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ÚVOD

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

do rukou se vám dostává sborník studijních textů, které vznikly v rámci vzdělávacího 
programu projektu Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby 
tzv. společensky nepřizpůsobené. Celorepublikový vzdělávací program, zaměřený na nově 
potřebné koordinační a metodické dovednosti v sociální správě, proběhl v letech 2006 
a 2007 a byl určen metodikům sociální prevence a sociálním kurátorům pověřeným 
koordinační činností. 

Představitelé obou pozic se pohybují ve dvou systémech: v systému sociálních služeb 
a v systému veřejné správy. V obou oblastech proběhly v poslední dekádě zásadní změny. 
Výkon pozic metodiků sociální prevence a sociálních kurátorů pověřených koordinační 
činností zasáhly zejména tyto po sobě následující procesy: reforma veřejné správy a přijetí 
zákona o sociálních službách. 

Reformou veřejné správy, a především zánikem okresních úřadů, byly vyvolány změny 
v činnosti a působnosti zaměstnanců pracujících v oblasti sociální péče o osoby tzv. 
společensky nepřizpůsobené. V rámci přenesené působnosti byla na obcích s rozšířenou 
působností nově ustanovena funkce koordinátora. Koordinátoři se rekrutovali z řad sociálních 
kurátorů, výkon a rozsah této funkce však nebyl zcela zřejmý a často docházelo k jejímu 
kumulování. Zatímco se agenda sociálních kurátorů reformou veřejné správy přemístila do 
samostatné působnosti obcí, koordinátoři se stali představiteli přeneseného výkonu státní 
správy. Nová koncepce vycházela ze zahraničních zkušeností, ve kterých je stát odpovědný za 
koordinaci služeb a vystupuje v roli tzv. konceptora. To znamená, že poskytování sociálních 
služeb garantuje a koordinuje, samotný výkon jednotlivých služeb však deleguje na subjekty 
nižšího řádu, v tomto případě na obce. Se založením krajských úřadů vznikla také funkce 
metodiků koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. Jejich hlavní 
úloha byla definována jako metodické vedení koordinátorů. To mělo zahrnovat zejména 
předávání informací, poradenství a odborné vedení. 

Systém výkonu přenesené působnosti v oblasti sociální péče o danou cílovou skupinu se 
však neosvědčil. Od provedené reformy veřejné správy se nepodařilo nastavit systém na 
takovou úroveň, která by byla dostačující ve smyslu rozdělení kompetencí a odpovědností 
jednotlivých aktérů. Objevily se také obavy, aby obce dostály svým závazkům a služby pro 
tzv. společensky nepřizpůsobené občany skutečně systematicky poskytovaly. 

Po tříleté zkušenosti, která ukázala mezery ve fungování nově nastaveného systému, došlo 
k modifikaci reagující na nedostatky předešlých změn: agenda koordinační činnosti se 
přesunula, v souvislosti s platností zákona o sociálních službách, do působnosti sociálních 
kurátorů. Vytvořila se tak nová pozice sociálního kurátora pověřeného koordinační činností. 
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Výkon agendy sociálních kurátorů se navíc zcela přesunul zpět do přenesené působnosti, 
tedy do původní sféry svého působení. Krajští metodici, nově nazývaní jako metodici 
sociální prevence, v současnosti vedou jak sociální kurátory pověřené koordinační agendou, 
tak i jejich kolegy z řad sociálních kurátorů, kteří koordinační činnost nevykonávají.

Další změnou, kterou zákon o sociálních službách přinesl, byla systematizace sociálních 
služeb. Nově definovaná role sociálních kurátorů se stala významnou v koordinaci služeb 
sociální prevence. Konečně, zákon nově vymezil cílové populace soc. kurátorů jako takových, 
tedy i kurátorů pověřených koordinační činností. Na osoby tzv. společensky nepřizpůsobené 
se začalo pohlížet v širším kontextu jako na občany ohrožené sociálním vyloučením. Nový 
pohled s sebou přinesl nižší míru stigmatizace pohledu na tradiční klienty sociálních 
kurátorů, stejně tak jako významné rozšíření cílové skupiny klientů. 

V systému sociálních služeb, konkrétně služeb sociální prevence zaměřených na občany 
ohrožené sociálním vyloučením tak v poslední dekádě vykrystalizovaly náplně metodiků 
sociální prevence a sociálních kurátorů pověřených koordinační činností jako koncepčně 
laděné agendy s koordinační, analytickou a manažerskou náplní. Vedle toho, že jsou sociální 
kurátoři sociálními pracovníky, kteří musí ovládat odbornou stránku práce s klienty, plní 
také, obdobně jako metodici, roli koordinátorů vykonávajících v přenesené působnosti státní 
správu. Musí reagovat na nové podmínky, ve kterých by měli zajišťovat koordinační činnosti 
v interdisciplinárních týmech, zprostředkovávat využívání projektového financování, 
reagovat na vzdělávací potřeby partnerů ze spolupracujících organizací apod.

Následující texty jsou určené právě těmto pracovníkům. Představují uvedení do základních 
kompetencí koordinace ve specifické oblasti veřejné správy zaměřené na služby sociální 
prevence. Cílem jednotlivých kapitol je přehledný a čtivý úvod do dané problematiky, 
prvotní uvedení do konkrétních oblastí, které si pro hlubší porozumění žádají studium další 
literatury či absolvování tematicky zaměřených seminářů. Texty by neměly být chápány jako 
akademické statě, na toto zařazení z logiky věci ani neaspirují. 

Sborník tvoří tři pomyslné, tematicky zaměřené oddíly: sociální práce se specifickou cílovou 
populací občanů ohrožených sociálním vyloučením, plánování v sociálních službách 
a konečně, koordinační a řídící dovednosti v sociálních službách.

První část sborníku, zaměřená na sociální práci se specifickou cílovou populací občanů 
ohrožených sociálním vyloučením, se skládá ze dvou textů: Metody sociální práce, sociální 
služby a standardy kvality v sociálních službách a Právo. 

Text Metody sociální práce, sociální služby a standardy kvality v sociálních službách nabízí 
teoretické základy sociální práce. Čtenáři pomůže v orientaci v  základních konceptech 
sociální práce, ve vývoji sociální práce v ČR i ve světě, v dilematech, před která jsou sociální 
pracovníci ve své profesi stavěni a v různých metodách sociální práce. Vzhledem k aktuálnímu 
dění je text uzavřen stručným uvedením do problematiky standardů v sociálních službách 
a zákona o sociálních službách.

Druhá stať, Právo, nabízí vhled do potřebných právních norem. Čtenáře seznamuje, opět 
přehledovou formou, s právními úpravami všech oblastí souvisejících s odbornou činností 
metodiků a sociálních kurátorů (např. občanskoprávní problematikou a rodinným 
právem), detailněji pak zejména s těmi oblastmi práva, které jsou pro metodiky a sociální 
kurátory vzhledem ke specifikům cílové populace uvedených zaměstnanců potřebné. 
Z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit alespoň základy právní úpravy sociální pomoci, 
sociálně-právní ochranu, zákon o sociálních službách a konečně zdravotní právo, jeho 
klasifikaci a využití.

Druhou část sborníku tvoří texty zaměřené na plánování v sociálních službách. Jsou jimi 
statě orientované na mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, síťování, 
komunitní a strategické plánování a evaluaci služeb a systémy měření kvality. 

Systematické a odpovědné plánování v sociálních službách se, stejně jako v jiných oblastech, 
neobejde bez identifikace cílů a potřeb účastníků sociálních služeb. Mapování potřeb 
uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb seznamuje čtenáře s analytickými postupy, které 
identifikují potřeby aktérů v sociálních službách. Jsou tak vhodným nástrojem pro tvorbu 
různých intervencí a programů. Autor čtenáře seznamuje s tím, jak se analýza potřeb 
provádí, co lze za potřebu považovat, jaké jsou druhy potřeb a jaké možné techniky se dají při 
identifikaci potřeb využít. Dále nabízí základní přehled znalostí, bez kterých nelze analýzu 
potřeb realizovat: co je a jak se dělá sociálně-vědní výzkum, jaké jsou jeho základní metody 
a techniky, a jak se získávají a interpretují data. Vedle těchto teoretičtějších znalostí se čtenář 
obeznámí s praktickými informacemi. Dozví se o krocích výzkumného procesu, o zadávání 
výzkumů a o kritériích kvalitně zpracovaného výzkumu v sociálních službách.

Stať Sítě a síťování seznamuje čtenáře s tématem sítí, s možnostmi jejich využití při koordinační 
činnosti, ale také v  přímé práci s klienty. Autorka v něm vysvětluje pojem síť, jeho základní 
charakteristiky a základní druhy sítí. Popisuje proces síťování a konkrétní postupy jeho 
využití. Při popisu síťování pro účely koordinační činnosti klade důraz na síťovou analýzu 
a metody tvorby sítí, které metodici služeb sociální prevence a sociální kurátoři pověření 
koordinační činností mohou využívat. V části věnované přímé práci s klienty jsou nastíněny 
jak možnosti a postupy využití síťování při napojování klientů na formální sítě, tak práce se 
sociálními a podpůrnými sítěmi klientů.

V textu Komunitní plánování/ Strategické plánování jsou čtenáři seznámeni s pojmem 
komunitního plánování, s jeho cíli, principy a přínosy. Pozornost je věnována předpokladům, 
které musí být naplněny, aby se komunitní plánování mohlo uskutečnit a stručnému 
přehledu historie komunitního plánování sociálních služeb na území ČR. Autorka dále 
shrnuje jednotlivé fáze komunitního plánování, přitom vychází z praktických zkušeností 
ze zavádění komunitního plánování sociálních služeb v městech ČR. Druhá část příspěvku 
nabízí čtenářům konkrétní metody a techniky, které lze ve strategickém plánování využít. 
Jsou jimi například analýza SWOT, STEEP analýza, analýza zainteresovaných skupin apod.
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Část věnovanou plánovacím schopnostem uzavírá text Evaluace služeb a systémy zajišťování 
kvality. Plánování v sociálních službách není možné bez průběžného vyhodnocování kvality 
poskytovaných služeb. Proto jsou čtenářům nabídnuty principy evaluačního myšlení. Autorka 
přibližuje typy, metody a koncepty evaluace, jejichž využití vždy ilustruje praktickými 
příklady. Zaměřuje se zejména na evaluaci využitelnou při plánování nových sociálních 
služeb a na poznatky, které mohou metodici sociální prevence a sociální kurátoři pověření 
koordinační činností využít v roli zadavatele evaluačního výzkumu. 

Značný prostor dostávají texty uvozující stěžejní kompetence metodiků sociální prevence 
a sociálních kurátorů pověřených koordinační činností, kompetence zaměřené na 
organizační, iniciační a řídící dovednosti v sociálních službách. Tvoří jej texty Management 
v sociálních službách, Řízení lidských zdrojů, Rovné příležitosti, Komunikační dovednosti, Úvod 
do supervize a duševní hygieny a konečně Možnosti financování projektů a čerpání financí ze 
strukturálních fondů.

Management v sociálních službách zasazuje situaci metodiků a sociálních kurátorů do 
celospolečenského kontextu vývoje v sociálních službách, které jsou stále více ovlivňovány 
tržními principy. Čtenářům jsou objasňovány pojmy: management, sociální management, 
manažerismus aj. Pozornost je rovněž věnována poskytovatelům sociálních služeb z hlediska 
potřeb efektivního řízení sociálních organizací, konkurence a spolupráce. Čtenáři jsou 
seznamováni s důvody a s předpoklady zavádění sociálního managementu. Autorka 
prezentuje vybrané metody a techniky managementu (organizační rozvoj, knowledge 
management, marketing, management kvality aj.). V závěru se autorka pozastavuje nad 
otázkou dalšího vývoje sociálního managementu v sociální oblasti, ale i v samotné profesi 
metodika sociální prevence a sociálního kurátora pověřeného koordinační činností vůbec.

Kapitola Řízení lidských zdrojů seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti řízení lidských 
zdrojů a stručně shrnuje hlavní zásady využitelné při řídící a organizační práci. Vzhledem 
k charakteru práce metodiků a koordinátorů se soustředí na čtyři základní témata: objasnění 
základních pojmů v oblasti personální práce, styly vedení, motivace a týmová práce. Text 
přehledně shrnuje poznatky a doporučení využitelné v praxi. Autorka jej koncipovala jako 
srozumitelný návod zásad, které ulehčí aplikaci teoretických poznatků do praxe.

Rovné příležitosti se, jako jeden z principů demokratické společnosti, stávají hlavní prioritou 
politik členských států Evropské unie, tedy i České republiky. Text se zabývá konceptem 
rovných příležitostí na trhu práce a s ním propojených oblastí (vzdělávání, rodina aj.). Po 
krátkém uvedení do problematiky autorky představují tři nejčastější oblasti diskriminace: 
oblast ageismu, postavení etnických menšin a rovné příležitosti žen a mužů. U všech témat je 
věnována pozornost projevům diskriminace a možnostem jejich překonání. Každá z oblastí 
je doplněna ilustrativními příklady z praxe.

Text Komunikační dovednosti představuje zejména možnosti využití komunikačních 
dovedností v manažerské a organizační práci. Čtenáři se seznámí se základními pojmy 

potřebnými k reflexi a analýze komunikace a s principy úspěšné komunikace. Dále autorka 
rozpracovává následující témata: vedení porad, facilitace skupinové práce, řešení konfliktů, 
vyjednávání a mediace, prezentační dovednosti a komunikace s osobami po výkonu trestu 
odnětí svobody a mladými dospělými. Všechny části jsou přitom zpracované formou 
praktických přehledů a návodů, které pomohou při aplikaci získaných znalostí v praxi.

Kapitola Úvod do supervize a duševní hygieny se zaměřuje na různé zdroje podpory, které 
mohou metodici sociální prevence a sociální kurátoři pověření koordinační činností ve své 
práci využít. Čtenáři jsou uvedeni do tématiky supervize: nabídnuta je definice supervize, 
dělení, funkce supervize a možné supervizní cíle. Objasněna je pozice supervizora 
a supervidovaného. Autorka dále předkládá stručnou historii supervize a seznamuje s jejím 
kontextem v České republice. Zmiňována je otázka zavádění a rozvoje supervizní praxe 
v organizaci a rovněž tvorba supervizní smlouvy (kontraktu). Dále se čtenáři seznámí 
s oblastí duševní hygieny, respektive s možnostmi jejího uplatňování v rámci své profese. 

Sborník uzavírá stať věnovaná tématu Možnosti financování projektů a čerpání financí ze 
strukturálních fondů. Autorka čtenáře seznamuje se základními možnostmi financování 
projektů se zaměřením na občany ohrožené sociálním vyloučením. Pozornost je věnována 
jednak možnostem získání finančních prostředků z  Evropského sociálního fondu, jednak 
základním informacím o grantových programech Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
a informacím o nadacích, které podporují neziskový sektor. 

Věříme, že sborník Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách bude užitečnou 
pomůckou nejen pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační 
činností, ale také pro všechny ty, kteří aktivně působí v oblasti sociálních služeb a se zájmem 
přijímají nové informace.

Klára Janoušková
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METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, 

STANDARDY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Monika Chrenková, Hana Sobková, Zuzana Vajďáková

Anotace

Text seznamuje se základní problematikou sociální práce - zabývá se jejím stručným vývojem, 
vymezením, cíli, dilematy, principy a vybranými přístupy. Pozornost je taktéž věnována 
jednotlivým typům intervence sociální práce, tedy sociální práci s jednotlivcem, rodinou, skupinou 
a komunitou. Vzhledem k účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související 
vyhláškou č. 505/2006 Sb. se text zaměřuje na aktuální systém sociálních služeb a aplikaci 
Standardů kvality sociálních služeb v praxi. Celá stať je koncipována ve vztahu k profesi metodika 
sociální prevence a sociálního kurátora pověřeného výkonem koordinační činnosti.

 

Vývoj sociální práce
Vývojem sociální práce jako disciplíny vznikající z praktických potřeb společnosti, až po její 
současnou podobu systematizované a organizované činnosti, se zabývají následující kapitoly. 
Nejprve je pojednáno o vývoji sociální práce ve světě, dále je charakterizován vývoj sociální 
práce na našem území.

Vývoj sociální práce ve světě

Sociální práce začala vznikat na konci 19. století v Anglii a USA. Její základy spadají do 
činnosti církevních spolků a dobrovolnických organizací poskytujících základní pomoc 
nejnuznějším. Tato pomoc však byla jen nahodilou činností, která neměla povahu systémové 
péče a vycházela z obecného názoru té doby, že člověk se do obtížné životní situace dostává 
jen svým vlastním přičiněním či neschopností. 
V průběhu vývoje se sociální práce postupně profesionalizovala, což úzce souvisí s vývojem 
vzdělávání v sociální práci. První školy sociální práce vznikaly již na přelomu 19. a 20. století 
(v Amsterodamu, New Yorku, Londýně). 
Od 20. let 20. století se v sociální práci začíná projevovat snaha o „zvědečtění“ a vytvoření 
standardů či schémat činností. Objevují se první pokusy o systematický výzkum.
Současná sociální práce je zejména v Evropě ovlivněna ideálem o dosažení rovných příležitostí 
(tzn. nikdo by neměl být hendikepován v přístupu ke vzdělání a k práci). Je-li někdo 
znevýhodněn, je cílem sociální práce a sociální politiky usilovat o adekvátní kompenzaci 
znevýhodnění. Do popředí zájmu sociální práce se dostala ženská práva, feminismus a otázky 
etnických menšin (Matoušek, Šustová, 2001). 
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Vývoj sociální práce na našem území

Sociální práce se jako profesionální aktivita na našem území začala formovat za první 
republiky a do značné míry kopírovala vývoj v USA i západní Evropě. Na počátku 20. století 
se jednalo o náhodnou a roztříštěnou péči, kterou provozovaly zejména církve a církevní 
spolky. Postupem času se sociální práce stávala více systematickou a organizovanou.
Stejně jako v zahraničí, tak i u nás vznikla s rozvojem sociální práce potřeba odborně 
vyškolených sociálních pracovníků. Začaly vznikat instituce, které vzdělávaly první sociální 
pracovnice – vyšší školy sociální péče a první vysoké školy. Sociální práce v té době 
působila zejména v oblasti péče o mládež a duševně nemocné, ve zdravotních ústavech, 
v Československém červeném kříži a v široké síti poraden (Kodymová, 2001).
Po politickém převratu v roce 1948 došlo ke změnám nejen v sociální politice, ale i v sociální 
práci. Sociální práce se stala nežádoucí disciplínou, jelikož se v kontextu socialistické ideologie 
předpokládalo, že všechny sociální problémy jsou jen dočasné a zmizí, jakmile zmizí třídní 
rozdíly. Bylo utlumeno i vzdělávání sociálních pracovníků. Období komunistické vlády u nás 
na dlouhou dobu tradici sociální práce přerušilo (Šiklová, 2001).
V 70. letech 20. století vyšlo najevo, že sociální otázky je třeba řešit i za socialismu. Proto se 
i v období tzv. „normalizace“ sociální práce zvolna vyvíjela (Šiklová, 2001). Právě v tomto 
období vznikla profese sociálních kurátorů a byla rozvíjena propracovaná koncepce péče 
o občany společensky nepřizpůsobené. 
Po politickém převratu v roce 1989 se do popředí zájmu sociální práce dostaly sociální 
problémy, ať už v minulé době skryté (prostituce, bezdomovectví) nebo zjevné (např. potřeba 
integrace vězňů propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody). Znovu bylo obnoveno 
vzdělávání sociálních pracovníků na úrovni vyšších odborných škol a vysokých škol. Hlavním 
trendem se stala deinstitucionalizace sociálních služeb a vytváření alternativ k ústavní péči. 
Zároveň se začal rozvíjet sektor nevládních organizací (Šiklová, 2001).
V současné době je kladen důraz na profesionalizaci sociální práce. Profesionalizací získali 
sociální pracovníci větší kvalifikaci pro pomoc klientům a výkon své profese. Podmínkou 
profesionalizace je propracovaný systém vzdělávání sociálních pracovníků. V současné době 
mají sociální pracovníci možnost získat či doplnit si vzdělání v oboru sociální práce na mnoha 
vyšších odborných školách. Na univerzitách v České republice vzniklo mnoho bakalářských, 
magisterských a několik doktorských programů sociální práce. Sociální pracovníci mohou 
studovat nejen v České republice, ale i mimo ni. 
V mnoha zemích, a nyní již také v České republice, se začíná uplatňovat supervize. Tlak na 
seberozvíjení a profesionalizaci je také zakotven v Etickém kodexu sociálních pracovníků 
ČR, konkrétně v části 2.4 a nově také v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vymezení sociální práce
Sociální práce je disciplínou jak teoretickou, tak praktickou. Je inspirována teoretickými 
východisky jiných disciplín, např. psychologie, sociologie, pedagogiky, práva, ekonomie, 
lékařství aj. S  řadou disciplín tedy sdílí některé poznatky a postupy, které pak modifikuje pro 
své vlastní potřeby, v souladu s vlastními cíli. Sociální práce však mezi těmito disciplínami 
zaujímá samostatné místo, má své vlastní propracované teorie a postupy, které aplikuje 
v praxi. Obsah a metody sociální práce se vyvíjely v jednotlivých zemích různým způsobem 
dle sociálních potřeb občanů, koncepce sociální politiky a sociální péče. To je také důvod 
neexistence jednotné, všeobecné definice sociální práce.

Cílem sociální práce je „poskytování pomoci lidem v obtížných životních situacích. Na rozdíl 
od dalších pomáhajících oborů se sociální práce zabývá především interakcemi mezi člověkem 
a jeho sociálním prostředím. Její pomoc je zaměřená na dosahování rovnováhy mezi očekáváním 
sociálního prostředí, v němž lidé uspokojují své potřeby, a jejich schopností toto očekávání 
zvládat“ (Musil, 2004: 15). Pro sociální práci je typické, že klientům pomáhá zvládat obtížné 
životní situace tím, že působí na vztahy mezi vlastnostmi klientů a vlastnostmi sociálního 
prostředí, ve kterém klienti uspokojují své potřeby (Musil, 2004). 
Sociální práce je zaměřena na podporu klientů (jedinců, rodin, skupin nebo komunit) při 
zvládání jejich sociální situace. 
Hlavní rysy sociální situace jsou: 
• jedinečnost, která vyžaduje specifický přístup ke každému klientovi,
•  komplexnost – každá situace má mnoho dimenzí (existenční, sociální, legislativní apod.) 

a vyžaduje řešení z hlediska ekonomického, zdravotního, právního, sociologického, 
pedagogického, atd.

Většina pomáhajících profesí se zabývá jen některou z dílčích překážek zvládání životní 
situace klienta (např. medicína se zaměřuje na zdravotní stav pacienta, psychologie se zabývá 
problémy, které vyplývají z nesouladu mezi různými složkami osobnosti klienta atd.). Přístup 
sociálních pracovníků se liší od většiny pomáhajících profesí, jelikož předmětem jejich 
intervence je situace klienta jako celek. Sociální pracovník by se měl zaměřovat na všechny 
aspekty klientovy životní situace (Musil, 2004).

Cíle sociální práce

Mezi obecné cíle sociální práce jsou řazeny následující (Zastrow, 2003):
• Podpořit schopnosti klienta řešit a zvládat problém.
• Spojit klienta se systémy, které jim poskytnou zdroje, služby a příležitosti.
•  Podporovat a prosazovat efektivní a humánní činnost systémů, které zprostředkovávají 

lidem zdroje a služby.
• Rozvíjet a zlepšovat sociální politiku.
• Podporovat lidské blaho a zmírňovat chudobu, utlačování a jiné formy sociálního bezpráví.
•  Prosazovat politiku, služby a zdroje pomocí sociálních a politických akcí, které podněcují 

sociální a ekonomickou spravedlnost.
• Rozvíjet a využívat výzkum, vědomosti a dovednosti, které podpoří rozvoj praxe sociální práce.
• Rozvíjet a aplikovat praxi v kontextu kulturních různorodostí.

Dilemata sociální práce v oblasti práce s cílovou skupinou 
osob ohrožených sociálním vyloučením
Dilematem můžeme podle Klimeše rozumět obtížnou volbu mezi dvěma vzájemně se 
vylučujícími možnostmi, mezi nimiž se sociální pracovník rozhoduje (Musil, 2004).
Následuje přehled vybraných dilemat, se kterými se mohou metodici sociální prevence 
a sociální kurátoři pověření výkonem koordinační činnosti ve své praxi setkat a které by 
měly být reflektovány.
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a) Pomoc a kontrola 

Na tuto problematiku můžeme nahlížet z hlediska dvou perspektiv, které spolu úzce souvisí:
Z hlediska hodnot v sociální práci:
Sociální pracovníci mohou chápat cíl své činnosti jako pomoc klientovi řešit jeho obtížnou 
životní situaci. Na straně druhé je očekáváno, že je sociální pracovník „zástupcem“ státu, 
který reprezentuje hodnoty a normy společnosti – tzn. vykonává sociální kontrolu. Dle 
Úlehly (1999) by sociální pracovník měl vést dialog mezi tím, co chce společnost ve svých 
normách a tím, co si přeje klient, tzn., sociální pracovník by měl být prostředníkem mezi 
normami společnosti a přesvědčením klienta. 

Sociální pracovník jako Prostředník

  klientovy způsoby pracovníkova odbornost   normy společnosti

Zdroj: Úlehla (1999: 25)

Z hlediska způsobu práce s klientem:
Z tohoto úhlu pohledu rozlišujeme dva profesionální způsoby práce: pomoc a kontrolu. 
Oba způsoby jsou potřebné a patří do výbavy sociálního pracovníka. Sociální pracovník, 
který je profesionálem, musí umět rozlišovat mezi nabízením pomoci a přebíráním starosti 
(kontrolou), aby si nemyslel, že pomáhá, když kontroluje (Úlehla, 1999).
O kontrolu jde, pokud sociální pracovník jedná dle svého uvážení nehledě na klientova přání. 
Může být charakterizována výrokem: „Podle názoru určité osoby (sociálního pracovníka, kolegy, 
soudce, vaší matky) potřebujete to a to změnit. Můžeme na tom pracovat?“ (Macek, 2001: 225)

Kontrola

Zdroj: Úlehla (1999: 21) 
 
Pomoc je výsledkem vzájemné interakce s klientem, tedy dojednaný způsob společné 
práce, kterou si klient přeje, sociální pracovník ji nabídl a klient zvolil. Pomoc je založená 
na spolupráci rovnocenných partnerů a je nepřetržitým zvaním klienta k dialogu (Úlehla, 
1999). Může být charakterizována výrokem: „Řekněte mi, v čem vám mohu být prospěšný?“ 
(Macek, 2001: 225)

Pomoc

Zdroj: Úlehla (1999: 21)

b) Profesionalizace a deprofesionalizace

„Profesionalizace určitého zaměstnání se vyznačuje několika charakteristickými procesy. 
Znamená, že profesionální skupina vyvíjí snahu kontrolovat, typizovat a standardizovat práci 
v okruhu své kompetence“ (Navrátil, 2001: 190).
Profesionalizace sociální práce může být charakterizována budováním profesního statusu 
v hierarchii ostatních profesí, etickým kodexem, organizovanými profesními asociacemi 
a odborným školstvím (Navrátil, 2001). 
V sociální práci také existují protikladné tendence, kdy je požadována deprofesionalizace 
sociální práce, která spočívá v zapojování laiků, tj. dobrovolníků, rodiny, přátel apod. do 
pomoci klientům (Navrátil, 2001).
Zákon o sociálních službách reflektuje jak profesionalizaci (viz §110, odstavec 4) sociálních 
pracovníků, projevující se požadavky na jejich odbornou způsobilost, tak zapojování 
dobrovolníků při poskytování sociálních služeb (viz §120, odstavec 10); (Navrátil, 2000; 
zákon č.108/2006Sb., o sociálních službách).

c) Polyvalence a specializace

Polyvalentní přístup znamená, že sociální pracovník pracuje se všemi klienty na určitém 
území či obvodu, který má v kompetenci, bez ohledu na různorodost jejich sociálních 
problémů. Specializovaný přístup naopak znamená, že se sociální pracovník specializuje na 
pomoc klientům s určitým sociálním problémem.
Tyto dva přístupy se projevují v organizaci sociálních služeb. Výběr jednoho či druhého 
přístupu by neměl být ovlivněn ekonomickými či personálními hledisky, ale jen prospěchem, 
který z něj bude mít klient, popřípadě jeho sociální prostředí (Schimmerlingová, Novotná, 
1992; Navrátil, 2000).

KONTROLA

klient pracovník

klient pracovník

POMOC
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Etické otázky v sociální práci
Etické otázky sociální práce úzce souvisí s hodnotami sociální práce. Hlavní hodnoty 
v sociální práci se v průběhu času mění v souvislosti se sociálním, politickým a ekonomickým 
vývojem. Etiku sociální práce chápeme jako souhrn mravních zásad, které by měl sociální 
pracovník dodržovat. 
V západních zemích mají tyto zásady podobu pravidel schválených asociací sociálních 
pracovníků (např. Etický kodex mezinárodní asociace sociálních pracovníků). V České 
republice jsou pravidla etického chování upravena v Etickém kodexu sociálních pracovníků 
z roku 1995. Tato pravidla se týkají vztahu sociálního pracovníka ke klientovi, zaměstnavateli, 
ke kolegům, k povolání sociální práce, odbornosti a společnosti (Řezníček, 1994; Etický kodex 
sociálních pracovníků, 1995).
Následují názorné ukázky vybraných etických otázek v sociální práci:

Mlčenlivost (důvěrnost informací) 

Dle Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky (1995) by měl sociální pracovník 
chránit klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje 
s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Žádnou informaci 
o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí 
k právním úkonům (zde musí dát souhlas opatrovník) nebo jestliže jsou ohroženy další osoby. 
Zacházení s daty, která se týkají klienta, upravuje také zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Dle tohoto zákona sociální pracovník pracuje s osobními daty klienta 
(základní informace o klientovi) a s citlivými údaji (údaje vypovídající např. o národnostním 
či rasovém původu, politických postojích, náboženství, odsouzení za trestný čin, zdravotním 
stavu či sexuálním životě). Data jsou sbírána zpravidla sociálním pracovníkem nebo jiným 
zaměstnancem dané instituce a bývají obsažena v klientově spise. 
Osobní údaje o klientovi je možné zpracovávat pouze s klientovým souhlasem. Shromažďovat 
osobní údaje o klientovi je možné pouze v rámci stanoveného účelu a v rozsahu nezbytném 
pro jeho naplnění. V případě, kdy je nezbytná ochrana životně důležitých zájmů klienta nebo 
jsou chráněna práva klienta nebo jiné dotčené osoby, může sociální pracovník nakládat s daty 
klienta bez jeho souhlasu. 
V případě citlivých údajů o klientovi jsou pravidla zpřísněna. Klient musí dát výslovný 
souhlas. Bez souhlasu klienta jsou shromažďována pouze data v zájmu zachování života nebo 
zdraví klienta, případně k odvrácení bezprostředního nebezpečí hrozícího jeho majetku 
a tehdy, není-li možno souhlas získat z důvodu fyzické či právní nezpůsobilosti. 
Instituce shromažďující data o klientovi je povinna zabezpečit taková opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, 
k jejich neoprávněnému zpracování nebo dalšímu zneužití (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů; Etický kodex sociálních pracovníků, 1995; Řezníček, 1994).
Problematika mlčenlivosti je taktéž zakotvena v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 
konkrétně v §100.

Problematika osobních a profesionálních hodnot sociálního pracovníka 

Při práci s klientem mohou nastat situace, kdy je v rozporu přání klienta a svědomí 
pracovníka. Sociální pracovník by však měl postupovat jako profesionál a neomezovat 

klientovy možnosti v hledání pomoci. V případě, že osobní hodnoty sociálnímu pracovníkovi 
nedovolí spolupracovat s klientem, měl by klienta odkázat na jiného sociálního pracovníka 
nebo instituci (Úlehla, 1999). 

Vymezení pojmů: metody sociální práce, typy intervence 
v sociální práci
Slovník sociální práce (Matoušek, 2003) definuje pojem metody sociální práce jako 
specifické postupy sociálních pracovníků definované cílem nebo cílovou skupinou. Cílovou 
skupinou může být jednotlivec, rodina, skupina a komunita. 
Obecně se tedy v odborné literatuře setkáváme se základní trojicí těchto „metod“:
•  Sociální práce s jednotlivcem (individuální sociální práce, casework) - je charakterizována 

vztahem sociálního pracovníka a klienta, který je založený na komunikaci. Vztah, v jehož 
rámci se řeší individuální problémy se odehrává „tváří v tvář“. 

•  Sociální práce se skupinou - využívá skupinu jako základní zdroj, který může pomoci řešit 
potíže v sociálním fungování jednotlivých osob.

•  Komunitní sociální práce - usiluje o zlepšení porozumění potřebám komunity a hledá cesty, 
jak tyto potřeby uspokojit. Na této úrovni může sociální pracovník iniciovat sociální změnu. 

V průběhu vývoje sociální práce došlo k vydělení čtvrté metody - sociální práce s rodinou 
(Navrátil, 2000).
Jiní autoři uvádí (např. Strieženec, 2005), že pro tyto metody sociální práce je vhodnější termín 
typy intervence, a to zejména vzhledem k problémovému používání pojmu „metoda“, který je 
v sociální práci užíván také jako označení konkrétního postupu práce v rámci typů intervence.
V české odborné literatuře se můžeme setkat jak s pojmem „metody sociální práce“, tak 
s pojmem „typy intervence v sociální práci“. V následujícím textu používáme pojem „typy 
intervence v sociální práci“. 
Analogicky (dle kritéria cílové skupiny) rozlišujeme také tři úrovně praxe sociální práce:
• mikro praxe, 
• mezzo praxe, 
• makro praxe. 
Pojem mikro praxe je užíván pro aktivity, které pomáhají řešit problémy jednotlivcům. Do 
mezzo praxe zahrnujeme sociální práci s rodinami a skupinami. Makro praxe se zaměřuje 
na zlepšování sociálních podmínek a změny v celé společnosti. Zahrnuje aktivity jako jsou 
politické akce, komunitní plánování, veřejné vzdělávací akce apod. (Barker, 2003).
Metodici sociální prevence a sociální kurátoři pověření výkonem koordinační činnosti 
provádí sociální práci především na úrovni makro praxe.
Makro praxi můžeme vymezit jako pomoc lidem řešit sociální problémy a činit sociální 
změny na úrovni komunit, organizací, společnosti a na globální úrovni. 
Z hlediska makro praxe vznikají problémy člověka v rámci širších společenských souvislostí, 
které se odrážejí v institucích a normách dané společnosti. Sociální pracovník na makro 
úrovni pomáhá lidem stát se zodpovědnými za své životy a uvědomit si, že jejich život je 
ovlivněn sociálními, ekonomickými a politickými podmínkami. Zároveň je agentem sociální 
změny, který pomáhá lidem měnit stávající prostředí.
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Makro praxe sociální práce se zaměřuje na tyto oblasti:
• Změny na úrovni komunit – komunitní plánování, komunitní rozvoj, komunitní organizace, atd. 
•  Změny na úrovni služeb - mapování a analýza sociálních služeb, vytváření nových sociálních 

služeb či jejich sítí, podpora spolupráce státního a neziskového sektoru. 
•  Změny na společenské úrovni – legislativní změny, vytváření nových norem, předpisů, 

zákonů, politické akce, atd.
•  Změny na globální úrovni – aktivity zaměřené na pomoc zemím třetího světa, mezinárodní 

projekty (Brueggemann, 2002).

Principy sociální práce 
Následující text uvádí některé z principů sociální práce, které jsou obsahem medicínského 
a partnerského modelu vycházejícího ze samotného vývoje sociální práce.

Medicínský model

Sociální práce původně vycházela z medicínského modelu. Medicínský model dominoval 
v sociální práci přibližně do 70. let 20. století. Sociální pracovník byl chápán jako nezúčastněný 
„pozorovatel“ klienta, který má znalosti, provádí „vyšetření“ klienta a jeho problémů a poté 
stanovuje diagnózu a plán terapie (využívaly se medicínské termíny).
V rámci medicínského modelu byl vztah sociální pracovník - klient chápán hierarchicky, 
podobně jako vztah lékař - pacient. Důraz byl kladen na to, jak rozumět klientovi, nikoli 
jak rozumět průběhu vzájemného dění mezi klientem a sociálním pracovníkem. V tomto 
modelu probíhá komunikace směrem od sociálního pracovníka ke klientovi. Klient nemůže 
zasahovat do pomáhajícího procesu, který je dlouhodobý, pouze sociálnímu pracovníkovi 
poskytuje potřebné informace (Chytil, Hubík, 1992; Jonesová, 1996).

Medicínský model

Sociální pracovník ----------------------> Klienta
zkoumá

„Partnerský“ model

Současné principy sociální práce vycházejí z tzv. „partnerského“ modelu, který se v sociální 
práci začíná rozvíjet od 70. let 20. století. V tomto modelu je vztah sociální pracovník - 
klient chápán jako symetrický. Jejich spolupráce je založena na komunikaci a dorozumění 
se, klient a sociální pracovník se vzájemně ovlivňují. Klient je považován za kompetentního 
a rovnocenného spolupracovníka (zákazníka), který má zdroje k vyřešení svých problémů 
(Chytil, Hubík, 1992; Jonesová, 1996).

 

„Partnerský” model

zakázka

Sociální pracovník

<---------------------
<-------------------->
--------------------> Klient

služba

Sociální pracovník respektuje klienta a jeho svobodné rozhodování a nabízí „pomoc ke 
svépomoci“.
Stará čínská moudrost:
„Dej hladovému rybu a bude sytý po jeden den. Nauč ho rybařit a již nikdy nebude hladovět.“
(Condrau, 1998: 227)

Současný trend v sociální práci je orientován na krátkodobou práci s klientem, která 
může přinášet určité výhody: například předchází vztahu závislosti klienta na sociálním 
pracovníkovi a ostatních systémech pomoci, významné jsou také ekonomické důvody 
v podobě nižších nákladů na poskytování sociálních služeb apod. 
Důraz je kladen na vzájemnou dohodu o spolupráci (kontrakt). Dohoda mezi sociálním 
pracovníkem a klientem (uživatelem služeb) je chápána jako ústní nebo psaný kontrakt, který 
zavazuje oba participující (Collins, 2000). Kontrakt může být využit při práci s jednotlivci, 
rodinami, skupinami i komunitami.
Jaký může mít dohoda při práci s klientem přínos? Uzavřením dohody dává sociální pracovník 
klientovi najevo, že jej uznává jako aktivního a zplnomocněného partnera. Dohoda explicitně 
vymezuje vzájemnou zodpovědnost a současně chrání všechny participující. Může pomoci 
snižovat nedorozumění mezi pracovníkem a klientem, předcházet konfliktům a vyhýbání se 
různým záležitostem.
Co by měl kontrakt obsahovat? Obvykle zahrnuje vymezení předmětu spolupráce sociálního 
pracovníka s klientem, formulaci vzájemných práv a povinností, realistické a pozitivní cíle, čas 
a místo pro setkávání, může obsahovat také frekvenci a délku schůzek. Součástí kontraktu by 
měla být dohoda o nakládání s informacemi týkajícími se klienta a jeho problému a dohoda 
o uchovávání záznamů o klientovi a přístupu k nim (Epstein, 2001; Collins, 2000).
Uzavírání dohody s uživatelem služeb reflektuje také zákon o sociálních službách (do 
poskytování služeb nově zavádí smlouvu o poskytnutí služby a uvádí, u kterých sociálních 
služeb musí být uzavřena smlouva písemná a její náležitosti) a také Standardy kvality 
sociálních služeb. 
Pohled na klienta jako na součást systému představuje další princip  současné sociální práce, 
která je orientována na klienta v jeho sociálním prostředí. Klient je chápán jako součást 
neformálních (rodina, širší rodina, přátelé) a formálních systémů (škola, zaměstnání, sociální 
instituce). Sociální pracovník by měl reflektovat systémy, se kterými je klient v interakci. 
Problémy klienta totiž mohou vznikat v kontextu těchto systémů, tyto systémy mohou být 
překážkou při řešení problému, nebo naopak řešení problému podporovat. Vyřešení problému 
klienta může být přínosem také pro tyto systémy (Reid, 1996; Tolson, Reid, Garvin, 2003). 
V sociální práci se dále uplatňují následující principy :
• Spravedlnost – s každým klientem nakládat podle práva tak, aby práva žádných klientů 
nebyla omezována.



20 21

•  Rovnost – brát v úvahu rozdíly ve specifických potřebách klientů (např. počítat s potřebami 
pohybově omezených osob, se kterými nemůžeme nakládat stejně jako se zdravými klienty).

•  Spoluúčast – zapojení klientů do plánování, koordinace a vyhodnocování služeb, aby 
služby odpovídaly skutečným potřebám klientů.

•  Zplnomocnění – sociální pracovník by měl pomáhat klientům, aby získali větší kontrolu 
nad svými životy a životními podmínkami a současně předcházet závislosti klientů na 
systémech pomoci (Navrátil, 2000).

Přehled přístupů v sociální práci 
V sociální práci, stejně jako v ostatních společenskovědních disciplínách nepřevládá jediné 
pojetí, ale existují vedle sebe různé přístupy. 
Uvedený přehled přístupů v sociální práci se zaměřuje především na přístupy, jež se 
v současné době v oblasti sociální práce u nás jeví jako nejvíce přínosné a využívané a mohou 
být aplikovány v praxi s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením – jedná se 
o: na klienta orientovaný přístup, úkolově orientovaný přístup a systemický přístup. 

Na klienta orientovaný přístup (C. R. Rogers)

Od počátku 60. let 20. století se v sociální práci začal prosazovat na klienta orientovaný 
přístup. Příspěvek Rogerse do sociální práce a jiných pomáhajících profesí je nejvýznamnější 
ve vymezení typu vztahu mezi pracovníkem a klientem, který se díky důrazu Rogerse dostal 
do popředí zájmu sociálních pracovníků (Zastrow, 2003).
Název přístupu „na klienta orientovaný“ znamená, že je to klient, který je v centru procesu, 
nikoli sociální pracovník. Je to klient, který ví, co jej trápí, co je jeho problém a které problémy 
jsou hlavní (Gabura, Pružinská, 1995).
Rogers zjistil, že nemůže klientovi pomoci žádnou technikou, konkrétním postupem nebo 
aktivitou, ale že ke změně u klienta dojde při prožívání vztahu se sociálním pracovníkem 
(Gabura, Pružinská, 1995). Klient, aby mohl uskutečnit změnu, by měl u sociálního 
pracovníka vnímat 3 základní podmínky vztahu: autenticitu, akceptaci a empatii (více viz 
Gabura, Pružinská, 1995). Myšlenky tohoto přístupu dodnes sociální práci výrazně formují 
a jsou v ní široce využívány. 

Úkolově orientovaný přístup (L. Epstein, W. J. Reid)

Úkolově orientovaný přístup vznikl jako jeden z mála přístupů přímo v rámci sociální práce, 
a to v 70. letech 20. století. Tento přístup krátkodobé intervence (8 - 12 sezení v průběhu 3 - 4 
měsíců) zformulovali Epstein a Reid na základě empirických výzkumů, kdy bylo prokázáno, 
že krátkodobá práce s klientem je stejně efektivní jako dlouhodobá (Reid, 1996; Coulshed, 
Orme, 1998). 
Tento přístup chápe sociální práci jako proces řešení problémů, kdy klientův úkol je klíčovou 
složkou poskytované služby. Je postaven na klientových silných stránkách, jeho potenciálu 
řešit svůj problém a předpokládá jeho aktivní roli. Vůdčí autoritou při řešení klientových 
problémů je tedy klient sám. Pomoc se soustřeďuje na problémy z pohledu klienta, který 
stanovuje cíle a schvaluje strategie řešení. Tento přístup posiluje klienta tím, že participuje 
na pomáhajícím procesu a úspěch závisí na tom, že klient tomuto procesu porozumí. Klient 

je zde chápán jako zákazník a sociální práce jako služba. Přístup staví na pečlivě dojednané 
dohodě (kontraktu). Úkolově orientovaný přístup je současně založen na myšlence, že malý 
úspěch rozvíjí sebedůvěru a lidé se více nasazují pro úkoly, které si sami zvolili (Navrátil, 
2000; Reid, 1996; Collins, 2000).
V rámci aplikace úkolově orientovaného přístupu v praxi můžeme identifikovat jasně danou 
posloupnost jednotlivých kroků:
• příprava
• explorace problému
• dohoda o cílech
• formulace a plnění úkolů
• ukončení 
• hodnocení úspěšnosti celé spolupráce (Navrátil, 2000).

Systemický přístup (I. Úlehla, S. de Shazer, K. Ludewig)

Systemický přístup, který se v sociální práci uplatňuje od 80. let 20. století přispěl k poznání 
složitosti a důležitosti interakcí klientů a jejich prostředí. V současné době je jedním 
z hlavních trendů v sociální práci a ostatních společenských vědách (Schlippe, Schweitzer, 
2001; Macek, 2001). 
 Přístup vychází z myšlenky, že sociální pracovník nestojí mimo pomáhající proces - je vždy 
jeho součástí a svým jednáním jej ovlivňuje. Je zdůrazněna významná úloha komunikace ve 
spolupráci s klientem. Sociální pracovník nehledá objektivní pravdu, protože ta neexistuje. 
Přistupuje ke všem verzím skutečnosti (své i té, kterou přináší klient) jako ke stejně platným 
(Jonesová, 1996). 
 V rámci systemického přístupu se klient jeví jako člen systému. To znamená, že na klienta 
a jeho potíže nenahlížíme jen na základě vnitřních psychických faktorů, ale chování a potíže 
klienta jsou ovlivňovány klientovým prostředím (rodina, škola, komunita) (Gjuričová, 
Kubička, 2003; Jonesová, 1996). V systemickém přístupu nehledáme příčiny problému 
klienta, které nelze určit. Předpokládáme, že problémy vznikají ve vztazích mezi lidmi a jsou 
chápány jako důsledky zřetězení různých okolností (Schlippe, Schweitzer, 2001). 
Důležitým pojmem při řešení problému klienta je pojem „problémem utvářený systém“. 
Problém určuje, kdo do systému bude zahrnut: do systému patří a aktivně přispívá každý, 
koho se problém nějakým způsobem dotýká, kdo se zabývá jeho řešením a kdo o problému 
hovoří. Tedy i sociální pracovník se stává účastníkem a spolutvůrcem problémového systému. 
Určení problému probíhá v dialogu sociálního pracovníka s klientem, kteří se na problému 
dohodnou. Úkolem sociálního pracovníka je určit osoby, kterých se problém týká a zahrnout 
je do procesu řešení (Pecháčková, 1993; Ludewig, 1994; Schlippe, Schweitzer, 2001). 
Klient je v tomto přístupu chápán jako autonomní a kompetentní řešit problém, je 
zdůrazněna jeho aktivita, iniciativa a zodpovědnost za změnu. Sociální pracovník funguje 
jako facilitátor, který aktivuje nevyužité zdroje klienta a hledá společně s klientem alternativy 
řešení (Ludewig, 1994). 
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Typy intervence v sociální práci
V sociální práci rozlišujeme čtyři typy intervence, které budou v následujícím textu stručně 
charakterizovány. Jedná se o tyto typy intervence – individuální sociální práce, sociální práce 
s rodinou, sociální práce se skupinou a sociální práce s komunitou.

Sociální práce s jednotlivcem (individuální sociální práce, 
casework)
Individuální sociální práce představuje jeden z typů intervence v sociální práci. V následujícím 
textu bude stručně vymezena.

Vymezení individuální sociální práce

Individuální sociální práce je chápána jako práce sociálního pracovníka s jedním klientem, 
ale může zahrnovat jak jednotlivce, tak pár či rodinu. Důraz je kladen na každou osobu jako 
na jednotlivce – individualitu. Sociální práce s jednotlivcem je uskutečňována v průběhu 
rozhovoru sociálního pracovníka s klientem – a to „tváří v tvář“(Barker, 2003).
V minulosti byla sociální práce s jednotlivcem výrazně ovlivněna psychoanalýzou, sociální 
pracovník se snažil jednotlivci pomocí terapeutických metod dosáhnout vhledu do problému 
a uskutečnit trvalou změnu. Zpočátku byly tedy problémy klienta vysvětlovány jako osobní, 
individuální selhání klienta a pohlíželo se na ně bez ohledu na vnější faktory a širší sociální 
příčiny (např. chudoba, nezaměstnanost, nedostatečné bydlení atd.), které byly při objasňování 
potíží považovány za méně důležité. Přibližně od 70. let 20. století se ozývá kritika tohoto 
vysvětlování problémů klienta (Pierson, Thomas, 2002).
Problémy klientů začaly být chápány jako komplexní a velmi různorodé. V současné době se 
individuální sociální práce orientuje na klienta v jeho prostředí - tedy na klienta v rodině, na 
jeho formální a neformální vztahy, na jeho okolí, na organizace, se kterými má klient problémy 
a různé systémy pomoci. Klient je tedy chápán jako součást systému (Turner, 1996).
Podrobnější informace o postupech, které lze použít při práci s jednotlivcem, lze nalézt ve 
studijních textech Řezníčka (1994) a Úlehly (1999). 

Sociální práce s rodinou
Dalším typem intervence, který se v průběhu vývoje sociální práce vydělil, je sociální práce 
s rodinou. Následuje její stručné vymezení.

Vymezení pojmu rodina

V užším - tradičním pojetí bývá rodina chápána jako skupina lidí spojená pouty pokrevními 
nebo pouty právních svazků – sňatek, adopce. Širší pojetí chápe rodinu jako skupinu lidí, 
která se za rodinu považuje na základě vzájemné náklonnosti (Matoušek, 2003). 

Vymezení sociální práce s rodinou

Sociální práci s rodinou je nutné odlišit od rodinné terapie, přestože sociální práce s rodinou 
z rodinné terapie vychází. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? 

Pracujeme-li s problémem (běžné krize v rodině - např. ztráta zaměstnání jednoho partnera, 
rodiny ohrožené chudobou, rodina se členem ve výkonu trestu odnětí svobody, problémy 
související s vývojovými fázemi rodiny - např. narození dítěte, puberta atd.) zastáváme roli 
sociálního pracovníka , a tudíž vykonáváme sociální práci.
Naopak pracujeme-li s poruchou (rodina ve velmi vážné krizi – např. závislost jednoho člena 
na alkoholu, rodiny se členem s duševní poruchou), jsme v pozici terapeuta a vykonáváme 
rodinnou terapii (Shulman, 1999; Kratochvíl, 1998).
Sociální pracovník je kvalifikován pro provádění sociální práce s rodinou, pokud by chtěl 
pracovat jako rodinný terapeut, je požadováno příslušné vzdělání nebo terapeutický výcvik.

Přibližně do poloviny 20. století se sociální práce zaměřovala na klienta jako na jednotlivce. 
Odborníci z praxe a teoretici si však uvědomili, že dosavadní přístupy při práci s jednotlivcem 
v některých případech nejsou dostatečně účinné , a začali hledat nové způsoby práce 
s klientem. Bylo zjištěno, že problémy jednotlivce často souvisí s celou rodinou a pokud se 
sociální pracovník zaměřuje na celou rodinu, je intervence efektivnější. Z těchto myšlenek 
vychází i systemický přístup, který je jedním z vhodných přístupů pro práci s rodinou 
(Schlippe, Schweitzer, 2001).
Dle tohoto přístupu vnímáme člena rodiny jako člena systému. Za takový systém můžeme 
považovat také rodinu. Systém je charakterizován vzájemnými vztahy, komunikací 
a strukturou. Z hlediska rodinné struktury můžeme rozlišovat subsystémy: manželský, 
rodičovský a sourozenecký (Prevendárová, 1998). 
Je důležité si uvědomit, že problém jednoho člena rodiny můžeme chápat jako problém 
celé rodiny. Členové rodiny se totiž vzájemně ovlivňují a komunikují spolu - problémy tedy 
vznikají ve vztazích mezi členy rodiny a není možné určit jejich příčinu ani nositele. Pro 
efektivní řešení problému je důležité, aby sociální pracovník zapojil do spolupráce všechny 
členy rodiny (tzn. ty, kterých se problém dotýká, kteří o něm hovoří a zabývají se jeho 
řešením) (Jonesová, 1993).

Neutralita/Stranění všem

Specifikum sociální práce s rodinou spočívá v tom, že sociální pracovník nepracuje pouze 
s jednotlivcem, ale s celou rodinou nebo několika jejími členy. Významnou zásadou při práci 
s rodinou je dodržování neutrality neboli stranění všem členům rodiny. Sociální pracovník 
by se měl ve stejné míře stavět na stranu všech členů rodiny tak, aby neměli pocit, že někoho 
upřednostňuje či hodnotí. Nejde o vnitřní pocit sociálního pracovníka, ale o to, co dává 
rodině najevo během sezení. Sociálnímu pracovníkovi tento postoj pomáhá nezaplést se 
do konfliktů mezi členy rodiny, udržet si vnitřní odstup od jednotlivých členů a pozornost 
zaměřit na to, co je „mezi“ nimi. Sociální pracovník by měl zastávat nehodnotící postoj 
také k problému rodiny, jejich postojům a názorům (Simon, Stierlin; 1995, Jonesová,1993; 
Gjuričová, Kubička, 2003).

Sociální práce se skupinou
Sociální práce se skupinou je řazena k tradičním typům intervence v sociální práci. Následující 
text ji stručně vymezuje.
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Skupina v sociální práci 

Skupinu můžeme podle Schwarze charakterizovat jako místo vzájemné pomoci, „spojenectví“ 
jednotlivců, kteří v různé míře potřebují jeden druhého pro práci na určitých společných 
problémech a cílech. V tomto prostředí pomáhajícího systému potřebují jeden druhého 
stejně jako sociálního pracovníka (Nedělníková, 2004). 

Vymezení sociální práce se skupinou

Sociální práce se skupinou je typem intervence v sociální práci, kdy se setkává malá skupina 
klientů, kteří sdílí podobné zájmy či problémy a jsou zapojeni do aktivit, které směřují 
k dosažení jejich cílů.
Sociální práci se skupinou odlišujeme od skupinové terapie. Sociální práce se skupinou 
přesto, že má se skupinovou terapií některé společné cíle a techniky, není omezena zaměřením 
na emocionální problémy klienta, ale zahrnuje také vzdělávací aktivity, výměnu informací, 
rozvoj sociálních dovedností, změnu hodnotové orientace, atd. 
Cílem skupinové terapie je řešit pomocí různých technik emocionální problémy a poruchy 
chování jednotlivých členů skupiny. V centru pozornosti je jednotlivec, který své potíže řeší 
v rámci skupiny (Barker, 2003).

Koncept vzájemné pomoci

Praxe sociální práce se skupinou vychází z pojetí skupiny jako sociálního systému. Toto pojetí 
předpokládá, že změna jedné jednotky systému ovlivní celý systém, ať už přímo nebo nepřímo.
Skupina je také systémem vzájemné pomoci, kde sociální pracovník pomáhá lidem pomáhat 
si navzájem. Aby se mohl systém vzájemné pomoci rozvinout, je třeba předvídat možné 
překážky, jejichž zdrojem mohou být pocity členů skupiny, jejich zkušenosti a stereotypy. 
Úkolem sociálního pracovníka je pomoci tyto překážky odstraňovat.
K základním principům vzájemné pomoci patří :
• sdílení informací – každý člen má určité životní zkušenosti, které mohou pomoci ostatním;
•  otevření oblasti tabu – tabu si do skupiny přináší každý člen, úkolem sociálního pracovníka 

je pomoci tato tabu prolomit;
•  fenomén „všichni na jedné lodi“ – pocit členů skupiny, že nejsou se svými starostmi sami, 

pomáhá mobilizovat síly ke změně;
•  rozvíjení univerzální perspektivy – pomoc chápat určité problémy či pocity jako normální, 

běžné a nikoliv jako důsledek svých chyb;
•  vzájemná podpora – někteří členové sdílí společné problémy, a proto mohou pocitům 

ostatních lépe porozumět a poskytnout si podporu - lépe než skupinový pracovník; 
•  řešení jednotlivých problémů – skupina může přispět k řešení individuálních problémů, 

člen skupiny získá nový náhled na problém, jinak si jej interpretuje; tím že členové skupiny 
nabízejí pomoc druhým, pomáhají i sobě; 

•  nácvik – skupina je „bezpečným“ místem, kde je možné vyzkoušet si nové dovednosti, 
způsoby chování a komunikace;

•  fenomén síly v počtu – je vytvářen a podporován s cílem odstranit pocit osamocenosti 
a prosadit práva členů skupiny.

Typy skupin v sociální práci

Určení typu skupiny je v sociální práci se skupinou důležité z hlediska plánování následných 
aktivit. Toseland a Rivas (Nedělníková, 2004) dělí skupiny na dvě základní kategorie: 
pomáhající a úkolové.

Pomáhající skupiny: 

• Podpůrné skupiny:
-  účel: pomoci lidem čelit zátěžové či obtížné životní situaci, rozvoj potenciálu těmto 

situacím čelit, sdílení informací, zkušeností a strategií vyrovnávání se se zátěží,
- skladba skupiny: je založená na sdílených životních zkušenostech;

• Vzdělávací skupiny:
-  účel: vzdělávání prostřednictvím přednášek, seminářů, diskusí, zážitků, rozvoj 

schopností a dovedností,
- skladba skupiny: podobné schopnosti a dovednosti; 

• Skupiny zaměřené na růst:
- účel: rozvinutí potenciálu členů skupiny, vhled a poznávání sebe sama,
- skladba skupiny: rozmanitá, záleží jen na schopnosti pracovat na růstu či rozvoji 
sebe sama;

• Terapeutické skupiny:
- účel: změna chování, náprava, rehabilitace řešení problémů, 
- skladba skupiny: rozmanitá či tvořená jedinci se stejnými problémy,
-  sociální pracovník je kvalifikován pro provádění sociální práce se skupinou, pokud 

by chtěl pracovat jako skupinový terapeut, je požadováno příslušné vzdělání nebo 
terapeutický výcvik;

• Socializační skupiny:
- účel: zvýšit komunikační a sociální dovednosti, zlepšení vztahů pomocí aktivit 
a cvičení,
- skladba skupiny: záleží na účelu, cíli, může být rozmanitá či jednotná.

V praxi se nesetkáme s přesně vyhraněnými typy skupin. Většinou se jedná o kombinace, 
např. skupina socializačně-růstová, podpůrně-vzdělávací apod.

Úkolové skupiny (zde sociální pracovník působí zejména jako člen interdisciplinárního týmu)
• zaměřené na potřeby klientů:

- např.: pracovní konference zaměřené na řešení nějakého problému, skupiny 
zaměřené na rozvoj profesionálů,

• zaměřené na potřeby organizace:
-  např.: rady, komise, které usilují o rozvoj služeb, vytváří nové metody atd.,

• zaměřené na potřeby komunity:
- např.: komunitní koalice (např. Centrum pro komunitní práci, které sdružuje 
představitele neziskových organizací, obcí; sociální aktivisté).
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V sociální práci se skupinou se můžeme setkat i s jinými variantami skupinové práce. Skupina 
jednoho setkání je skupinou, ve které jsou všechny skupinové aktivity soustředěny do jednoho 
setkání. Bývá využívána jako informační setkání, vzdělávací schůzka či jednorázové schůzky 
v rámci primární prevence (např. osvětové přednášky či semináře).
Svépomocné skupiny jsou skupiny podpůrné, vzdělávací a zaměřené na změnu. Koncentrují 
se na problémy každodenního života nebo na podmínky života, které sdílejí členové skupiny. 
Cílem svépomocné skupiny může být osobní či společenská změna nebo obojí. Svépomocné 
skupiny jsou obvykle zaměřené na určitý problém, řadíme zde např. anonymní skupiny, 
skupiny stigmatizovaných osob.
Role sociálního pracovníka ve svépomocných skupinách: pomáhá při založení, je konzultant 
a zprostředkovatel. Nepodílí se na vedení svépomocných skupin (Havránková, 2003).

Sociální práce s komunitou
Poslední typ intervence v sociální práci představuje komunitní sociální práce, která bude 
následně charakterizována.

Vymezení pojmu komunita 

Existují různé definice pojmu komunita: 
• komunita definovaná teritoriem či lokalitou (např. lidé žijící na společném území),
• komunita zájmů (např. lidé, kteří usilují o zlepšení postavení lidí se stejným etnickým původem),
•  komunita složená z lidí, které spojují společné životní podmínky či problém (Navrátil, 

2000; Kinkor, 2001).

Vymezení pojmu komunitní práce

Komunitní práci považujeme za metodu směřující k vyvolání a podporování změny v rámci 
místního společenství (Kinkor, 2003). Na komunitní práci můžeme pohlížet také jako na 
proces vědomého sociálního působení, které je zaměřeno na propojení potřeb a existujících 
zdrojů v komunitě, podporu skupinové solidarity a spolupráci a podporu změn v komunitě 
(Navrátil, 2000). 
Jednoduše můžeme chápat komunitní práci jako proces pomáhající lidem, aby společnou 
aktivitou vyřešili problém místní komunity, příp. zlepšili podmínky svého života v komunitě. 
Cílem komunitní práce je usilovat o sociální změnu, která se uskutečňuje prostřednictvím 
analýzy sociální situace a utvářením vztahů sociálního pracovníka a komunity a vzájemných 
vztahů v rámci komunity (Hartl, 1997). 

Obecná charakteristika komunitní práce (Navrátil, 2000):

• klientem je celá komunita,
• potřeby komunity jsou vyjádřeny problémy, které se týkají většího počtu lidí,
• jedná se o proces uvnitř komunity, při němž se využívají její možnosti a zdroje,
•  u komunitního sociálního pracovníka se předpokládá znalost různých organizací a institucí 

vhodných k řešení problémů,

•  je nezbytná znalost komunity - komunitní sociální pracovník musí znát komunitu z hlediska 
možných omezení vztahujících se k osobní a sociální možnosti jednotlivce (např. vysoká 
míra nezaměstnanosti). 

Komunitní práce jako proces

Jelikož komunitní práci chápeme jako proces, rozlišujeme 4 fáze (Navrátil, 2000; Kinkor, 2003):
1.  Zjišťování a analýza potřeb (sledování lokality, včasné odhalení problémů, možnost 

využití výzkumu).
2.  Plánování (navržení projektu vedoucího k odstranění nebo zmírnění problému; projekt 

obsahuje: informace o realizátorovi projektu, formulaci problému nebo potřeby, cíle 
projektu, cílovou skupinu, popis projektu – aktivity, jejich harmonogram, personální plán, 
spolupracující organizace, způsob vyhodnocování a dokumentování, rozpočet).

3. Realizace/implementace (vlastní činnost, spolupráce všech subjektů).
4.  Vyhodnocení/evaluace (informace o efektivitě projektu, hodnocení pomocí metod – 

dotazníky, průzkumy mínění, revize záznamů organizace; vyhodnocení = nutná podmínka 
pro pokračování projektu). 

Aktivity komunitního sociálního pracovníka (Kinkor, 2003):

• Nalezení potřeb dané komunity.
• Povzbuzování občanů k tomu, aby poznali své problémy a diskutovali o nich.
• Usnadňování a podporování jednání různých zájmových skupin.
• Pomoci obyvatelům komunity zapojit se do projektu. 
• Informování obyvatel o možnostech řešení a využití dostupných služeb. 
• Pořádání akcí zaměřených na odstranění problémů.

Modely komunitní práce 

Pojem „modely komunitní práce“ představuje různé přístupy či aktivity v komunitní práci. 
V praxi se jednotlivé modely spíše překrývají, nejsou jednoznačně odděleny. 
Komunitní péče – usiluje o kultivaci sociálních sítí a dobrovolnických služeb, jejichž cílem je 
uspokojování potřeb obyvatel zejména seniorů, lidí s postižením nebo dětí ve věku do 5 let. 
Komunitní organizace – cílem je zlepšování vztahu mezi různými organizacemi se záměrem 
poskytovat služby, které reagují na aktuální potřeby klientů. 
Komunitní rozvoj – pomoc skupinám mobilizovat své zdroje a rozvíjet své dovednosti. Snažit 
se vyvolávat zájem občanů o to, co se jich týká a o zlepšení kvality jejich života. Zaměřuje se 
na rozvoj města či mikroregionu. 
Komunitní plánování – soustřeďuje se na analýzu sociálních podmínek a služeb, stanovuje cíle, 
připravuje služby, mobilizuje zdroje a implementuje služby a programy, provádí jejich evaluaci. 
Komunitní vzdělávání – vytváření bližšího vztahu mezi komunitou a vzděláváním. Zahrnuje 
programy, jejichž cílem je rozvoj určitého společenství. Vzdělávání má komunitě poskytnout 
dovednosti a vědomosti, které jí umožní zvládat své problémy. Komunitní vzdělávání usiluje 
také o změnu postojů členů komunity. Konečným záměrem je aktivovat členy komunity 
a naučit je, jak změny dosáhnout. 
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Komunitní akce – přímé aktivity na lokální úrovni. Cílem je omezení nerovnosti a zlepšení 
životních podmínek (např. squoterské hnutí, hnutí za sociální práva, aktivity odborových 
organizací) (Gojová, 2006; Kinkor, 2003).

Sociální služby a standardy kvality v sociálních službách
Následující kapitoly reflektují zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a s ním související 
prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb.

Hlavní změny vyplývající ze zákona o sociálních službách
Významný mezník v sociální oblasti představuje zákon o sociálních službách č. 108/2006, který 
nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Nejvýraznější změny nastaly zejména v těchto oblastech:
• Poskytování příspěvku na péči.
• Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce poskytování sociálních služeb.
• Úprava postavení a kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
• Důraz na kvalitu sociálních služeb a dodržování Standardů kvality v sociálních službách.
• Poskytování bezplatného základního sociálního poradenství všemi sociálními službami.
•  Důraz na důstojnost, ochranu práv a sociální začleňování ( proces zajišťující u osob sociálně 

vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením dosažení příležitostí a možností, 
které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života 
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný).

Následující text poukazuje na některé podstatné změny, které zásadním způsobem upravují 
poskytování příspěvku na péči, poskytování sociálních služeb, týkající se zejména registrace 
poskytovatelů a inspekce poskytování sociálních služeb, se kterou úzce souvisí kvalita 
poskytování sociálních služeb. V neposlední řadě je vymezeno postavení a kvalifikace 
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči dostane od státu člověk, který je kvůli dlouhodobě nepříznivému 
zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné osoby. S pomocí příspěvku na péči si mohou lidé 
zaplatit služby podle svého uvážení. Příjemce musí příspěvek využít na zajištění potřebné 
pomoci. Musí také do patnácti dnů od přidělení příspěvku obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností písemně oznámit, kdo a jakým způsobem mu pomoc poskytuje. Zaměstnanci 
obce s rozšířenou působností jsou oprávněni vstupovat do obydlí, v němž příjemce příspěvku 
žije, za účelem provedení kontroly využívání příspěvku.
Výše příspěvku je závislá na žadatelově věku (je vyšší do osmnácti let věku, v prvním roce 
života na něj nárok není) a míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby (lehká, středně těžká, 
těžká, úplná). 
O udělení příspěvku na péči rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností, případné 
odvolání vyřizuje krajský úřad. Řízení o udělení příspěvku se skládá ze dvou částí – posouzení 
zdravotního stavu žadatele a sociálního šetření.

Sociální šetření, jímž se zjišťuje žadatelova schopnost samostatného života v přirozeném 
sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti, provádí sociální pracovník 
obecního úřadu obce III. typu. Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá 
lékař určený úřadem práce (nebo zdravotnické zařízení určené ÚP), který hodnotí funkční 
dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a jeho soběstačnost, vychází 
přitom z výsledku sociálního šetření. 

Poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů 

sociálních služeb a inspekce poskytování sociálních služeb 

V oblasti poskytování sociálních služeb dochází dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. ke dvěma zásadním změnám vedoucím ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Tyto zásadní 
změny se týkají a) registrace poskytovatelů sociálních služeb a b) inspekce poskytování 
sociálních služeb.

a) Registrace poskytovatelů sociálních služeb 
Dle zákona o sociálních službách potřebují od 1. 1. 2007 poskytovatelé k poskytování 
sociálních služeb tzv. „oprávnění k poskytování sociálních služeb“. Oprávnění vzniká 
rozhodnutím o registraci, které vydává krajský úřad, případně ministerstvo (tzv. registrující 
orgán), je-li zřizovatelem poskytované sociální služby. Krajský úřad rovněž vede registr 
poskytovatelů. Registr, který je veden v listinné a elektronické podobě, slouží jako informační 
systém o sociálních službách; elektronická podoba registru je dostupná na internetových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Pro získání oprávnění k poskytování sociálních služeb - tedy registrace, je třeba splnit 
následující podmínky (dle §79): 
• podání písemné žádosti (viz §79, odstavec 5),
•  bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob přímo poskytujících sociální služby,
• zajištění hygienických podmínek pro poskytování služeb v zařízeních sociálních služeb,
•  disponování s vlastnickým nebo jiným právem k objektu nebo prostorám, kde budou služby 

poskytovány, 
• zajištění materiálních a technických podmínek,
•  podání důkazu o tom, že na majetek fyzické nebo právnické osoby žádající o registraci 

nebyl vyhlášen konkurs nebo nebylo započato konkursní řízení.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím poskytování uzavřít pojistnou smlouvu 
pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (viz §80).
Splní-li žadatel všechny uvedené podmínky, registrující orgán jej zaregistruje jako 
poskytovatele sociálních služeb. 
Registrující orgán může registraci zrušit , pokud : 
•  přestane poskytovatel splňovat stanovené podmínky uvedené v §79 či nebude mít uzavřenu smlouvu 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb dle §80,
•  byla poskytovateli sociálních služeb uložena sankce za správní delikt za porušení povinností 

poskytovatele služeb, 
• poskytovatel nesplňuje standardy kvality (viz §99) a k nápravě nedošlo na základě uložených 
opatření při inspekci kvality,
• poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace.
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Povinnosti poskytovatele sociálních služeb

Poskytovatel sociálních služeb má dle §88, zákona o sociálních službách povinnost:
•  zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, kapacitě, způsobu poskytování sociálních 

služeb a okruhu osob, jimž se sociální služby poskytují, a to srozumitelným způsobem,
•  informovat zájemce o sociální služby o povinnostech, které by pro ně vyplynuly ze smlouvy 

o poskytování sociálních služeb, dále o způsobu poskytování a úhradě za sociální služby,
•  vytvářet takové podmínky pro poskytování služeb, které uživatelům zaručí naplňování 

jejich lidských a občanských práv,
•  zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel 

pro uplatnění oprávněných zájmů osob,
•  zpracovat vnitřní pravidla pro podání a vyřizování stížností osob, kterým je služba 

poskytována,
•  plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností 

osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto 
osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, 
nebo za účasti jejich zákonných zástupců,

• vést evidenci žadatelů o sociální službu,
• dodržovat Standardy kvality sociálních služeb,
• uzavřít s uživatelem smlouvu o poskytování sociální služby (viz §91),
•  v případě poskytování služby dle §48 přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému 

byla soudem nařízena ústavní výchova.

b) Inspekce poskytování sociálních služeb
Inspekce poskytování sociálních služeb se provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým 
bylo vydáno rozhodnutí o registraci.
Předmětem inspekce je:
• plnění podmínek poskytovatelů sociálních služeb pro registraci dle §79;
• plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb dle §88,89; 
• kvalita poskytovaných sociálních služeb.

Plnění podmínek poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k registraci a plnění 
povinností poskytovatelů sociálních služeb byla věnována pozornost v předešlém textu. 
Zákon o sociálních službách apeluje na kvalitu v poskytování sociálních služeb, která je 
předmětem zájmu jak inspekce sociálních služeb, tak Standardů kvality sociálních služeb.

Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí Standardů kvality 
sociálních služeb, které jsou součásti vyhlášky č. 505/2006 Sb., provádějící některá 
ustanovení zákona o sociálních službách (viz Standardy kvality v sociálních službách).  
 Inspekci provádí nejméně 3 členný inspekční tým (alespoň jeden jeho člen musí být 
zaměstnancem kraje či ministerstva, viz §98). U registrovaných poskytovatelů sociálních 
služeb provádí inspekci kvality krajský úřad; u zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj, provádí 
inspekci kvality ministerstvo. Inspekce proběhne na poskytovatelovu žádost, podanou 
prostřednictvím ministerstva. Splní-li poskytovatel stanovené podmínky, dostane osvědčení 
o kvalitě poskytování sociálních služeb. Výsledek se zapíše do registru poskytovatelů služeb. 

Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Postavení sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách vymezuje zákon 
o sociálních službách. Konkrétní požadavky na výkon těchto profesí uvádí následující text.

Sociální pracovník
Zákon o sociálních službách upravuje předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka 
v následujících oblastech : 
• v sociálních službách,
• při pomoci v hmotné nouzi,
• v sociálně-právní ochraně dětí,
• ve školách a školských zařízeních,
• ve zdravotnických zařízeních,
• ve věznicích,
• v zařízeních pro zajištění cizinců,
• v azylových zařízeních.
Tento zákon dále určuje okruh činností sociálních pracovníků a také podmínky jejich 
odborné způsobilosti. 
Sociální pracovník je ten, kdo vykonává: 
• sociální šetření, 
•  sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby 

sociální prevence,
• sociálně právní poradenství, 
• analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, 
• odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, 
• depistážní činnost, 
• poskytování krizové pomoci, 
• sociální poradenství, 
• sociální rehabilitaci.

Předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka je dle zákona o sociálních službách 
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost.
Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je vyšší odborné 
vzdělání (zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost) 
nebo vysokoškolské vzdělání (v oboru sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, 
sociální péče nebo speciální pedagogika). Do odborné způsobilosti patří také absolvování 200 
hodin akreditovaných vzdělávacích kurzů a pět let praxe, pokud pracovník má vysokoškolské 
vzdělání v jiném oboru, než jsou výše uvedené. Odbornou způsobilost k výkonu povolání 
sociálního pracovníka při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče má též sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. 
Zákon umožňuje doplnit si vzdělání ve lhůtě 7 let ode dne účinnosti zákona (o sociálních 
službách) u sociálního pracovníka, který nezískal střední odborné vzdělání v oboru sociálně 
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právním; 10-letá lhůta ode dne účinnosti zákona je platná pro sociálního pracovníka se 
středním odborným vzděláním v oboru sociálně právním. Kvalifikační předpoklad je 
považován za splněný u sociálního pracovníka, který dnem účinnosti zákona dovršil 50 let. 
Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje 
kvalifikaci (specializační vzdělávání, účast v akreditovaných kurzech, odborné stáže 
v zařízeních sociálních služeb, účast na školících akcích). Další vzdělávání se uskutečňuje na 
základě akreditace vzdělávacích zařízení a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na 
vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních.

Pracovník v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách vykonává:
•  přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních 

služeb (nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékaní, 
manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpora 
soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských 
kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb);

•  základní výchovnou nepedagogickou činnost (prohlubování a upevňování základních 
hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, 
manuální zručnost a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení 
osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové 
výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence);

•  pečovatelskou činnost osoby v domácnosti (vykonávání prací spojených s přímým stykem 
s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování 
sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, 
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, 
organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti).

Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je dle zákona o sociálních 
službách způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 
způsobilost: ad 1) základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu (nevyžaduje se u ošetřovatele a sociálního pracovníka splňujícího 
požadavky odborné způsobilosti dané zákonem); ad 2) střední vzdělání nebo střední odborné 
vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (nevyžaduje se u ergoterapeuta 
a sociálního pracovníka splňujícího požadavky odborné způsobilosti dané zákonem); ad 3) 
základní vzdělání, střední vzdělání, střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání 
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (nevyžaduje se u ošetřovatele a sociálního 
pracovníka splňujícího požadavky odborné způsobilosti dané zákonem).
Obsah a rozsah akreditovaného kvalifikačního kurzu stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb. 
(konkrétně §37), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
Pracovník v sociálních službách, na něhož se vztahuje absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu, je povinen tento kurz absolvovat do 2 let od nabytí účinnosti zákona.

Sociální služby
Sociální služby jsou realizovány také prostřednictvím sociální práce. Sociální pracovníci 
poskytují klientům dávky a služby směřující k uspokojení určitých klientových potřeb.

Vymezení sociálních služeb

Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí činnost nebo 
soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení (vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti s nemožností 
zapojení se v důsledku nepříznivé sociální situace).
Sociální služby jsou poskytovány lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci (situace 
vedoucí k nemožnosti sociálního začlenění či vedoucí k sociálnímu vyloučení, např. z důvodu 
věku, nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodňujícího prostředí, atd.).
Sociální služby umožňují vést běžný způsob života s přihlédnutím k zachováni lidské 
důstojnosti osob. Poskytovaná pomoc v rámci sociálních služeb musí vycházet i z individuálně 
určených potřeb klientů, musí je vést k samostatnosti a motivovat je k aktivním činnostem.
Poskytovateli sociálních služeb jsou územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické, 
další právnické osoby, fyzické osoby, ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. 
Sociální služby jsou poskytovány bez úhrady nákladů, za částečnou nebo úplnou úhradu 
nákladů. Sociálním službám poskytovaným za úhradu bude věnována pozornost v následující 
kapitole.

Sociální služby poskytované za úhradu

Zákon o sociálních službách uvádí výčet sociálních služeb, které jsou klientům poskytovány 
za úhradu. Klient využívající služeb poskytovaných za úhradu hradí náklady spojené 
s poskytnutou službou dle výše sjednané ve smlouvě dle §91.
Klient se podílí na úhradě nákladů při poskytování sociálních služeb v případě pobytových 
služeb v následujících zařízeních :
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení ústavní péče, 
centra sociálně rehabilitačních služeb. 
Úhrada sociálních služeb ve výše uvedených zařízeních se poskytuje za ubytování, stravu 
a za péči týkající se těchto základních činností – pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí předpis. 
Klient si dále hradí služby za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou za poskytování 
osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, průvodcovských a předčitatelských 
služeb, podpory samostatného bydlení, odlehčovacích služeb, služeb v centrech denních 
služeb a služeb v denních stacionářích. Výjimky z úhrady z výše uvedených služeb uvádí 
§75, odstavec 2.
Klient využívající služeb v azylových domech, domech na půl cesty a terapeutických 
komunitách se podílí na úhradě nákladů za ubytování a stravu,v sociálně terapeutických 
dílnách se úhrada nákladů vztahuje pouze ke stravě, a to v rozsahu stanoveném ve smlouvě.
Za poskytování sociálních služeb v noclehárnách a nízkoprahových denních centrech (za 
stravu) si hradí klient náklady za službu ve výši stanovené poskytovatelem.
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Základní druhy sociálních služeb

Zákon o sociálních službách rozlišuje tyto základní druhy sociálních služeb :
1. Služby sociální péče - Zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osobám se stabilizovaným 
zdravotním stavem. 
Cíl: zapojit se v co největší míře do běžného života.
2. Služby sociální prevence – Zaměřují se na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu 
vyloučení osob, které nejsou zapříčiněny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či 
zdravotního stavu. Týkají se oblasti tzv. „sociálně negativních jevů“ – např. kriminalita, 
bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině.
Cíl: překonání nepříznivé situace a ochrana společnosti před vznikem a šířením nežádoucích jevů. 
3. Sociální poradenství - Poskytování potřebných informací osobám v nepříznivé sociální 
situaci. Zahrnuje poradenství základní, které jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé 
sociálních služeb a odborné, zabezpečující pomoc ve specializovaných poradnách, které 
se profilují podle sociálního jevu (např. bezdomovectví) či cílové skupiny (např. občané 
propuštěni z výkonu trestu).
Cíl: poskytnutí informací.
Sociální poradenství a poradenství vůbec má blízký vztah k sociální práci. Na tomto místě 
považujeme za důležité jejich vymezení. Součástí sociální práce je mj. poradenství a sociální 
pracovník při práci s klientem také využívá poznatků z poradenství. Je ale nutné si uvědomit, 
že poradenství je pouze jedním z možných zdrojů sociální práce (taktéž jejím nástrojem), 
a tudíž bychom měli chápat sociální práci ve vztahu k poradenství jako pojem širší.
Poradenství můžeme v obecném pojetí chápat jako poskytování informací, které si klient 
vyžádá a které potřebuje k řešení svého problému. Poradenství je založeno na vztahu pomoci, 
přičemž poradce podporuje růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta, aby se efektivně 
orientoval ve světě a vyrovnával s životem (Hartl, 2003).

Formy poskytování sociálních služeb, zařízení sociálních služeb 

a základní činnosti poskytované v rámci sociálních služeb

Sociální služby mohou být poskytovány formou terénní (jsou poskytovány v klientově 
přirozeném prostředí), ambulantní (klient za nimi dochází), nebo pobytovou (ubytování 
v zařízení sociálních služeb), přičemž tyto formy jsou u jednotlivých druhů služeb 
kombinovány tak, aby byly maximálně efektivní. 

Zákon o sociálních službách rozlišuje celkem 19 zařízení sociálních služeb (centra denních 
služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy 
na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické 
dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče a intervenční centra).

Současná legislativa uvádí 13 základních činností při poskytování sociálních služeb:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

4. poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
5. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
6. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
7. sociální poradenství,
8. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
9. sociálně terapeutické činnosti,
10. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
11. telefonická krizová pomoc,
12.  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností, 

vedoucích k sociálnímu začlenění,
13. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni nabízet rozsah činností, které jim ukládá zákon. 
Jedná se o tzv. základní činnosti při poskytování sociálních služeb, které jsou považovány jako 
povinná nabídka vůči uživatelům služeb. Konkrétní rozsah činností je předmětem smlouvy 
mezi uživatelem a poskytovatelem služby. Mimo základní činnosti mohou poskytovatelé 
nabízet i další činnosti, které jim neukládá zákon. Jedná se například o nabídku kulturních, 
společenských či volnočasových aktivit nebo nabídku dopravy apod.

Standardy kvality sociálních služeb
Standardy kvality sociálních služeb jsou součástí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
Standardy kvality sociálních služeb představují soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je 
definována úroveň poskytování kvality sociálních služeb v oblasti personálního a provozního 
zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami.

Účel standardů kvality sociálních služeb:

• Popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba.
• Jsou měřítkem pro porovnání kvality sociálních služeb.
•  Mají zajistit kvalitu sociálních služeb a tím efektivní využívání veřejných finančních 

prostředků.

Cíl standardů:

• Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.
• Zajistit ochranu práv a svobod uživatelů sociálních služeb.
•  Podporovat rovný přístup (např. ke vzdělání, práci, službám atd.) a plnohodnotný život 

uživatelů sociálních služeb a tím naplňovat politiku sociálního začleňování.
•  Podporovat setrvání člověka nacházejícího se v nepříznivé osobní situaci v jeho přirozeném 

prostředí. 
• Podporovat přirozené zdroje uživatelů služeb, jejich nezávislost a autonomii.
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Využití standardů:

Standardy kvality jsou užitečné jak pro uživatele sociálních služeb, tak i pro zadavatele 
(subjekty, které služby objednávají a platí z veřejných zdrojů – obec, stát).
Umožňují porovnávat efektivitu jednotlivých druhů služeb, které pomáhají řešit stejný typ 
nepříznivé sociální situace, i efektivitu různých zařízení, která poskytují stejný druh služby. 

Obsah standardů kvality sociálních služeb :

Před přijetím zákona o sociálních službách se Standardy kvality sociálních služeb dělily na 
procedurální, personální a provozní. Současná legislativa již nerozlišuje jednotlivé druhy 
standardů a uvádí následující výčet standardů, jejichž konkrétní obsah vymezují jednotlivá 
kritéria obsažená ve vyhlášce č.505/2006 Sb.

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
2. Ochrana práv osob
3. Jednání se zájemcem o sociální službu
4. Smlouva o poskytování sociální služby
5. Individuální plánování průběhu sociální služby
6. Dokumentace o poskytování sociální služby
7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
9. Personální a organizační zajištění sociální služby 
10. Profesní rozvoj zaměstnanců
11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 
12. Informovanost o poskytované sociální službě 
13. Prostředí a podmínky 
14. Nouzové a havarijní situace 
15. Zvyšování kvality sociální služby

Plnění Standardů kvality sociálních služeb se hodnotí systémem bodů. U každého standardu 
se posuzují jednotlivá kritéria (zda jsou splněna či ne). Důraz je kladen na tzv. zásadní 
kritéria. Pokud služba nebude splňovat jen jediné zásadní kritérium, znamená to, že Standardy 
kvality nesplňuje a musí zjednat nápravu. Viz kapitola Inspekce kvality poskytovaných služeb 
a vyhláška č.505/2006 Sb.
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PRÁVO

Petr Pospíšil, Kamil Hutečka

Anotace

Metodici služeb sociální prevence i sociální kurátoři pověření koordinační činností při péči 
o osoby ohrožené sociálním vyloučením (dále jen „metodici“ a „sociální kurátoři“) vedle toho, 
že jsou sociálními pracovníky, kteří musí ovládat odbornou stránku práce s klienty, plní také 
roli úředníků vykonávajících v přenesené působnosti státní správu. Proto je nezbytné, aby 
disponovali širokým přehledem o právní úpravě všech oblastí souvisejících s jejich odbornou 
činností. Zatímco v některých oblastech (např. občanskoprávní problematika či rodinné právo) 
postačí pouze základní znalosti, v jiných oblastech (např. sociální péče či podstatná část 
trestněprávní úpravy) je nezbytná detailní znalost právní úpravy přímo ovlivňující jednotlivé 
jimi vykonávané činnosti. Cílem textu je seznámit metodiky a sociální kurátory se základy právní 
úpravy sociální pomoci, s ústavněprávními východisky, související úpravou trestního práva 
hmotného a procesního, jakož i s právní úpravou vztahů rodinných a sociálně-právní ochranou 
a dalšími souvislostmi vyplývajícími pro jejich činnost z platné právní úpravy. Všechny uvedené 
oblasti právní úpravy budou vykládány a interpretovány ve vztahu k praktické náplni činnosti 
metodika, resp. sociálního kurátora. 

Právo - základní pojmy, ústavně právní východiska, Listina 
základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, Kapitola 
veřejný ochránce práv, Svobodný přístup k informacím 
a ochrana osobních údajů

Před samotným rozdělením práva do jednotlivých právních oblastí je nezbytné přiblížit 
samotný význam a obsah pojmu „právo“, pojednat o nejvyšším ústavním zakotvení základních 
zásad a principů každého právního státu a přiblížit některé specifické a pro praxi sociálních 
kurátorů a metodiků nepostradatelné meziodvětvové právní oblasti a instituty. 

Právo – základní pojmy

Existuje řada odpovědí na základní otázku: „co je to vlastně právo?“ Obvykle bývá právo 
charakterizováno jako soubor norem regulujících společenské vztahy, definující jednoznačná 
a státem vynutitelná pravidla chování (Boguszak, Čapek, Gerloch, 2004). O právu jako 
o souboru norem hovoříme také jako o objektivním právu či právu v objektivním slova 
smyslu. Existence objektivního práva je nezbytná pro řádné fungování společnosti - pokud 
by státní moc do společenských vztahů nevnášela alespoň základní pravidla a řád, pak by 
nepochybně společnost byla ovládána chaosem a principy vycházejícími z „práva“ silnějšího. 
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Je zřejmé, že určitá míra regulace právem je v moderní společnosti naprosto nezbytná. 
Naproti tomu na počátku 21. století stále častěji vyvstává otázka, zda společnost není 
„přeregulována“, zda zásahy práva do života jednotlivců v mnoha případech nepřekračují 
nezbytnou a odůvodněnou mez. Množství vydávaných právních norem se každoročně 
zvyšuje, narůstá jejich obsah a předmětem jejich úpravy se stávají otázky stále detailnější 
– k tomuto zjištění stačí letmo nahlédnout do předpisů vydaných např. v České republice za 
jediný rok ve Sbírce zákonů. Ani odborně vzdělaní právníci již reálně nemohou mít detailnější 
přehled o jednotlivých odvětvích, o „běžných“ občanech již vůbec nemluvě. Přitom stát 
jako autor právních regulátorů ve vztahu k jejich adresátům jaksi zcela automaticky počítá 
s platností klasických pravidel, že „ignorantia iuris non execusat“ či „ignorantia iuris non 
praesumitur nec toleatur“, neboli „neznalost práva neomlouvá“ nebo též „neznalost práva 
se nepředpokládá a ani se netrpí“. Množství právních norem, komplikovaný proces jejich 
vzniku, pochybnosti o správnosti právní úpravy ještě před jejím zrozením, složitá vnitřní 
struktura právních předpisů, jejich vzájemná neprovázanost, časté novelizace a řada dalších 
skutečností svědčí o tom, že požadavek na kvalitu práva je zřetelně potlačován kvantitou 
právních norem. Není účelem tohoto úvodního exkursu jakkoli zpochybňovat potřebu 
právní regulace společenských vztahů, nýbrž jen poukázat na potřebu hledání vyváženého 
poměru mezi státní regulací a svobodou jednotlivce nebo alespoň schopností jednotlivce 
vnímat obsah, význam a prospěšnost práva pro něj osobně. Pokud je v konkrétní společnosti 
stav takový, že jednotlivci jaksi zcela samozřejmě dodržují právní normy, aniž by je museli 
detailně studovat, pak je to jistě skutečnost prokazující správné uchopení tvorby práva k tomu 
kompetentními orgány veřejné moci (Knapp, 1995). 
Jednotlivec nesmí být zahlcen nepřehlednou změtí právních norem a musí vnímat význam 
práva pro něj osobně. Hovořili-li jsme výše o pojmu objektivní právo, pak na tomto místě je 
třeba zabývat se pojmem subjektivní právo či právo v subjektivním slova smyslu. Pokud 
se adresátovi právní regulace podaří zorientovat v systému objektivního práva, pak může ve 
svém každodenním životě využívat subjektivní práva, která pro něj z platné právní úpravy 
vyplývají. Subjektivní právo neboli oprávnění jednotlivce znamená, že subjekt konkrétního 
právního vztahu se může chovat určitým způsobem a může se domáhat i použití státního 
donucení k ochraně svého subjektivního práva. Subjektivní právo jednotlivce může vyplývat 
přímo ze zákona (právo vlastnit majetek nebo právo na státem poskytované sociální dávky 
za splnění zákonných podmínek apod.) nebo může vyplývat např. z konkrétního právního 
vztahu (ze smlouvy – např. právo na pojistné plnění z pojistné smlouvy).
I v činnosti metodiků a sociálních kurátorů je nutná orientace v obecně platných právních 
principech a jejich zachycení do platné právní úpravy. Orientace v objektivním právu je 
tedy v jejich činnosti nezbytná stejně jako přehled o konkrétních subjektivních právech 
(oprávněních) jejich klientů, která z objektivního práva vyplývají.

Ústavněprávní východiska

Český právní řád je převážně psaným (předpisovým) právním řádem a systém jeho 
formálních pramenů je hierarchicky uspořádán. Psané právo je obsaženo v zásadě buďto 
v předpisech, nebo v normativních smlouvách. Několikrát byl v dosavadním textu zmíněn 
pojem právní norma. Právní norma nebo též normativní právní akt představuje v českém 
právním řádu nejdůležitější pramen práva. Společenské vztahy jsou regulovány řadou norem 
(právní, společenské, náboženské, morální atd.), z nichž právě právní normy, jako všeobecně 
závazná a státní mocí vynutitelná pravidla, jsou nejdůležitější. 

Normativní právní akty mají různou právní sílu podle toho, kdo určitý normativní akt přijal. 
Rozlišení hierarchie a právní síly právních norem se projevuje mj. v tom, že předpis nižší 
právní síly je vydáván k provedení nebo na základě zmocnění obsaženého v předpise vyšší 
právní síly a nesmí být s předpisem vyšší právní síly v rozporu nebo vybočovat z jeho mezí. 
Mezi normativní právní akty jako prameny českého práva obecně řadíme:
• ústavu a ústavní zákony,
• zákony,
• nařízení vlády,
• vyhlášky, směrnice, výnosy ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.
Na samém vrcholu tradiční hierarchie právních norem dle jejich právní síly stojí ústava 
jako základní zákon státu a právní předpis nejvyšší právní síly. Ústavu tvoří jeden nebo 
více zákonů, které jsou vrcholem soustavy právních norem, mají nejvyšší právní sílu, ostatní 
právní předpisy jsou z nich delegovány a nesmějí jim odporovat. 
Už v samotné preambuli ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Ústava ČR), je deklarován princip nedotknutelnosti hodnot lidské 
důstojnosti a svobody a Česká republika je popisována jako vlast rovnoprávných, svobodných 
občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako 
svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské 
společnosti. V ustanovení čl. 1 Ústavy ČR je Česká republika definována jako svrchovaný, 
jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. 
Ústava je také právním předpisem, který v základní rovině vymezuje vzájemný vztah státu 
a státních orgánů k občanům. V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR státní moc 
slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví 
zákon. Podle ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR pak naopak každý občan může činit, co 
není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Toto diametrálně 
odlišné vymezení pozice orgánů veřejné moci a občanů tvoří v demokratické společnosti 
nepřekročitelný rámec, který musí respektovat ve své každodenní činnosti každý představitel 
orgánu veřejné moci. Jde o zcela zásadní ústavní princip, kterému musí být podřízena právní 
úprava kompetencí orgánů veřejné správy ve všech zákonech i jiných právních předpisech, 
kterými jsou regulovány konkrétní společenské a právní vztahy. Byla-li výše zmíněna 
převažující kvantita nad kvalitou ve tvorbě právních předpisů, evokuje to na tomto místě 
nutně obecnou (a věřme, že vskutku pouze hypotetickou otázku), zda důvodem horečné 
normotvorby státu není snaha, co nejvíce občanům zákonem zakázat a naopak, co nejvíce 
jim toho zákonem uložit.
Ústava je také právním předpisem, který obsahuje rozdělení státní moci na moc 
zákonodárnou, výkonnou a soudní včetně vymezení orgánů, které se na výkonu státní moci 
podílejí. Zvláštní pozornost je v Ústavě ČR věnována územní samosprávě, kterou vykonávají 
obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. 
Mimo soustavy obecných soudů je mj. Ústavou ČR do právního řádu inkorporován Ústavní 
soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti. V souladu s ustanovením čl. 87 odst. 1 písm. d) 
Ústavy ČR rozhoduje Ústavní soud mj. o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí 
a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.

Listina základních práv a svobod

V souladu s ustanovením čl. 3 Ústavy ČR součástí ústavního pořádku České republiky je 
Listina základních práv a svobod. Ta byla vydána usnesením předsednictva České národní 
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rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Listina“). Samotná Listina neobsahuje jednoznačné vymezení toho, co je 
to „základní právo nebo svoboda“, její obsah sám o sobě však je takovým vymezením. Práva 
a povinnosti vymezené Listinou mají povahu veřejného subjektivního práva, neboť vymezují 
vztahy mezi jednotlivcem a státem (resp. veřejnou mocí) navzájem, z nichž pro konkrétní 
soukromé osoby plynou konkrétní nároky.
Ústavní základ práva sociálního zabezpečení v širším slova smyslu představují ustanovení 
článku 30, 31 a 32 Listiny. Ustanovení článku 30 Listiny zaručuje právo na sociální 
zabezpečení. Odstavec 1 tohoto článku zakotvuje právo na přiměřené hmotné zabezpečení 
občanům v případě, že nastane některá ze zde jmenovaných sociálních událostí – ve stáří 
a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Druhý odstavec článku 30 pak řeší 
sociální událost hmotné nouze – každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, 
která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. 
Přirozeně úzký vztah k sociální problematice má i ustanovení článku 31 Listiny, které stanoví, 
že každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 
bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Z hlediska sociální péče je významné též ustanovení čl. 32 Listiny, zaručující ochranu 
rodičovství a rodiny a zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Podle odstavce 2 tohoto článku 
je ženě v těhotenství zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající 
zdravotní podmínky. V souladu s odstavcem 3 děti narozené v manželství i mimo ně mají 
stejná práva. Odstavec 4 pak stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti 
mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti 
mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 
Rodiče, kteří pečují o děti, mají ve smyslu odstavce 5 právo na pomoc státu.
Vedle výše uvedených ustanovení Listiny, která se problematiky sociálního zabezpečení 
a sociální pomoci dotýkají bezprostředně, nalezneme v Listině i další práva a svobody, 
která je třeba zohledňovat při práci se skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Konkrétně se nepochybně bude jednat např. o svobodu a rovnost v důstojnostech a právech 
ve smyslu ustanovení článku 1 Listiny. Zcela zásadní je rovněž ustanovení článku 3 Listiny, 
podle kterého základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení. V souladu s ustanovením čl. 7 odstavcem 1 se zaručuje nedotknutelnost osoby 
a jejího soukromí - omezení je přitom možné jen v případech stanovených zákonem. 
Z ustanovení článku 8 je možno zmínit zejména odst. 6, který upravuje převzetí nebo držení 
osoby v ústavní zdravotnické péči bez jejího souhlasu. V rámci práce se skupinou osob 
ohrožených sociálním vyloučením je rovněž třeba brát v potaz základní práva vyplývající 
z ustanovení článku 10 Listiny. Podle odstavce 1 má každý právo, aby byla zachována jeho 
lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Ve smyslu odstavce 2 
má každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 
života. Odstavec 3 pak řeší obecně velmi citlivou problematiku ochrany osobních údajů - 
každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 
jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Z provedeného výčtu práv a svobod je zřejmé, že Listina u některých práv a svobod za oprávněné 
osoby považuje výlučně občany České republiky, u jiných pak naopak používá pojem „každý“. 
V souladu s ustanovením článku 42 odstavce 2 Listiny cizinci požívají v České republice lidských 
práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.

Mezinárodní smlouvy

Prameny mezinárodního práva související s právní úpravou sociální problematiky zakotvují 
především základní lidská práva. Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech, vyhlášen pod č. 120/1976 Sb., je mezinárodní úmluvou podle ustanovení 
čl. 10 Ústavy ČR a má tedy přednost před zákonem. V článku 11 tohoto paktu se zakotvuje 
právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to 
dostatečnou výživu, šatstvo, byt a právo na neustálé zlepšování životních podmínek.
Zásadním pramenem mezinárodního práva v oblasti sociálně – právní ochrany dětí je 
Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.). Mj. v ustanovení čl. 20 odst. 1 
se stanoví, že dítě dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo dítě, které 
ve svém vlastním zájmu nemůže být ponecháno v tomto prostředí, má právo na zvláštní 
ochranu a pomoc poskytovanou státem. V čl. 27 Úmluvy o právech dítěte smluvní strany 
uznaly právo každého dítěte na životní úroveň odpovídající stupni fyzického, rozumového, 
duchovního, morálního a společenského rozvoje dítěte. K uplatnění tohoto práva smluvní 
státy učiní potřebné kroky k pomoci rodičům a jiným osobám odpovídajícím za dítě 
a v případě potřeby poskytnou materiální prostředky a programy na pomoc, zejména ve 
vztahu k výživě, odívání a bydlení.
Evropská sociální charta (vyhlášena pod č. 14/2000 Sb.m.s.) zavazuje smluvní strany 
k tomu, aby přijetím vhodných opatření zaručily uplatnění práv zakotvených v článcích, 
které ratifikovaly. 
Pro Českou republiku je tak mj. závazný čl. 12, vymezující právo na sociální zabezpečení: 
S cílem zajistit účinné uplatnění práva na sociální zabezpečení se smluvní strany zavazují:
• vytvořit nebo udržovat systém sociálního zabezpečení, 
•  udržovat systém sociálního zabezpečení na dostatečné úrovni, přinejmenším na úrovni 

stejné, jaká se vyžaduje pro ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce (č. 102) 
o minimálních standardech sociálního zabezpečení,

• usilovat o postupné zvýšení úrovně systému sociálního zabezpečení,
•  učinit uzavřením patřičných dvoustranných a mnohostranných smluv nebo jinými vhodnými 

prostředky za podmínek stanovených v takových smlouvách opatření k zajištění:
-  rovného zacházení s vlastními státními příslušníky a státními příslušníky ostatních 

smluvních stran, pokud jde o práva sociálního zabezpečení, včetně zachování 
nároků vyplývajících z právních předpisů sociálního zabezpečení, bez ohledu na 
pohyb chráněných osob mezi územími smluvních stran,

-  uznání, zachování a znovunabytí práv sociálního zabezpečení prostřednictvím 
sčítání dob pojištění nebo zaměstnání završených podle právních předpisů každé 
ze smluvních stran.

Pro Českou republiku je dále závazný např. čl. 13, zakotvující právo na sociální a lékařskou pomoc:
S cílem zajistit účinné uplatnění práva na sociální a lékařskou pomoc se smluvní strany zavazují:
•  zajistit, že každé osobě, která je bez přiměřených prostředků a která není schopna si 

takové prostředky zajistit bud‘ sama vlastním úsilím nebo je získat z jiných zdrojů, 
zejména prostřednictvím dávek ze systému sociálního zabezpečení, bude poskytnuta 
přiměřená pomoc a v případě nemoci i péče nezbytná podle jejího stavu,

•  zajistit, že osoby, kterým je poskytována takováto pomoc, nebudou z tohoto důvodu 
zkráceny na svých politických a sociálních právech,

•  stanovit, že každému se může prostřednictvím kompetentních veřejných nebo 
soukromých služeb dostat takového poradenství a osobní pomoci nezbytné k zabránění, 
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odstranění nebo zmírnění stavu potřebnosti jednotlivce nebo rodiny,
•  aplikovat ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku na základě principu rovného zacházení 

se svými státními příslušníky i na příslušníky ostatních smluvních stran Charty, kteří se 
nacházejí legálně na jejich území, v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Evropské 
úmluvy o sociální a lékařské pomoci podepsané v Paříži 11. prosince 1953.

Česká republika také ratifikovala čl. 14 upravující právo využívat služby sociální péče:
S cílem zajistit účinné uplatnění práva na využívání služeb sociální péče se smluvní strany zavazují:
•  podporovat nebo poskytovat služby využívající metod sociální práce, které přispívají k blahu 

a rozvoji jak jednotlivců, tak skupin v komunitě a jejich přizpůsobení společenskému prostředí,
•  povzbuzovat účast jednotlivců a dobrovolných a jiných organizací při zakládání nebo 

udržování takových služeb.

Veřejný ochránce práv

Bylo-li výše zmíněno hledisko základních lidských práv a svobod v českém právním řádu 
i v mezinárodním právu, je v této souvislosti vhodné alespoň stručně se věnovat institutu 
veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana). Veřejný ochránce práv je do českého práva 
inkorporován zákonem č. č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 
předpisů, a to s účinností od 28. 2. 2000.
Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce“) působí k ochraně osob před jednáním úřadů 
a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá 
principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, 
a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod (§ 1 odst. 1).
Působnost ochránce se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé 
území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud působí jako správní 
úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při 
výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii České republiky, Armádu 
České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na zařízení, v nichž 
se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, 
jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny (§ 1 odst. 2). Ochránce provádí systematické návštěvy 
míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo 
v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, 
krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením (§ 
1 odst.. 3). Tato působnost ochránce se vztahuje na:
•  zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova 

anebo ochranné léčení,
•  další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou 

mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení (§ 1 odst.4).
Ochránce po návštěvě zařízení nebo po souvisejících návštěvách více zařízení vypracuje 
zprávu o svých zjištěních. Součástí této zprávy mohou být doporučení nebo návrhy opatření 
k nápravě. Ochránce vyzve zařízení, aby se k jeho zprávě, doporučením nebo návrhům na 
opatření k nápravě vyjádřilo ve lhůtě stanovené ochráncem. Takto může ochránce vyzvat 
i zřizovatele zařízení nebo příslušné úřady. Shledá-li ochránce jejich vyjádření dostatečnými, 
zařízení, popřípadě jeho zřizovatele nebo příslušné úřady o tom vyrozumí.
Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší 
kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v trestním řízení, 

státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů státní správy soudů (§ 1 odst. 5). Ochránce není 
oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů jinak, než jak stanoví zákon (§ 1 odst. 6).
Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou, které také odpovídá  za výkon své funkce, a jeho 
funkční období činí 6 let. Svou funkci je povinen vykonávat nestranně a nezávisle. 
V souladu s ustanovením § 9 ochránce jedná:
• na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby (dále jen „podnět“) jemu adresovaného,
• na základě podnětu adresovaného poslanci nebo senátorovi, který jej ochránci postoupil,
•  na základě podnětu adresovaného některé z komor Parlamentu, která jej ochránci 

postoupila, anebo
• z vlastní iniciativy.
Podle ustanovení § 10 má každý právo obrátit se s písemným podnětem na ochránce ve věci, 
která patří do jeho působnosti; podnět lze učinit také ústně do protokolu. Podnět osoby, která je 
zbavena osobní svobody, nesmí být podroben úřední kontrole. Podnět nepodléhá poplatku.
Aby mohl ochránce účinně plnit zákonem svěřené úkoly, svěřuje mu zákon v ustanovení § 15 
a § 16 velmi široká oprávnění ve vztahu k úřadům.
Ochránce je oprávněn s vědomím vedoucích úřadů, a to i bez předchozího upozornění, 
vstupovat do všech prostor úřadů a provádět šetření spočívající v:
• nahlížení do spisů,
• kladení otázek jednotlivým zaměstnancům úřadů,
•  rozmluvě s osobami umístěnými v zařízeních, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí 

svobody, ochranná nebo ústavní výchova anebo ochranné léčení, a to bez přítomnosti 
jiných osob.

Ochránce je dále oprávněn: 
• být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a klást přítomným osobám otázky,
•  žádat, aby jednotliví zaměstnanci úřadu byli pro účely šetření podle předchozích odstavců 

zproštěni povinnosti mlčenlivosti, je-li jim zákonem uložena.
Úřady jsou povinny na žádost ochránce a ve lhůtě jím stanovené:
• poskytnout informace a vysvětlení,
• předložit spisy a jiné písemnosti,
• sdělit písemně stanovisko ke skutkovým a právním otázkám,
• provést důkazy, které ochránce navrhne,
• provést úkony dozoru, k nimž jsou podle zákona oprávněny a které ochránce navrhne
• poskytovat ochránci při šetření pomoc, kterou si vyžádá.
Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby 
se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. Pokud úřad na výzvu sdělí, že provedl nebo 
provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom 
stěžovatele i úřad. Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo marném uplynutí lhůty sdělí 
písemně své závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh 
opatření k nápravě, kterým může být zejména:
•  zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, lze-li je zahájit 

z úřední moci,
• provedení úkonů k odstranění nečinnosti,
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• zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení,
• zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt,
• poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na náhradu škody.
Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření 
k nápravě provedl. Jestliže úřad tuto povinnost nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle 
názoru ochránce nedostatečná, ochránce:
• vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu,
• může informovat veřejnost; utajované skutečnosti a údaje o totožnosti stěžovatele 
a zaměstnanců úřadu se neuvádějí.
Ochránce je také oprávněn doporučit (nikoliv navrhnout, neboť zákonodárnou iniciativu 
nemá) změnu nebo zrušení právního předpisu.
Zřízení funkce veřejného ochránce práv jako nezávislého a nestranného ochránce osob 
před úřady a jinými státními orgány představuje v demokratické společnosti významný 
krok k posílení práv občanů ve vztahu k úřadům a jiným veřejným institucím. Dosavadní 
činnost ochránce svědčí o tom, že jeho existence má, i přes počáteční pochybnosti, své 
opodstatnění.

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů

Zcela záměrně je do jednoho bodu spojována problematika na první pohled naprosto 
protikladná. Zatímco svobodný přístup k informacím je projevem obecného principu 
publicity veřejné správy, ochrana osobních údajů je naopak projevem principu ochrany 
soukromí občanů. 
Oba principy mají svůj ústavní základ v Listině základních práv a svobod. Podle čl. 17 
odstavce 1 Listiny svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Svobodu projevu 
a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 
společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Státní orgány a orgány územní samosprávy 
jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. V souladu s čl. 
10 odstavce 3 Listiny má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Je zřejmé, že dodržování obou 
zákonných principů a hledání jejich vyváženého uplatňování v praxi může v činnosti 
konkrétních správních orgánů vyvolávat řadu složitých problémů.
Podrobnou právní úpravu svobodného přístupu k informacím obsahuje zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje 
podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž 
jsou informace poskytovány. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou:
• státní orgány, 
• orgány územní samosprávy,
• veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky,
• subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo 
povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu 
této jejich rozhodovací činnosti.
Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. 

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. 
Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách 
zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, 
základní informace, které stanoví zákon (např. důvod a způsob svého založení, popis své 
organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace a řadu dalších). Tyto 
povinně zveřejňované informace jsou povinné subjekty povinny zveřejňovat též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
Omezit poskytnutí požadované informace může povinný subjekt pouze za podmínek 
a z důvodů, které stanoví zákon, tj. např. z důvodu:
• ochrany utajovaných informací,
• ochrany obchodního tajemství,
• ochrany důvěrnosti majetkových poměrů,
• probíhajícího trestního řízení,
• rozhodovací činnosti soudů,
• plnění úkolů zpravodajských služeb atd.
Zákon podrobně stanoví postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací. Pokud povinný 
subjekt po posouzení žádosti informaci neposkytne nebo ji neposkytne v požadovaném 
rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Jestliže povinný subjekt v zákonem stanovené lhůtě neposkytl 
informaci ani nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace 
odepřel (zákon zde vytváří zvláštní konstrukci tzv. fikce rozhodnutí). Proti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání v 15 denní lhůtě. O odvolání 
proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně 
nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (v obci u informací, 
které se týkají samostatné působnosti obecní rada, pokud zastupitelstvo nestanovilo jinak; 
v ostatních případech ten, kdo stojí v čele povinného subjektu a je oprávněn za něj jednat). 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však 
přezkoumatelné soudem.
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve 
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Každý povinný subjekt 
musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující předepsané údaje. 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
výslovně konstatuje, že se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle 
zvláštního právního předpisu. Jako onen zvláštní právní předpis je mj. uveden i zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Jak je již naznačeno výše, ochrana osobních údajů tak představuje zřetelnou 
a nepřekročitelnou hranici svobodného přístupu k informacím. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva 
a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich 
předávání do jiných států. Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní 
orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické 
osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Zákon se vztahuje na veškeré 
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zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky, 
nevztahuje se naopak na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro 
osobní potřebu. Zákon se rovněž nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, 
pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.
Osobní údaj zákon vymezuje jako jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na základě jednoho či 
více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud 
je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních 
prostředků. Citlivým údajem zákon rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, 
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 
náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním 
životě subjektu údajů. 
Zpracování osobních údajů je zákonem definováno jako jakákoliv operace nebo soustava 
operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to 
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, 
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace.
Správce osobních údajů má zákonem uloženu celou řadu povinností, zejména:
• stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
• stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
• zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem,
•  shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanového účelu,
• uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, 
• zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny,
• shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně, 
• nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto 
souhlasu je může zpracovávat jen v zákonem stanovených případech, např.:
•  jestliže provádí zpracování stanovené zvláštním zákonem nebo nutné pro plnění povinností 

stanovených zvláštním zákonem,
•  jestliže je nezbytné, aby subjekt údajů mohl vstoupit do jednání o smluvním vztahu nebo 

aby plnil ujednání smlouvy uzavřené se správcem,
• pokud je to nezbytně třeba k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů.
V činnosti sociálních pracovníků (sociálních kurátorů a metodiků), kteří pracují s cílovou 
skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených bude 
nutně docházet i ke zpracování osobních údajů citlivého charakteru. To přirozeně vyplývá ze 
samotného vymezení osob do této skupiny patřících. 
Podmínky zpracování citlivých údajů jsou přísnější než u „běžných“ osobních údajů - citlivé 
údaje je možné zpracovávat, jen jestliže:
•  Subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Souhlas musí být dán písemně, podepsán 

subjektem údajů a musí z něho být zřejmé, k jakým údajům je dáván, jakému správci údajů, 
k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv 

odvolat. Správce je povinen předem subjekt údajů o jeho právech poučit. Tento souhlas musí 
správce uschovat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování byl souhlas dán,

•  Je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo 
odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není 
možno jeho souhlas získat zejména z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, 
v případě, že je nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů, 

•  Se jedná o poskytování zdravotní péče, jakož i jiné posuzování zdravotního stavu podle 
zvláštního právního předpisu, zejména pro účely sociálního zabezpečení,

• Je tak stanoveno zvláštním zákonem.
Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu před 
započetím zpracovávání osobních údajů. Oznámení je povinen učinit i správce, jestliže 
hodlá změnit zpracování osobních údajů. Oznámení musí být učiněno písemně. Výjimky 
z oznamovací povinnosti stanoví zákon v ustanovení § 18 pro zpracování osobních údajů:
• které jsou součástí evidencí veřejně přístupných,
•  jejichž zpracování je správci uloženo zákonem, nebo kterých je třeba k uplatnění práv 

vyplývajících ze zvláštních zákonů, nebo
•  prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, 

náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami 
nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud 
zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.

Dobrým důvodem pro všechny úředníky správních orgánů, proč věnovat maximální 
pozornost dodržování všech povinností spojených se zpracováním osobních údajů je fakt, že 
speciální podstatu trestného činu vztahující se k osobním údajům obsahuje i zákon č. 140/
1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpis“, a to v ustanovení § 178 odst. 1:
„Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní 
údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím 
svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“

Právní úprava pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb 
a sociální péče

Vývoj systému sociální pomoci

Dnem 1.1.2007 došlo k zásadní změně v právní úpravě systému sociální péče (nyní se začal 
používat spíše zastřešující termín „sociální pomoc“, (srovnej např. Krebs a kol., 2005). 
Dříve než si tuto změnu přiblížíme, je nutno pojednat o vývoji systému sociální pomoci od 
samého počátku jeho právní regulace. Základ právní úpravy položil zákon č. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sociální péčí podle tohoto zákona 
zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy 
z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě 
jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo 
věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo 
nepříznivé životní poměry. V oblasti sociální péče stát zajišťuje poradenskou a výchovnou 
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činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k upevňování rodinných vztahů 
a k vzájemné pomoci mezi občany, především pomoci občanům těžce zdravotně postiženým 
a starým občanům, a poskytuje další dávky a služby. Při plnění úkolů sociální péče státní orgány 
úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi. Tato definice je platná dosud. 
Sociální péče se podle tohoto zákona členila na systém dávek sociální péče a systém služeb 
sociální péče. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnovalo:
• důchodové zabezpečení,
• sociální péči a
• nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných.
Po řadě novel zákon k 31.12.2006 konkrétně upravoval pouze jedinou dávku důchodového 
pojištění - zvýšení důchodu pro bezmocnost a jedinou dávku sociální péče - příspěvek při 
péči o osobu blízkou. 
Dávky sociální péče se členily na tyto základní okruhy, a to péči o:
• rodinu a děti,
• občany těžce zdravotně postižené,
• staré občany,
• občany, kteří potřebují zvláštní pomoc,
• občany tzv. společensky nepřizpůsobené.
Právě v zákonu o sociálním zabezpečení byla do 1.1.2007 zakotvena zásadní úprava péče 
o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a o občany tzv. společensky nepřizpůsobené. 
Občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo kteří v nich 
žijí, zejména v důsledku návyků pramenících z odlišného způsobu života v minulosti, se 
podle těchto ustanovení poskytovala výchovná a poradenská péče, další služby, věcné dávky, 
popřípadě peněžité dávky a bezúročné půjčky, aby mohli tyto poměry překonat, pokud 
tak nemohli učinit vlastním přičiněním. Příslušné státní orgány ve spolupráci s ostatními 
státními orgány, společenskými a jinými organizacemi poskytovaly péči občanům 
společensky nepřizpůsobeným (například občanům po skončení protialkoholního nebo 
protitoxikomanického léčení, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody), jíž se sledovalo 
řešení sociálních důsledků jejich společenské nepřizpůsobenosti. Cílem této péče bylo 
vytvářet aktivní vztah těchto občanů k práci a společnosti a napomáhat k tomu, aby vedli 
řádný způsob života. Společensky nepřizpůsobeným občanům se poskytovala zejména pomoc 
při pracovním umístění, výchovná a poradenská péče, pomoc při ubytování a ubytování 
v zařízeních sociální péče, věcné dávky, popřípadě peněžité dávky a bezúročné půjčky.

K provedení zákona o sociálním zabezpečení a zákona o působnosti orgánů České republiky 
v sociálním zabezpečení vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku č. 182/1991 
Sb. Z hlediska sociální péče byla a dosud je tato vyhláška velmi důležitým právním předpisem, 
neboť konkrétně stanoví jednotlivé formy dávek a služeb sociální péče předpokládané zákonem 
o sociálním zabezpečení a poskytované jednotlivým skupinám příjemců sociální péče.
Tato vyhláška podrobně upravovala péči o „občany tzv. společensky nepřizpůsobené“ 
a obsahovala základní vymezení této skupiny příjemců sociálních dávek a služeb. Do této 
kategorie řadila zejména:
• občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,
•  občany, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě jimž byl výkon trestu odnětí svobody 

podmíněně odložen a kteří sociální péči potřebují k překonání nepříznivých sociálních dopadů,

•  občany závislé na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, kteří sociální péči potřebují v řešení 
sociálních situací,

• občany žijící nedůstojným způsobem života,
•  občany propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení 

zletilosti.
Občanům tzv. společensky nepřizpůsobeným se poskytovala sociální poradenská péče 
k překonání obtížných životních poměrů a pomáhalo se jim řešit sociální důsledky jejich 
společenské nepřizpůsobenosti. 
Občanům tzv. společensky nepřizpůsobeným bylo možno poskytnout jednorázové peněžité 
a věcné dávky do výše 1.000,- Kč k zabezpečení jejich životních potřeb při splnění podmínky 
sociální potřebnosti. Při tom se přihlíželo u občanů propuštěných z výkonu trestu odnětí 
svobody i k výši úložného z nápravně výchovných ústavů.

Základním předpisem, který vymezuje kompetence „orgánů sociálního zabezpečení“ je 
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů. Orgány sociálního zabezpečení, které podle tohoto zákona 
zabezpečují sociální zabezpečení jsou:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
• krajský úřad,
• obecní úřad obce s rozšířenou působností,
• pověřený obecní úřad,
• obecní úřad.
Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.
K provedení zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku 
č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče a vyhlášku ministerstva práce 
a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče. 

Významným právním předpisem se stal rovněž zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. Ten upravoval podmínky nároku na dávky sociální potřebnosti 
a stanovení jejich výše v případech nedostatečných příjmů občana. Občan se považoval za 
sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahoval částek životního minima stanovených 
zvláštním zákonem a nemohl si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 
stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním. Zákon upravoval tyto druhy tzv. 
„dávek sociální potřebnosti“:
• obecná dávka sociální potřebnosti (opakovaná či jednorázová)
• mimořádná dávka sociální potřebnosti a
• příspěvek na výživu.

Důležitým právním předpisem úzce souvisejícím se zákonem o sociální potřebnosti byl zákon 
č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovil 
životní minimum jako společensky uznanou minimální hranici příjmů občana, pod níž 
nastává stav jeho hmotné nouze. Za životní minimum občana nebo občanů, jejichž příjmy se 
posuzovaly společně, se považoval úhrn částek stanovených tímto zákonem k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. 
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S každým výše uvedeným zákonem se však stávala právní úprava sociální péče roztříštěnou. 
Navíc postupem doby přestala právní úprava především na úseku služeb sociální péče 
odpovídat vývoji sociálních služeb v praxi, kde začalo v posledních letech docházet k poměrně 
dynamickému vývoji. Na tento vývoj právní úprava reagovala buďto nedostatečným 
a zastaralým způsobem, anebo problematiku neregulovala vůbec. Proto došlo v roce 2006 
ke schválení poměrně dlouho připravovaného balíčku zákonů, které zcela novým způsobem 
regulují větší část dosavadního systému sociální péče, který terminologicky nově nazýváme 
sociální pomocí (Krebs a kol., 2005). 

Seznámení s platnou právní úpravou

Dne 1.1.2007 vešla v účinnost rozsáhlá a dlouho očekávaná změna právní úpravy oblasti 
„sociální pomoci“, která zcela zásadním způsobem zasáhla do systému sociální péče (pomoci) 
v České republice.
Za nejdůležitější z nových právních předpisů je třeba považovat následující:
• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
Nová právní úprava se významně dotýká také pomoci osobám, které bývalá právní úprava 
označovala jako osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. Nynější právní úprava tuto skupinu 
osob označuje jako osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené 
a používá konkrétní výčet těchto osob (který se ovšem zcela neshoduje s výčtem dle bývalé 
právní úpravy) anebo odkaz na jiné ustanovení zákona. 
Výše uvedené zákony spolu některými dalšími právními předpisy (zákon č. 109/2006 Sb. 
a zákon č. 112/2006 Sb.), způsobily mj. to, že byly některé dosavadní právní předpisy buď 
zcela zrušeny, anebo alespoň výrazně okleštěny či změněny. 
Od 1.1.2007 tak systém sociální pomoci tvoří především tyto právní předpisy: 
• Zákon č. 100/1088 Sb., o sociálním zabezpečení.
• Vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.
• Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
•  Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
• Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
Naopak zcela byly zrušeny mimo jiné tyto právní předpisy:
• Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
•  Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních 

sociální péče, ve znění pozdějších předpisů,
•  Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních 

sociální péče,

•  Vyhláška MPSV ČR č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických 
zařízeních.

K právní úpravě problematiky „osob ohrožených sociálním 

vyloučením a osob sociálně vyloučených“ v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

V zákoně o sociálních službách (dále jen „zákon“) se problematiky pomoci osobám 
ohrožených sociálním vyloučením dotýká řada ustanovení. 
Z obecných (úvodních) ustanovení lze uvést zejména ust. § 3 písm. b) zákona, podle něhož 
se pro účely zákona nepříznivou sociální situací rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti 
z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, 
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů 
řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před 
sociálním vyloučením.
Sociálním začleňováním je dle ust. § 3 písm. e) zákona myšlen proces, který zajišťuje, že 
osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitosti 
a možnosti, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního 
života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Sociálním vyloučením se pro účely zákona rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život 
společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace (§ 3 písm. 
f zákona).

Pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným se 
přirozeně dotýká také řada ustanovení v částech zákona o sociálních službách, kde jsou 
definovány jednotlivé druhy a formy sociální pomoci. Zákon o sociální potřebnosti zná tři 
druhy sociálních služeb, a to:
• sociální poradenství (základní a odborné),
• služby sociální péče, 
• služby sociální prevence,
a tři základní formy sociálních služeb:
• pobytové služby,
• ambulantní služby, 
• terénní služby.

Základní sociální poradenství jsou povinny poskytovat de facto všechny orgány státní správy 
i samosprávy, samotní poskytovatelé sociálních služeb a další instituce. Odborné sociální 
poradenství je již poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 
osob v občanských, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; 
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
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Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, 
s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, 
a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Jedná 
se o tato zařízení a služby: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské 
a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních 
služeb, denní či týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 
pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu 
se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů 
trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám 
k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů.
Zákon o sociálních službách pak zakotvuje jednotlivá zařízení sociální prevence. Tak např. 
v ustanovení § 58 domy na půl cesty. Ty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 
26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro 
osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob 
poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám 
těchto osob.
Ustanovení § 59 vymezuje náplň činnosti kontaktních center, která jsou nízkoprahovým 
zařízením poskytujícím ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí 
na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se 
zneužíváním návykových látek.
Krizová pomoc je služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí 
v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci vlastními silami. Na základě vykázání ze společného bydlení nebo zákazu 
vstupu do něj vydaného podle zákona o Policii ČR, je osobě ohrožené násilným chováním 
vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto 
případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími 
právnickými a fyzickými osobami osob ohrožené útokem (§ 62 zákona). 
Na základě novely zákona o sociálních službách byla dodatečně, s účinností od 20.2.2007 
do zákona č. 108/2006 Sb. zakotvena pomoc osobám ohrožených násilím. Děje se tak 
prostřednictvím intervenčních center, které poskytují služby ambulantní, terénní a pobytové. 
Poskytují se osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osob vykázaných ze 
společného obydlí, nebo jimž byl uložen zákaz vstupu do něj. Za účelem výše uvedené pomoci 
jsou povinny intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR a obecní 
policie, obce a ostatní orgány veřejné správy spolupracovat a vzájemně se informovat. Pomoc 
osobám ohrožených násilným chováním se poskytuje převážně na základě rozhodnutí 
o vykázání ze společného obydlí, na základě žádosti osob ohrožených násilným chováním 
i bez takového podnětu. Intervenční centrum následně kontaktuje s nabídkou adekvátní 
pomoci osobu ohroženou násilným chováním, a to nejpozději do 48 hodin od doručení 
podnětu, jinak vždy bezodkladně poté, co se dozví o ohrožení osoby násilným chováním (§ 
60a zákona). 
Nízkoprahová denní centra poskytují služby pro osoby bez přístřeší (§ 61 zákona).

Služby následné péče jsou služby poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách (§ 64 zákona).
Terapeutické komunity poskytují sociální služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé 
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem 
o začlenění do běžného života (§ 68 zákona).

Působnost správních orgánů při zajišťování sociálních služeb je stanovena v ustanovení § 92 
a následujících zákona o sociálních službách. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností v oblasti pomoci „osobám ohrožených sociálním vyloučením“ vyplývá přímo 
z ustanovení § 92 zákona o sociálních službách:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, tak zejména: 
•  zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí 

okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné 
formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo 
hlášeného pobytu osoby,

•  koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství 
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo výkonu trestu, osobám jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností 
jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom 
spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady 
a územními samosprávnými celky.

Krajský úřad pak zejména koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva 
a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností.

Z těchto vybraných ustanovení zákona o sociálních službách je zřejmé, že se zákon 
zaměřuje převážně na přímé poskytování sociálních služeb jednotlivým skupinám 
adresátů. Pokud jde o působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pak zákon 
o sociálních službách zjevně neřeší poskytování „zvláštní“ peněžité sociální dávky 
„osobám ohrožených sociálním vyloučením“. Jediná dávka, s níž zákon o sociálních 
službách počítá je tzv. příspěvek na péči. Poskytování příspěvku na péči je základním 
nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb. Jedná se o nově zavedenou 
státní sociální dávku, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. 
Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí 
na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu (přijímání stravy, 
osobní hygiena, oblékání, pohyb) a v soběstačnosti (komunikace, nakládání s penězi, 
obstarání si osobních záležitostí, vaření, praní, apod.). Příspěvek náleží osobě, o níž je 
pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje. Výše příspěvku je odvislá od žadatelova věku (od 
jednoho do osmnácti let věku je vyšší než u osob starších) a míry jeho závislosti na pomoci 
jiné osoby (minimální, lehká, středně těžká a těžká). Pohybuje se od 2.000 Kč do 11.000 
Kč. Příspěvek na péči navazuje na bývalé dávky, a to zvýšení důchodu pro bezmocnost 
a příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou. Příjemcem přirozeně může být i „osoba 
ohrožená sociálním vyloučením“, ovšem primárně nikoli s ohledem na svou specifickou 
sociální situaci odůvodňující jeho přináležitost k této skupině, nýbrž výlučně z důvodu 
splnění stanovených podmínek nepříznivého zdravotního stavu. 
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K provedení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vydalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí k 1.1.2007 vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách. Obsahem této vyhlášky je zejména: 
•  konkretizace způsobu hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti pro 

účely stanovení stupně závislosti, 
•  stanovení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb. 

K právní úpravě problematiky „pomoci osobám ohrožených 

sociálním vyloučením“ v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon“) je tím právním předpisem, v němž 
nalezneme podstatná ustanovení řešící vyplácení peněžité dávky „osobám ohroženým 
sociálním vyloučením“. 
Pro další výklad je především nutné vyjít ze zákonné definice pojmu „osoba v hmotné nouzi“ 
v ustanovení § 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Základní definici osoby v hmotné nouzi 
obsahuje odstavec 2 tohoto zákonného ustanovení, který (zjednodušeně řečeno) hmotnou 
nouzi spojuje s nedosažením zákonem určené výše příjmu konkrétní osobou (a příp. s ní 
společně posuzovanými osobami). 

Pokud tedy příjem osoby (společně posuzovaných osob) po odečtení přiměřených nákladů 
na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem 
ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním 
a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo, má takováto 
osoba nárok na základní dávku pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí. 
Druhou dávkou pomoci v hmotné nouzi, na kterou může mít občan nárok, je doplatek na 
bydlení. Na ten vzniká nárok osobě, jejíž příjem (příjem společně posuzovaných osob) dosahuje 
sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení 
odůvodněných nákladů na bydlení a služby s bydlením bezprostředně spojené.
Zákon ve svých ustanoveních vymezuje a konkretizuje další podmínky, které je nutné pro 
posouzení nároku na tyto dvě dávky, jejich výši a výplatu posuzovat a samotné stanovení 
výše dávky je tudíž poměrně komplikované a přesahuje dosah a účel tohoto textu.

Třetí dávkou pomoci v hmotné nouzi je konečně mimořádná okamžitá pomoc. Ta může být 
osobě poskytnuta jak společně příspěvkem na živobytí, případně doplatkem na bydlení, tak 
může být v určitých situacích přiznána i pokud osoba nárok na tyto dávky nemá. Zákon proto 
v § 2 odst. 3 až 6 vymezuje a zakotvuje různé situace, kdy osobě tato mimořádná okamžitá 
pomoc může být poskytnuta.
Podle odstavce 3 stejného zákonného ustanovení se tak osoba považuje za osobu v hmotné 
nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, avšak s ohledem na nedostatek 
finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. 
Za osobu v hmotné nouzi se pak může podle odstavce 4 uvedeného ustanovení považovat 
též osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové 
poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou 
mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice 

a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, 
ekologická nebo průmyslová havárie. 
Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi podle odstavce 5 uvedeného 
zákonného ustanovení považovat též osobu, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým 
sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky:
•  k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního 

poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo 
dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních 
prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo

•  na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé 
potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se 
vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi podle ustanovení § 2 odstavce 
6 považovat též osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, avšak v daném čase, 
s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, nemůže 
úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:
• je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, 
•  je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, 

psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, 
•  je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo 

z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, 
•  nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez 

přístřeší, 
• je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Z provedeného výčtu osob, které se podle zákona považují nebo se mohou považovat za osoby 
v hmotné nouzi vyplývá, že zákon výslovně umožňuje, aby za občana v hmotné nouzi byla 
považována „osoba ohrožená sociálním vyloučením“, a to v naposledy citovaném odstavci 
6. Vzhledem k tomu, že se jedná nikoli o taxativní, nýbrž demonstrativní výčet situací, není 
tudíž vyloučeno, aby za osobu v hmotné nouzi pro ohrožení sociálním vyloučením bylo 
možno považovat osobu i z jiného než výše uvedeného důvodu.
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ tak mohou v konkrétním případě splňovat podmínky 
pro poskytnutí příspěvku na živobytí i doplatku na bydlení. Ve vztahu k těmto dávkám se tito 
občané dostávají do stejné pozice jako jiné osoby v hmotné nouzi a není zde zohledňována jejich 
specifická sociální situace, která je zařazuje do skupiny „osob ohrožených sociálním vyloučením“. 
Pozornost proto dále zaměříme na dávku nazývanou „mimořádná okamžitá pomoc“.
Podle ustanovení § 36 odst 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi nárok na mimořádnou 
okamžitou pomoc má:
• osoba uvedená v § 2 odst. 3,
• osoba uvedená v § 2 odst. 4 a 5, pokud je uznána za osobu v hmotné nouzi,
• osoba uvedená v § 2 odst. 6, pokud je možno ji uznat za osobu v hmotné nouzi.
Podle ustanovení § 37 zákona o pomoci v hmotné nouzi výše mimořádné okamžité pomoci 
osobě uvedené: 
•  v § 2 odst. 3 se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby, která není 

nezaopatřeným dítětem, a u nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima,
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•  v § 2 odst. 4 se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby 
až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce,

• v § 2 odst. 5 písm. a) se stanoví až do výše jednorázového výdaje,
•  v § 2 odst. 5 písm. b) se stanoví až do výše nákladů uvedených v § 2 odst. 5 písm. b), s tím, 

že součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendářního roku 
překročit desetinásobek životního minima jednotlivce,

•  v § 2 odst. 6 se stanoví jednorázově ve výši 1.000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné 
potřeby; celková výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím 
k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení 
pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Součet dávek poskytnutých podle tohoto 
ustanovení nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního 
minima jednotlivce.

Osob ohrožených sociálním vyloučením se týká ustanovení § 20 zákona, který zakotvuje 
program individuálního motivačního postupu. Ten má povinnost sestavit příslušný orgán 
pomoci v hmotné nouzi na základě zjištěných skutečností v úzké spolupráci s osobou 
v hmotné nouzi uvedenou v § 2 odst. 6 zákona žádající mimořádnou okamžitou pomoc. 
Cílem tohoto programu je předejít jejímu sociálnímu vyloučení. Sestavení a plnění programu 
je u osob v hmotné nouzi uvedených v § 2 odst. 6 zákona možno stanovit i jako podmínku 
poskytnutí mimořádné okamžité pomoci.
Obsah programu individuálního motivačního postupu zacílený na zabránění sociálního 
vyloučení spočívá zejména ve stanovení konkrétních dílčích kroků a časového rozpisu plnění 
jednotlivých přijatých ustanovení, zejména aktivit na straně příjemce mimořádné okamžité 
pomoci, včetně rozsahu spolupráce s příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi. Zákon 
dokonce předpokládá sestavení programu již před propuštěním osoby ze zařízení. Jeden 
výtisk individuálního motivačního programu by měl být předán osobě, jíž se týká.
Příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi může za předpokladu dostatečně motivovaného 
přístupu osoby v hmotné nouzi k řešení vlastní nepříznivé situace od sestavení programu 
individuálního motivačního postupu upustit, a to zejména u osob, jejíž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

Zákon o sociální pomoci v hmotné nouzi obsahuje detailní úpravu procesu poskytování 
dávek v systému pomoci v hmotné nouzi, která je z větší části pro všechny druhy dávky 
pomoci v hmotné nouzi poskytované dávky totožná, obsahuje však i některá specifika platná 
pouze pro mimořádnou okamžitou pomoc. Podle ustanovení § 66 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi se v řízení podle tohoto zákona postupuje podle správního řádu, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. Je třeba konstatovat, že zákon obsahuje řadu velmi zásadních odlišností od 
obecné právní úpravy správního řízení, která je obsahem zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 38 zákona o pomoci v hmotné nouzi nárok na mimořádnou okamžitou 
pomoc vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu pomoci v hmotné 
nouzi. Podle odstavce 2 uvedeného ustanovení se tato dávka přizná a vyplatí nejdříve od 
počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o poskytnutí této dávky. 
Ustanovení § 42 odst. 4 stanoví, že mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo 
věcné formě, popřípadě v obou těchto formách. V souladu s ustanovením § 43 odst. 3 se 
mimořádná okamžitá pomoc vyplatí bezodkladně.

Pokud jde o působnost orgánů v hmotné nouzi, z ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) vyplývá, 
že pověřený obecní úřad rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité 
pomoci a doplatku na bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu. Tato působnost se však 
netýká „osob ohrožených sociálním vyloučením“, neboť v ustanovení § 62 jsou speciální 
kompetence vůči této skupině svěřeny obecnímu úřad obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností:
•  rozhoduje o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci osobám v hmotné nouzi 

uvedeným v § 2 odst. 6 zákona a provádí její výplatu,
•  poskytuje osobám v hmotné nouzi uvedeným v § 2 odst. 6 informace potřebné k překonání 

jejich okamžité nepříznivé životní situace,
•  vypracovává program individuálního motivačního postupu k dosažení cílů, které jsou 

při řešení aktuální situace osoby v hmotné nouzi uvedeny v § 2 odst. 6 určeny k odvrácení 
jejího sociálního vyloučení.

Místní příslušnost pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností při řízení o mimořádnou okamžitou pomoc se v souladu s ustanovením § 67 
odst. 3 řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Jestliže však k situaci, která 
vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod pověřeného 
obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušným ten pověřený obecní 
úřad, v jehož správním obvodu k této situaci došlo. 

Podle ustanovení § 72 odstavce 5 zákona vedle obecně požadovaných náležitostí žádost 
o mimořádnou okamžitou pomoc dále obsahuje stručný popis vážné mimořádné události 
s uvedením účelu, ke kterému má být mimořádná okamžitá pomoc použita, jde-li o žádost 
osoby uvedené v § 2 odst. 4, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace, jde-li 
o žádost osoby uvedené v § 2 odst. 6.
Povinnost správního orgánu dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí, jedná-li se pouze o podklady, které správnímu 
orgánu předložil tento účastník řízení (viz. ustanovení § 74).
Rozhodnutí se podle § 75 vydává jen v případě, že:
• dávka nebyla přiznána,
• dávka byla odejmuta,
• dávka byla snížena,
• výplata dávky byla zastavena,
• jde o přeplatek na dávce,
• jde o rozhodnutí podle § 16,
• jde o rozhodnutí podle § 76 odst. 3,
• jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce (§ 40 odst. 2).
Ustanovení § 76 stanoví, že rozhoduje-li orgán pomoci v hmotné nouzi o dávce v případech, 
kdy se nevydává rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její 
výši. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou. Proti tomuto postupu 
lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne 
výplaty dávky po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu 
pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů 
ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce.
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Ve své podstatě duplicitně k již platné právní úpravě zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví, 
že odvolacím orgánem proti rozhodnutím pověřených obecních úřadů a obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností je krajský úřad a odvolacím orgánem proti rozhodnutím úřadů 
městských částí či obvodů je magistrát statutárního města.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi obsahuje několik ustanovení, k jejichž naplnění a uvedení 
do života předpokládá přijetí prováděcího právního předpisu – vyhlášky Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Tato prováděcí vyhláška byla přijata, vyšla ve Sbírce zákonů v prosinci 
2006 a nabyla účinnosti rovněž 1.1.2007. Jedná se o vyhlášku č. 504/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Z pohledu péče o osoby 
ohrožené sociálním vyloučením je tato vyhláška důležitá především ve svém ustanovení § 2, 
který slouží k provedení § 20 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi, a jedná se o rámcový 
obsah programu individuálního motivačního postupu. 
Program individuálního motivačního postupu tak má obsahovat tyto obsahové náležitosti:
•  popis skutečností, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osoby a odůvodnění poskytnutí 

pomoci v hmotné nouzi,
•  určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze osoby tak, aby 

získala: 
-   základní důstojné podmínky pro život (například nocleh, ubytování, stravu, 

popřípadě přiměřené ošacení a obuv odpovídající ročnímu období),
- zdroj příjmu,
- osobní doklady,
-  doklady týkající se pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, popřípadě 

samostatné výdělečné činnosti,
- přístup ke zdravotní péči,
-  doklady o dosaženém vzdělání a další doklady prokazující znalosti a dovednosti 

(například certifikáty, osvědčení),
- základní sociální návyky a aby byl minimalizován vliv sociálně patologických jevů,
-  možnost spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v oblasti sociálního 

poradenství a služeb sociální prevence (například azylovými domy, domy na půl 
cesty, službami následné péče, terénními programy), popřípadě též s odborným 
zdravotnickým zařízením nebo se střediskem Probační a mediační služby, 

•  rozsah spolupráce osoby společensky nepřizpůsobené se zaměstnancem příslušného 
orgánu pomoci v hmotné nouzi,

•  časový rozpis pro plnění jednotlivých úkolů tohoto programu a termíny pro kontrolu jeho 
plnění.

Dávky sociální péče poskytované těžce zdravotně postiženým 

osobám od 1.1.2007

Aby byl úplný výčet dávkových systémů v rámci sociální pomoci, je nutno alespoň stručně 
zmínit systém dávek sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené. Obzvláště pak i proto, 
že i v případě osob ohrožených sociálním vyloučením se může jednat současně i o občany 
s těžkým zdravotním postižením. Zákonný základ této oblasti spočívá v zákoně č. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Ten je dále konkretizován 
v jeho prováděcí vyhlášce č. 182/1991 Sb. Nutno dodat, že vstupem v účinnost všech výše 
uvedených nových zákonů se obsah zákona č. 100/1988 Sb. i vyhlášky č. 182/1991 Sb. omezil 
de facto právě jen na oblast sociální péče o osoby s těžkým zdravotním postižením. 

Zdravotně postiženým občanům je ze systému sociální péče poskytována podpora, jejímž 
cílem je především přispět k odstranění bariér, které s sebou zdravotní postižení přináší. 

V prvé řadě se této skupině občanů nabízí možnost přiznání mimořádných výhod pro těžce 
zdravotně postižené občany (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb. a § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb.). 
Jedná se o přiznání určitého statutu občanovi s těžkým zdravotním postižením, kdy tento 
statut může mít význam i v jiných oblastech mimo samotný systém sociální péče. Přiznáním 
mimořádných výhod tak může vzniknout osobě nárok na některé příspěvky upravené ve 
vyhlášce č. 182/1991 Sb., ale i na řadu dalších výhod upravených jinými právními předpisy 
jako například:
• daňové zvýhodnění dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
• osvobození od daně ze staveb dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
•  neplatnost minimálního vyměřovacího základu dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění, 
•  osvobození od některých správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích či zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
• bezplatné používání dálnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
• možnost používání vyhrazených parkovišť,
• cenová zvýhodnění v dopravních prostředcích, apod.
O přiznání mimořádných výhod rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Tento však může rozhodnout o jejich přiznání teprve po posouzení, zda zdravotní 
stav občana toto přiznání odůvodňuje. Zdravotní stav občana pro účely mimořádných výhod 
posuzují úřady práce, a to na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Občané těžce zdravotně postižení mohou mít dále nárok na poskytnutí některých dávek 
sociální péče zakotvených ve vyhlášce 182/1991 Sb. Jedná se především o tyto dávky:
• jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33 vyhlášky),
• příspěvek na úpravu bytu (§ 34 vyhlášky),
•  příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 35 

vyhlášky),
• příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36 vyhlášky),
• příspěvek na individuální dopravu (§ 37 vyhlášky),
•  příspěvek na zvýšené životní náklady, spojené s trvalým používáním některých 

ortopedických, kompenzačních nebo jiných pomůcek (§ 42 vyhlášky),
• příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhlášky),
• příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (§ 46 vyhlášky).

Základy rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí

Velice důležitou oblastí práva pro teorii i praxi sociálních kurátorů a metodiků sociální 
prevence je odvětví rodinného práva. S ním pak bytostně souvisí agenda sociálně právní 
ochrany dětí. 
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Pojem, předmět a principy rodinného práva

Rodinné právo je souhrn právních norem, které upravují otázky manželství, vztahy mezi 
rodiči a dětmi a vztahy vznikající při náhradní rodinné péči (osvojení, pěstounská péče) 
a rodinné vztahy.
Jak již bylo uvedeno výše v tématu č. 1 východiska právní úpravy problematiky rodinného 
práva a péče o děti je třeba hledat v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. 

Základním pramenem rodinného práva je zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon o rodině představuje v životě každého jedince velmi důležitou 
právní normu, neboť upravuje vztahy, v nichž se všichni lidé ocitají zcela běžně v každodenním 
rodinném životě. Zákon o rodině především vyjadřuje základní zásady rodinného života, byť 
je výslovně neuvádí, kterými jsou:
• rovnost ženy a muže v manželství,
• podpora mateřství,
•  odpovědnost rodičů za všestranný duševní, mravní a tělesný rozvoj dětí (nejlepší zájem 

dítěte a jeho blaho),
•  princip solidarity (povinnost všech členů rodiny vzájemně si pomáhat a podle svých 

možností a schopností zabezpečovat zvyšování hmotné a kulturní úrovně rodiny).
Majetkové vztahy v rodině jsou sice částečně upraveny zákonem o rodině, z větší části však 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (společné jmění, 
společný nájem bytu, dědění).
Od dubna 2006 je v České republice legalizováno registrované partnerství. Tento institut 
nebyl zahrnut do zákona o rodině, nýbrž byl zakotven speciálním zákonem č. 115/2006 Sb., 
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Registrovaným 
partnerstvím se podle tohoto zákona rozumí trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, 
vzniklé způsobem stanoveným v tomto zákoně. 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o rodině hlavním účelem manželství je založení 
rodiny a řádná výchova dětí. Zákon dále deklaruje, že rozhodující úlohu ve výchově dětí mají 
rodiče, kteří mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem. Dítě je povinno 
své rodiče ctít a respektovat. Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit 
si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné 
informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných 
záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech 
rozhoduje. Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností 
jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má 
vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.
V čl. 18 Úmluvy o právech dítěte se uvádí, že smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, 
aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. 
Rodiče, nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost za 
výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte. Za 
účelem zaručení a podpory práv stanovených úmluvou poskytují státy, které jsou smluvní 
stranou úmluvy, rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při plnění jejich úkolu 
výchovy dětí a zabezpečují rozvoj institucí, zařízení a služeb péče o děti. Státy, které jsou 
smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná opatření k tomu, aby bylo zabezpečeno právo 
dětí pracujících rodičů využívat služeb a zařízení péče o děti, která jsou pro ně určena.

Rodičovská zodpovědnost

Podle zákona o rodině se na výchově dítěte podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za 
předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. Rodičovská zodpovědnost představuje 
souhrn práv a povinností, které má rodič s plnou způsobilostí k právním úkonům vůči 
svému nezletilému dítěti k realizaci svého rodičovství. Zákon o rodině definuje rodičovskou 
zodpovědnost jako souhrn práv a povinností:
•  při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový 

a mravní vývoj,
• při zastupování nezletilého dítěte,
• při správě jeho jmění.
Při výkonu rodičovské zodpovědnosti jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, 
řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají 
právo užít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte 
a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodičovská 
zodpovědnost náleží oběma rodičům bez ohledu na to, za se jejich děti narodily v manželství 
nebo mimo ně. Jestliže jeden z rodičů nežije, není znám nebo nemá způsobilost k právním 
úkonům v plném rozsahu, náleží rodičovská zodpovědnost druhému rodiči. Totéž platí, 
je-li jeden z rodičů rodičovské zodpovědnosti zbaven a nebo je-li výkon jeho rodičovské 
zodpovědnosti pozastaven. Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči 
o dítě i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li potřebné předpoklady 
pro výkon práv a povinností z rodičovské zodpovědnosti vyplývajících.
Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé. Žádný z rodičů 
nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke 
střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Nemůže-li dítě 
zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při 
určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán sociálně-
právní ochrany dětí. Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské 
zodpovědnosti, rozhodne soud.
Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti závažná překážka a vyžaduje-
li to zájem dítěte, může soud pozastavit výkon rodičovské zodpovědnosti. Nevykonává-li 
rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, 
soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí, přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv 
a povinností, na které se omezení vztahuje. Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost 
nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti 
zbaví. Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání 
trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako 
spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy 
posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se 
živit. Tento typ vyživovací povinnosti tedy dosažením zletilosti dítěte nezaniká. Oba rodiče 
přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. 
Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při určení rozsahu jejich vyživovací 
povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče 
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spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte 
spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši 
výživného. Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní 
dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti. Výživné zletilých dětí upraví soud jen na 
návrh. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti rozhodnutím soudu o omezení nebo zbavení 
rodičovské zodpovědnosti nezaniká.
Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, 
jestliže toho potřebují. Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký 
odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, 
možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí.
Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně 
na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 
a slehnutím. K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po 
níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená, může soud na 
návrh těhotné ženy uložit tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku 
poskytl předem.
Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož 
i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, 
možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez 
důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového 
prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Výživné nelze 
přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
U výživného pro dítě může soud v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout 
o povinnosti složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti. Učiní přitom příslušná 
opatření zaručující pravidelnou výplatu měsíčních splátek odpovídajících stanovenému 
výživnému. Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí 
o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou 
dobu, spotřebované výživné se nevrací. Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo 
ochranné výchovy, upraví také rozsah vyživovací povinnosti rodičů, pokud jeho potřeby 
nejsou kryty platbou podle zvláštních právních předpisů.
Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat 
úhradu tohoto plnění. Zákonem č. 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi byl zrušen zákon 
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, čímž došlo současně k zániku příspěvku na výživu. 
Na ten měla do té doby nárok osoba, které nebylo povinným hrazeno soudem stanovené 
výživné. Příspěvek na výživu poskytoval obecní úřad s rozšířenou působností. Od 1.1.2007 
došlo k transformaci tohoto příspěvku do zákona o pomoci v hmotné nouzi a vyplácí se jako 
část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné. Je-li tedy jednou ze společně 
posuzovaných osob nezaopatřené dítě, kterému není déle než 3 měsíce placeno soudem 
stanovené výživné, určuje se pro účely příspěvku na živobytí nejprve částka nahrazující 
neplacené výživné nebo jeho část, která je poskytována jako součást příspěvku na živobytí. 
Výše části příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné se stanoví ve výši soudem 
stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho životním 
minimem. Rozdíl oproti minulé úpravě je i ten, že v případě přijetí dlužného výživného 
je příjemce příspěvku na živobytí povinen vrátit orgánu pomoci v hmotné nouzi, který 
příspěvek na živobytí vyplatil, částky, které mu byly poskytnuty, a to až do výše přijatého 
dlužného výživného. 

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je upravena s účinností od 1. 4. 2000 samostatným zákonem 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V souladu 
s ustanovením § 1 odst. 1 tohoto zákona se sociálně-právní ochranou dětí rozumí zejména:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
Pro účely zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba. Sociálně-právní ochrana se poskytuje 
dítěti, které na území České republiky:
• má trvalý pobyt,
•  má podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České 

republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po 
dobu nejméně 90 dnů,

• podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky,
• je oprávněno trvale pobývat, nebo
•  pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí 

dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného 
oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního 
právního předpisu.

V rozsahu stanoveném zákonem se sociálně-právní ochrana poskytuje také dítěti, které nemá 
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo není hlášeno k pobytu na území České 
republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu 
trvale pobývat na území České republiky.
V souladu se zákonem sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, 
jimiž jsou:
• krajské úřady,
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
• obecní úřady,
• ministerstvo práce a sociálních věcí,
• Úřad (v minulosti Ústředí, resp. Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí).

Sociálně-právní ochranu dále zajišťují:
• obce v samostatné působnosti,
• kraje v samostatné působnosti,
• komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
•  další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, (dále 

jen „pověřená osoba“).
Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte. Sociálně-právní 
ochrana se zaměřuje zejména na děti:
• jejichž rodiče

- zemřeli,
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- neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 
- nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

•  které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní 
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

•  které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 
školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo 
návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct 
let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají 
přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

•  které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 
odpovědných za výchovu dítěte;

•  na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní 
vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

•  které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění 
v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

•  které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu 
dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

•  které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných 
za jejich výchovu;

•  pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě 
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Ze zákonného výčtu dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana je zřejmé, že i tyto děti 
mohou patřit do kategorie občanů, jimž hrozí sociální vyloučení. Dochází zde ke zřejmému 
prolínání těchto dvou kategorií klientů i činnosti sociálních pracovníků s nimi pracujících.
Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče. Každý je oprávněn 
upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv 
vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti 
vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené výše v textu. 
Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, 
státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv 
a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení 
o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby 
a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat 
o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Dítě, které 
je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto 
názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez 
přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při 
projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající 
jeho věku a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu 
přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo 
narušení jeho citového a psychického vývoje. Orgán sociálně právní ochrany je povinen 
informovat dítě (s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost) o všech závažných věcech 
týkajících se jeho osoby, především o výsledcích soudních či správních řízení.
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv 
a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle 

zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě 
pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého 
pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.
Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 359/
1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) spočívá v poskytování 
pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem 
umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.
Obecní úřad při péči o tyto děti: 
• zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
•  zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami 

těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou 
činnost,

• sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
• věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
•  zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny 

dětí,
•  nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich 

možnostem,
• spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
•  působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností 

věnovanou pachatelům trestné činnosti,
•  upozorňuje krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, 

při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti 
propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody,

• spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti,
•  usměrňuje péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných 

státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými 
osobami,

•  pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich 
chování.

Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce 
zařazení do obecního úřadu při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost:
•  jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu,
•  volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy 

poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení,
• řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.
Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce komisi pro sociálně-
právní ochranu dětí (dále jen „komise“). 
Komise: 
•  rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, pokud právnická nebo 

fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení výchovně-rekreačního tábora pro děti, 
a o odnětí tohoto pověření,
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•  navrhuje a posuzuje přeložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, 
zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednávání jednotlivých případů týraných, 
zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci 
dítěti a rodině,

•  doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před 
sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,

•  na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní 
ochrany a vydává k nim stanoviska,

•  koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností.

Poradenská a výchovná činnost v péči o děti a na úseku sociálně-

právní ochrany dětí

Manželské a předmanželské poradny pomáhají utvářet příznivé rodinné, manželské, 
partnerské a mezilidské vztahy a odstraňovat jejich narušování. 
Domovy pro matky s dětmi poskytují osamělým matkám s malými dětmi a výjimečně 
též osamělým těhotným ženám, které se ocitly v obtížné situaci, ubytování, výchovnou 
a poradenskou péči, popřípadě jiné sociální služby, zejména pomoc při zprostředkování 
zaměstnání, při umístění dětí v předškolních zařízeních a při řešení jejich bytových potřeb 
v součinnosti s příslušnými státními orgány. Při vytvoření vhodných podmínek lze přijmout 
i osamělé otce s dětmi.
Výchovná a poradenská péče je službou sociální péče a poskytuje se bez úhrady.
Podle ustanovení § 11 zákona o sociálně-právní ochraně dětí v rámci výkonu poradenské 
činnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností:
• pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
•  poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené, 
•  pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
•  zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte 

do rodiny a poskytuje jim poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením 
dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte.

Krajský úřad:
•  zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte 

do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc,
•  zajišťuje osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte 

nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy,
•  je povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. 

Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují 
také pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje; konzultací se mohou zúčastnit též děti 
svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem 
domácnost.

Výchovná opatření a opatření na ochranu dětí

Podle ustanovení § 43 zákona o rodině vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může 
soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato opatření:
•  napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří narušují jeho řádnou 

výchovu;
•  stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, občanských sdružení 

v místě bydliště nebo na pracovišti;
•  uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména 

návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho osobě nevhodných.
Soud soustavně sleduje provádění výchovných opatření jím učiněných a hodnotí jejich 
účinnost. Soud může požádat orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby namísto soudu 
sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření učiněná soudem. Je-li dítě s ohledem na 
svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor a poznatky, je 
třeba při výchovných opatřeních na jeho názor a poznatky vzít zřetel.
Obecní úřad rozhoduje o výchovných opatřeních, neučinil-li tak soud, a sleduje, zda jsou 
dodržována opatření učiněná soudem, jestliže je o to soud požádá.
Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí obecní úřad obce s rozšířenou působností podává 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon o rodině) návrh soudu:
•  na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem 

o své dítě,
• na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
• na nařízení ústavní výchovy,
• na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
•  na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení 

doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.
Jestliže opatření učiněná soudem podle zvláštního právního předpisu (zákon o rodině) 
vedla k nápravě v chování dítěte, v jednání rodičů nebo dalších osob, kteří narušovali 
řádnou výchovu dítěte, může podat obecní úřad obce s rozšířenou působností návrh soudu 
na zrušení těchto opatření. Obecní úřad podává soudu podněty k opatřením týkajícím 
se výchovy dětí podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 178 zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). O podání podnětu soudu obecní 
úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností poskytuje soudu součinnost při výkonu rozhodnutí o výchově 
nezletilých dětí. 
Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo 
jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti 
neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. 
O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností posoudí, zda jsou dostatečně zajištěna 
práva dítěte a uspokojovány jeho odůvodněné potřeby, nebo zda je potřebné učinit další 
opatření směřující k ochraně dítěte. 
Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy 
nebo narušeny, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh 
soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 
76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
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Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen posoudit, zda je nutné učinit opatření 
směřující k ochraně dítěte, jestliže dítě je se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za 
výchovu dítěte bez rozhodnutí příslušného orgánu předáváno do péče osoby, která má úmysl 
přijmout dítě do své trvalé nebo dlouhodobé péče. Tato opatření se učiní především tehdy, 
když osoba, nepodá bez zbytečného odkladu návrh na osvojení dítěte, svěření do pěstounské 
péče nebo na svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. Současně poskytuje 
osobě, která dítě převzala do péče pomoc při řešení problémů spojených s péčí o dítě, právní 
pomoc a pomoc při uplatňování nároků především v sociální oblasti. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností:
•  vykonává funkci opatrovníka a poručníka; může být ustanoven opatrovníkem i v případě 

zastupování dítěte ve vztahu k cizině,
•  činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven 

poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.
Obce a kraje mohou zřizovat tato zařízení sociálně-právní ochrany:
• zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
• zařízení sociálně výchovné činnosti,
• zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
• výchovně rekreační tábory pro děti,
• zařízení pro výkon pěstounské péče.
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti poskytuje zejména doporučení zaměřená 
na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. 
V rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným 
osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších 
otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících 
z péče o děti. Zařízení odborného poradenství pro péči o děti mohou poskytovat nebo 
zprostředkovávat také poradenství pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
Zařízení sociálně výchovné činnosti jsou určena zejména dětem uvedeným v § 6 odst. 1 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí; těmto dětem nabízí programy rozvíjení sociálních 
dovedností, výchovných činností a využití volného času.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se 
ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo 
ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo 
zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem 
ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování 
základních životních potřeb (včetně ubytování), v zajištění zdravotní péče zdravotnickým 
zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. Do tohoto zařízení se dítě umisťuje:
• na základě rozhodnutí soudu,
• na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
• na základě žádosti zákonného zástupce dítěte,
• požádá-li o to dítě.
Výchovně rekreační tábory pro děti se zřizují zpravidla v době školních prázdnin a jsou 
určeny zejména pro děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pobyt 
ve výchovně rekreačním táboře se dítěti poskytuje na žádost zákonných zástupců dítěte 
nebo s jejich souhlasem. Účelem pobytu ve výchovně rekreačních táborech pro děti je 

výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání 
potřebných společenských a hygienických návyků.
Pěstounská péče může být vykonávána v zařízení pro výkon pěstounské péče. Zařízení se 
zpravidla zřizuje v samostatném objektu nebo v prostorách, které zřizovatel vybaví jako byt 
pro rodinu s větším počtem dětí (podrobnosti viz níže v části Náhradní výchova). 

Náhradní výchova

Náhradní výchova je řešením situace dítěte, které z nejrůznějších důvodů nemůže vyrůstat ve své 
vlastní biologické rodině. O náhradní výchově vždy rozhoduje soud. Jednotlivé formy náhradní 
výchovy jsou stanoveny zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů:
• svěření dítěte do péče jiného občana než rodiče,
• poručenství,
• pěstounská péče,
• osvojení,
• ústavní výchova.
Zákon o rodině a zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanoví podrobnosti k jednotlivým 
formám náhradní rodinné výchovy, podmínky pro použití každé z nich i pravidla výběru 
vhodných „náhradních rodičů“ a dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči včetně stanovení 
kompetencí jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany (viz níže).
Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření 
nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte 
zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 a § 42a až § 42l zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může 
soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může 
soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.
Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit 
náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, která má přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy 
její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.
Ústavní zařízení, kde se ústavní výchova vykonává, jsou diferencována podle věku dítěte, podle 
jeho fyzických a psychických schopností a podle důvodů, proč bylo o ústavní výchově rozhodnuto 
(nepříznivý zdravotní stav, poruchy chování, neschopnost rodičů o dítě pečovat ap.). 
K zařízením ústavní výchovy patří zejména:
• v resortu ministerstva zdravotnictví:

- kojenecké ústavy pro děti do 1 roku,
- dětské domovy pro děti od 0 do 3 až 5 let,

• v resortu ministerstva školství:
- dětské domovy,
- dětské výchovné ústavy,
- dětské diagnostické ústavy, diagnostické ústavy pro mládež,
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• v resortu ministerstva práce a sociálních věcí:
-  ústavy sociální péče (pro děti s mentální retardací, s postižením smyslovým, 

tělesným, mentálním ap.).
Po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy obecní úřad obce s rozšířenou 
působností sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní 
výchovy; přitom vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby 
dítě ve stanoveném termínu předali určenému zařízení, popřípadě s jejich souhlasem může 
zabezpečit umístění sám. Nepodrobí-li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za 
výchovu dítěte rozhodnutí soudu, podá obecní úřad obce s rozšířenou působností soudu 
návrh na výkon rozhodnutí (ustanovení § 28 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve 
zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v obdobných ústavech (zařízeních), 
umožňují-li zvláštní právní předpisy, aby byly zřízeny právnickými nebo fyzickými osobami, 
(dále jen „ústavní zařízení“); sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, 
zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi 
dětmi a jejich rodiči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností působí k tomu, aby byli 
v ústavním zařízení sourozenci umístěni společně.
Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je povinen nejméně 
jednou za tři měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena 
ochranná výchova, a rodiče tohoto dítěte. Je taktéž povinen navštívit bezodkladně dítě, které 
matka po narození opustila a zanechala ve zdravotnickém zařízení.
Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je oprávněn hovořit 
s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení, a má právo 
nahlížet do dokumentace, kterou ústavní zařízení o dítěti vede.

V této souvislosti je namístě zmínit zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem zařízení 
je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě 
do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo 
o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádnou 
výchovu a vzdělávání. Účelem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je 
předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého 
vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování 
a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu 
ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 
let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. 
Zařízeními jsou:
• diagnostický ústav,
• dětský domov,
• dětský domov se školou,
• výchovný ústav.

Školským zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče. 
Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě 
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní výchovou 
nebo uloženou ochrannou výchovou. Zařízení poskytují péči rovněž dětem, u nichž bylo 
nařízeno předběžné opatření.
Podle ustanovení (§ 24 odst. 1 písm. j) zákona je ředitel zařízení povinen informovat v zájmu 
zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím 
propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte. Podle 
písm. k) téhož zákonného ustanovení je ředitel zařízení povinen umožnit dítěti, které má být 
propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem.

Právní úprava trestněprávní problematiky

Jak již bylo uvedeno výše, podle dosud platné právní úpravy jsou do kategorie „občanů, 
jimž hrozí sociální vyloučení“, řazeni mimo jiné i:
• osoby propuštěné z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody,
• osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
V praxi právě tyto osoby, jejichž život je zásadně ovlivněn spácháním trestného činu, tvoří 
podstatnou část klientů sociálních kurátorů věnujících se práci s občany tzv. společensky 
nepřizpůsobenými. Proto je důležité, aby se sociální kurátoři i metodici seznámili se základy 
právní úpravy trestního práva a souvisejícími právními předpisy.
Základní východiska právní úpravy trestního práva nacházíme v Listině základních práv 
a svobod, konkrétně v jejím čl. 8: 
„Osobní svoboda je zaručena. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů 
a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát 
smluvnímu závazku. Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech 
stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta 
a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou 
osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu. 
Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být 
do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout 
a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu. Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů 
a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. Zákon stanoví, ve kterých případech 
může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření 
musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.“ 

Základním právním předpisem trestního práva hmotného je zákon č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. Trestní zákon zejména stanoví, co je trestný čin, jaké 
jsou jeho zákonné náležitosti a vymezuje škálu trestů respektive ochranných opatření, které 
mohou být pachateli trestných činů uloženy. Ve zvláštní části trestní zákon taxativně vymezuje 
všechny typy trestných činů. Tyto trestné činy současně definuje uvedením konkrétních 
skutkových podstat a dále uvádí i sankce za jejich spáchání.
Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva 
a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Prostředky k dosažení účelu trestního 
zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. 
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Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto 
zákoně. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, 
i když jinak vykazuje znaky trestného činu. K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, 
nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Stupeň nebezpečnosti činu 
pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 
způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou 
pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.
Pachatelem trestného činu je, kdo trestný čin spáchal sám, případně osoby, které trestný 
čin spáchaly společně (spolupachatelé). Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok 
svého věku, není trestně odpovědný. Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl 
rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin 
trestně odpovědný (nepříčetnost).
Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle 
pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Pachateli 
lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se 
o trestném činu rozhoduje. O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného 
v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje. Účelem trestu je chránit společnost před 
pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat 
jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. 
Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost. 
Od potrestání pachatele, který spáchal trestný čin menší nebezpečnosti pro společnost, jeho 
spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze 
spáchaného činu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již projednání 
věci před soudem postačí k jeho nápravě. Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže 
pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti a soud má za to, že ochranné 
léčení, které zároveň ukládá, zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe než trest 
- tohoto ustanovení se však nepoužije, jestliže si pachatel stav zmenšené příčetnosti přivodil, 
byť i z nedbalosti, vlivem návykové látky.
Soud může za splnění zákonem daných podmínek podmíněně upustit od potrestání, 
považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele. Při podmíněném 
upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok a zároveň vysloví nad 
pachatelem dohled. Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud 
uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; 
zpravidla mu má též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem 
způsobil. Soud může jako přiměřená omezení nebo povinnosti uložit zejména:
• podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,
• podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,
•  podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle 

tohoto zákona,
• podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,
• zdržet se návštěv nevhodného prostředí a styku s určitým osobami,
• zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek.
Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití výchovného 
působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených 
omezení nebo povinností, též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví 
ve věcech mládeže za podmínek stanovených pro mladistvé pachatele. Jestliže pachatel, od 

jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl 
uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to 
popřípadě již během zkušební doby. Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání 
bylo podmíněně upuštěno, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako 
by nebyl odsouzen.
Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační 
služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce při vytváření a realizaci probačního 
programu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem 
nebo vyplývajících ze zákona. Dohled nad pachatelem provádí probační úředník. Účelem 
dohledu je:
•  sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení 

možnosti opakování trestné činnosti,
• odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.

Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen:
•  spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví na 

základě jeho probačního programu,
•  dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny probačním 

úředníkem,
•  informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování soudem uložených 

přiměřených omezení nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu 
určených probačním úředníkem, 

• umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.
Poruší-li pachatel, kterému byl uložen dohled, podmínky dohledu nebo přiměřená omezení 
či povinnosti, informuje o tom probační úředník bez zbytečného odkladu předsedu senátu 
soudu, který dohled uložil. Nestanoví-li předseda senátu jinak, zpracuje probační úředník 
nejméně jednou za šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu senátu soudu, který 
dohled uložil, o průběhu výkonu dohledu nad pachatelem, o plnění přiměřených omezení 
a povinností a o jeho poměrech.
Za spáchané trestné činy může soud uložit pouze tyto tresty:
• odnětí svobody,
• obecně prospěšné práce,
• ztrátu čestných titulů a vyznamenání,
• ztrátu vojenské hodnosti,
• zákaz činnosti,
• propadnutí majetku,
• peněžitý trest,
• propadnutí věci,
• vyhoštění,
• zákaz pobytu.
Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta, 
jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu 
a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že účelu trestu 
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bude dosaženo i bez jeho výkonu. Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí 
svobody se netýká výkonu ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu. Při podmíněném 
odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní 
mocí rozsudku. Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené 
povinnosti (viz výše) směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu má též uložit, aby 
podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Doba, po kterou podmíněně 
odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, se započítává 
do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do 
zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestu. Jestliže podmíněně 
odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, 
že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.
Soud může za stejných podmínek (viz odstavec výše) odložit výkon trestu odnětí svobody 
nepřevyšujícího tři léta, vysloví-li zároveň nad pachatelem dohled (pro dohled platí, co 
je uvedeno výše). Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na 
jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. Podmíněně odsouzenému, 
kterému byl vysloven dohled, může soud uložit přiměřená omezení nebo i přiměřené 
povinnosti (viz výše) směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu má též uložit, 
aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Jestliže podmíněně 
odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl 
uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během 
zkušební doby, že se trest vykoná. 
Po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírněného trestu 
odnětí svobody může soud odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený 
ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a:
• může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život, nebo
• soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.
Trestní odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje zvláštní zákon. Pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.

Účelem zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 
činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení 
přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, 
k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití 
i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Pomáhat k dosažení účelu trestního 
řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů. Trestní řízení je 
ovládáno celou řadou základních zásad – např. zásada presumpce neviny, zásada in dubio 
pro reo, zásada vyhledávací, zásada zajištěného práva na obhajobu atd.
Zájmová sdružení občanů mohou spolupůsobit při výchově osob, u nichž soud rozhodl 
o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, nebo jejichž trestní stíhání bylo 
podmíněně zastaveno, u podmíněně odsouzených, podmíněně odsouzených k trestu 
odnětí svobody s dohledem a podmíněně propuštěných; pomáhají také vytvářet podmínky, 
aby odsouzený žil po vykonání trestu řádným životem. Zájmové sdružení občanů může 
nabídnout převzetí záruky:
• za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno,
•  za převýchovu odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, 

kterému byl uložen trest odnětí svobody, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu, 
u podmíněně odsouzeného k trestu odnětí svobody s dohledem, 

•  za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu 
činnosti nebo trest zákazu pobytu; v těchto případech může zájmové sdružení občanů 
současně navrhnout podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody nebo 
podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu. 
K získání podkladů pro takovou žádost se může se souhlasem odsouzeného informovat 
o jeho chování a dosavadním průběhu výkonu trestu.

Zájmové sdružení občanů může také navrhnout, aby vazba u obviněného byla nahrazena 
jeho zárukou, a podávat za odsouzeného žádost o udělení milosti a o zahlazení odsouzení. 
Zájmové sdružení občanů, které převzalo záruku, je povinno působit na obviněného nebo 
odsouzeného, aby žil řádným životem, a k tomu přijmout potřebná opatření; zájmové 
sdružení občanů rovněž dbá, aby nahradil škodu, kterou způsobil trestným činem.
Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li 
zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při 
plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci 
nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
Soudnictví v trestních věcech vykonávají okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a nejvyšší soud. 
Úředník Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“) vykonává v trestním 
řízení dohled nad obviněným spočívající jednak v pozitivním vedení a pomoci obviněnému 
a jednak v kontrole jeho chování a v případech, kdy dohled nebyl uložen, provádí úkony 
směřující k tomu, aby obviněný vedl řádný život, pokud bylo rozhodnuto:
• o propuštění obviněného z vazby za současného vyslovení dohledu,
• o podmíněném zastavení trestního stíhání,
• o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem,
• o podmíněném odsouzení, včetně podmíněného odsouzení s dohledem,
•  o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, včetně podmíněného propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody za současného vyslovení dohledu, nebo
•  o uložení trestu obecně prospěšných prací nebo trestu zákazu pobytu za současného 

vyslovení přiměřených omezení a přiměřených povinností.
Probační úředník může být státním zástupcem a v řízení před soudem předsedou senátu 
pověřen zjišťováním informací o osobě obviněného a jeho sociálních poměrech a vytvářením 
podmínek pro rozhodnutí o schválení narovnání a o podmíněném zastavení trestního 
stíhání. Za podmínek stanovených zvláštním zákonem může provádět jednotlivé úkony 
i bez takového pokynu. V řízení před soudem může vykonávat jednotlivé úkony výkonu 
rozhodnutí zejména v případech, kdy byl uložen trest nespojený s odnětím svobody, nebo 
kdy odsouzený byl z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn, anebo při výkonu 
jednotlivých druhů ochranného opatření. Bližší podmínky, za nichž probační úředník 
vykonává svoji působnost, stanoví zvláštní zákon.
Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních 
skutečností vyplývá důvodná obava,
•  že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména 

nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,
•  že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit 

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, 
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•  že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, 
nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní 
stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že 
tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost 
trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným 
opatřením.
O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět některého rodinného příslušníka obviněného, 
jakož i jeho zaměstnavatele; to neplatí, prohlásí-li obviněný, že s takovým vyrozuměním 
nesouhlasí, ledaže jde o vyrozumění rodinného příslušníka mladistvého. 
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyřizovat vazební věci přednostně s největším 
urychlením. Celková doba vazby v trestním řízení nesmí přesáhnout:
•  jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro trestný čin, o kterém je příslušný konat řízení 

samosoudce,
•  dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro trestný čin, o kterém je příslušný v prvním 

stupni konat řízení senát okresního nebo krajského soudu, nejde-li o trestný čin uvedený 
v písmenech c) a d),

•  tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin, nejde-li o trestný 
čin uvedený v písmenu d)

•  čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za který lze podle zvláštní části 
trestního zákona uložit výjimečný trest.

Je-li dán důvod vazby uvedený výše v písm. a) nebo c), může orgán rozhodující o vazbě 
ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu, jestliže:
•  zájmové sdružení občanů, anebo důvěryhodná osoba schopná příznivě ovlivňovat chování 

obviněného, nabídnou převzetí záruky za další chování obviněného a za to, že se obviněný 
na vyzvání dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a že vždy předem 
oznámí vzdálení se z místa pobytu, a orgán rozhodující o vazbě považuje záruku vzhledem 
k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu za dostatečnou a přijme ji,

•  obviněný dá písemný slib, že povede řádný život, zejména že se nedopustí trestné činnosti, 
na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem 
oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti a dodrží omezení, která se mu 
uloží, a orgán rozhodující o vazbě považuje slib vzhledem k osobě obviněného a k povaze 
projednávaného případu za dostatečný a přijme jej, 

•  s ohledem na osobu obviněného a povahu projednávaného případu lze účelu vazby 
dosáhnout dohledem probačního úředníka nad obviněným.

Obviněný, nad nímž byl vysloven dohled probačního úředníka nahrazující vazbu, je 
povinen se ve stanovených lhůtách dostavit k probačnímu úředníkovi, změnit místo pobytu 
pouze s jeho souhlasem a podrobit se dalším omezením stanoveným ve výroku rozhodnutí, 
která směřují k tomu, aby se nedopustil trestné činnosti a nemařil průběh trestního řízení.
Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona.
V případech, kdy je to s ohledem na povahu uložených omezení a způsob kontroly chování 
podmíněně odsouzeného nutné, zašle předseda senátu ihned po právní moci rozsudku 
ukládajícího trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen, jeho opis 
probačnímu úředníkovi k výkonu kontroly nad chováním odsouzeného a nad dodržováním 

uložených omezení. Požádá jej zároveň, aby v pravidelných termínech, které zároveň 
stanoví, mu podával zprávu o způsobu života odsouzeného, a v případě, že by zjistil důvody 
k nařízení výkonu trestu, aby to ihned oznámil soudu. Kontrolu nad chováním odsouzeného 
a nad dodržováním uložených omezení může na základě dožádání adresovaného okresnímu 
soudu, v jehož obvodu odsouzený bydlí, pracuje nebo se zdržuje, provádět probační úředník 
činný mimo obvod soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Jestliže předseda senátu 
nepověří výkonem kontroly probačního úředníka, v pravidelných termínech, nejpozději 
jedenkrát za šest měsíců, zjišťuje, zda podmíněně odsouzený vede řádný způsob života 
a dodržuje omezení, která mu byla rozsudkem uložena. Zájmové sdružení občanů činné 
na pracovišti odsouzeného nebo v jeho bydlišti může předseda senátu požádat o výchovné 
spolupůsobení, pokud nabídlo záruku za převýchovu odsouzeného.
Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, 
soud po právní moci rozsudku opatřením pověří probačního úředníka, v jehož obvodu 
má odsouzený bydliště nebo pracoviště, aby sledoval jeho chování a dodržování uložených 
omezení a povinností způsobem stanoveným zvláštním zákonem. Podle povahy věci požádá 
o spolupůsobení orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů a další orgány, instituce 
a osoby. Při výkonu dohledu nelze podmíněně odsouzenému ukládat jiné povinnosti, než 
které vyplývají ze zákona nebo z odsuzujícího rozsudku.
O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh státního 
zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez 
takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění 
za současného vyslovení dohledu nad odsouzeným nebo rozhodl-li soud o podmíněném 
propuštění odsouzeného a současně mu uložil přiměřená omezení nebo přiměřené 
povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život, užije se na postup při výkonu dohledu 
a kontrole chování odsouzeného přiměřeně ustanovení o podmíněném odsouzení k trestu 
odnětí svobody s dohledem.

Podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, věznice umožňují příslušným orgánům 
sociálního zabezpečení poskytovat odsouzeným služby sociální péče mající za cíl pomáhat 
odsouzeným při vytváření příznivých podmínek pro jejich budoucí samostatný život na 
svobodě. Zákon na tomto místě přímo odkazuje na ustanovení § 43 zákona č. 114/1988 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
Po dobu výkonu trestu věznice vytvářejí předpoklady pro plynulý přechod odsouzených 
do samostatného způsobu života po propuštění z výkonu trestu. Přitom úzce spolupracují 
s příslušnými orgány sociálního zabezpečení, zejména jim poskytují včas potřebné informace 
a umožňují jim průběžný kontakt s odsouzeným.
Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydalo 
vyhlášku č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění 
pozdějších předpisů. Ve věznicích všech základních typů pracují s odsouzenými zásadně 
stabilní týmy zaměstnanců Vězeňské služby složené ze speciálního pedagoga, psychologa, 
sociálního pracovníka, vychovatelů a dozorců s odpovídající speciální odbornou přípravou. 
Jednomu vychovateli je svěřeno do péče zpravidla nejvýše 20 odsouzených. Podle ustanovení 
§ 5 vyhlášky o nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice odešle hlášení soudu, 
který ve věci rozhodoval v prvním stupni, okresnímu (městskému) policejnímu orgánu 
příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo 
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koordinátorovi péče o občany ohrožené sociálním vyloučením příslušnému podle místa 
pobytu odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, vojenské správě, pokud 
odsouzený podléhá její evidenci, u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo 
příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.
Věznice dbá o to, aby odsouzení byli z výkonu trestu propouštěni s platnými doklady 
osobní totožnosti. Před propuštěním z výkonu trestu se odsouzený podle okolností poučí 
o povinnosti přihlásit se neprodleně po propuštění k pobytu a upozorní se na zákonné 
podmínky osvědčení se ve zkušební době podmíněného propuštění a zahlazení odsouzení. 
Odsouzený se rovněž prokazatelně poučí o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání 
a o tom, že je v jeho zájmu, aby se nejpozději do tří dnů dostavil k sociálnímu kurátorovi 
příslušnému podle místa pobytu, popřípadě ke svému zaměstnavateli. Odsouzenému se vydá 
potvrzení o jeho propuštění.
Zájmová sdružení občanů a nevládní organizace působící v souladu s právními předpisy se 
mohou podílet na naplňování účelu výkonu trestu zejména těmito formami:
• individuálními návštěvami odsouzených,
•  prováděním přednášek a besed, popřípadě koncertů hudebních skupin a jednotlivců,
• podílem na uplatňování speciálních výchovných a zájmových aktivit programů zacházení,
•  podílem na přípravě odsouzených k propuštění na svobodu a na sociální práci 

s odsouzenými.
Zákon č. 93/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že obviněnému 
se zajišťuje právo na poskytování duchovních a sociálních služeb v rozsahu vyplývajícím ze 
zvláštních předpisů. 
Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na zákon č. 93/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění 
pozdějších předpisů, vydalo vyhlášku č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, 
ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou fakticky došlo na obcích s rozšířenou 
působností ke zřízení funkce koordinátora péče o občany společensky nepřizpůsobené 
(vyhláška používá tento pojem – pozn. autora). Sociálním pracovníkem oprávněným poskytovat 
obviněným sociální služby se pro účely vyhlášky, pokud dále není stanoveno jinak, rozumí 
koordinátor péče o občany společensky nepřizpůsobené obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností nebo střediska sociální prevence, který je pověřen vedoucím příslušného úřadu 
nebo střediska poskytovat sociální služby obviněným, a s jehož pověřením vyslovil ředitel 
věznice souhlas. Poskytování sociálních služeb pak podrobněji upravuje ustanovení § 57 
vyhlášky. V roce 2007 však Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory hovoří 
o sociálních kurátorech pověřených koordinační činností. K zajišťování sociálních služeb 
obviněným věznice vyčlení potřebný počet sociálních zaměstnanců Vězeňské služby. Ve své 
činnosti sociální zaměstnanci Vězeňské služby úzce spolupracují především s příslušnými 
sociálními kurátory, orgány sociálně-právní ochrany dětí, orgány státní správy a územní 
samosprávy, jakož i se zájmovými sdruženími občanů. Sociální služby jsou zabezpečovány 
především:
• poskytováním sociálního poradenství,
• pomocí při řešení obtížné sociální situace obviněných a jejich rodin,
•  spoluprací se všemi ostatními zaměstnanci věznice při zajišťování a realizaci práv 

a oprávněných zájmů obviněných.
Návštěvy a rozmluvy zástupců sociálních služeb, orgánů územní samosprávy, zájmových 
sdružení občanů, popř. jiných právnických nebo fyzických osob s obviněnými se uskutečňují 

vždy za podmínek stanovených pro návštěvy zákonem a touto vyhláškou s výjimkou návštěv 
zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany-dětí u mladistvých, které jsou zákonem 
upraveny samostatně (zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn hovořit 
s mladistvým bez přítomnosti třetí osoby). Korespondence obviněných s uvedenými orgány 
podléhá kontrole. 
Vyhláška stanoví, že správa věznice při zabezpečování výkonu vazby vytváří příznivé 
podmínky pro činnost soudů, státních zastupitelství, policejních orgánů, jakož i dalších 
státních orgánů k zabezpečení úspěšného provedení trestního řízení a splnění účelu vazby. 
Správa věznice dále úzce spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy, zájmovými 
sdruženími občanů, církevními a náboženskými společnostmi, zejména při zabezpečování 
práv a oprávněných zájmů obviněných. Propuštěnému z výkonu vazby se vydá potvrzení 
o propuštění z vazby a v případě potřeby se zároveň poučí o možnosti obracet se na příslušné 
orgány a instituce s žádostmi o pomoc při řešení jeho naléhavých sociálních problémů.

Jak je patrné z dříve uvedeného textu, trestní řád svěřuje poměrně široké kompetence 
v rámci trestního řízení úředníku probační a mediační služby nazývanému též zkráceně 
probační úředník. Bližší podmínky, za nichž probační úředník vykonává svoji působnost, 
stanoví zvláštní zákon, kterým je zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 
a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon 
o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se zřídila 
Probační a mediační služba jako organizační složka státu a účetní jednotka, která provádí 
v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem (trestní zákon a zejména trestní řád) 
úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení. 
Probací se rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo 
odsouzeným (dále jen „obviněný“), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, 
včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební 
době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc 
obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem 
uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.
Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným 
a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti 
s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného 
a poškozeného.
Plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, státním zastupitelstvím 
a orgánům Policie České republiky zajišťují její střediska, která působí v sídlech okresních 
soudů nebo naroveň jim postavených obvodních nebo městských soudů. Střediska Probační 
a mediační služby působící v sídlech okresních soudů, která jsou současně sídly krajských 
soudů nebo Městského soudu v Praze, zajišťují úkoly Probační a mediační služby i ve vztahu 
k těmto soudům, příslušným státním zastupitelstvím a policejním orgánům. 
Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných 
případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen 
a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením. 
Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho 
chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, 
aby v budoucnu vedl řádný život.
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Probační a mediační činnost spočívá zejména:
• v obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí,
•  ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

nebo pro schválení narovnání, zejména projednání a uzavření dohody mezi obviněným 
a poškozeným o náhradě škody, nebo dohody o narovnání, případně podmínek pro další 
takové procesní postupy či tresty nespojené s odnětím svobody,

•  ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy bylo rozhodnuto 
o nahrazení vazby probačním dohledem,

•  ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy byl dohled uložen, 
ve sledování a kontrole obviněného v průběhu zkušební doby, v kontrole výkonu dalších 
trestů nespojených s odnětím svobody, včetně trestu obecně prospěšných prací, ve sledování 
výkonu ochranných opatření,

•  ve sledování a kontrole chování odsouzeného v průběhu zkušební doby v případech, kdy bylo 
rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.

Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování následků trestného činu 
poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem. Probační a mediační služba 
věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, 
přispívá k ochraně práv osob poškozených trestnou činností a ke koordinaci sociálních 
a terapeutických programů práce s obviněnými, zejména jde-li o mladistvé a uživatele 
omamných a psychotropních látek. Probační a mediační služba se podílí na prevenci trestné 
činnosti. Úkony probace a mediace, pokud nejsou tímto nebo zvláštním zákonem svěřeny 
do výlučné působnosti Probační a mediační služby, mohou vykonávat nebo se na nich 
podílet i jiné osoby. Probační a mediační služba provádí v rámci své působnosti úkony na 
pokyn orgánů činných v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez 
takového pokynu zejména z podnětu obviněného a poškozeného; v těchto případech o tom 
neprodleně informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, který může rozhodnout, že 
věc se k mediaci nepředává a mediace proto dále prováděna nebude. V souvislosti s úkony 
probace a mediace je Probační a mediační služba oprávněna opatřovat informace a poznatky 
o osobě obviněného nebo o stanoviscích poškozeného významných pro rozhodnutí soudu či 
státního zástupce. Policejní orgán a státní zástupce vyrozumívá středisko o věcech vhodných 
k mediaci; zejména v trestních věcech mladistvých postupuje tak, aby mediace byla využita 
od počátku trestního stíhání nebo místo něj.
Probační a mediační služba postupuje, je-li to účelné, v součinnosti s orgány sociálního 
zabezpečení, školami a školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, s registrovanými 
církvemi a náboženskými společnostmi, zájmovými sdruženími občanů, nadacemi a dalšími 
institucemi sledujícími humanitární cíle a v případě potřeby tuto součinnost koordinuje 
z hlediska využití probace a mediace v trestním řízení. Probační a mediační služba při 
výkonu své působnosti úzce spolupracuje s orgány, kterým přísluší podle zvláštního zákona 
výkon sociálně-právní ochrany dětí a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi občanům 
společensky nepřizpůsobeným. V souvislosti s výkonem probace a mediace jsou zaměstnanci 
Probační a mediační služby oprávněni obracet se na státní orgány a právnické i fyzické osoby 
s dožádáním o sdělení potřebných údajů a tyto jsou povinny, pokud tomu nebrání zvláštní 
zákon nebo oprávnění v něm uvedené, požadované údaje bez zbytečného odkladu sdělit.
Úředník Probační a mediační služby je při výkonu své funkce povinen řídit se zákony, jinými 
právními předpisy a pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního 
zástupce, které však nesmí směřovat ke způsobu a výsledku prováděné mediace. Přitom musí 
postupovat odpovědně, respektovat a chránit lidská práva a svobody, důstojnost člověka 

a vyvarovat se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu trestního řízení nebo vzbuzovalo 
pochybnosti o jeho objektivitě a nestrannosti. Při nedodržení těchto povinností může předseda 
senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce věc úředníkovi Probační 
a mediační služby odejmout. Úředník Probační a mediační služby je oprávněn zjišťovat 
stanovisko obviněného k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k uložení trestu obecně 
prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody, a pokud jde 
o schválení narovnání, zjišťovat stanovisko obviněného i poškozeného. Poruší-li obviněný 
podmínky, omezení či povinnosti stanovené mu v rámci dohledu, nebo omezení či povinnosti 
uložené mu v rámci některého trestu nespojeného s odnětím svobody, podmíněného zastavení 
trestního stíhání anebo podmíněného propuštění prováděného úředníkem Probační a mediační 
služby, informuje o tom úředník předsedu senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení 
státního zástupce. Při méně závažném porušení stanovených podmínek, omezení či povinností 
může úředník Probační a mediační služby upozornit obviněného na zjištěné nedostatky a dát mu 
poučení, že v případě opakování nebo závažnějšího porušení stanovených podmínek, omezení 
či povinností bude o tom informovat předsedu senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení 
státního zástupce. Úředník Probační a mediační služby má právo v mezích její působnosti 
nahlížet do trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, 
činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si kopie spisů a jejich částí. Úředník Probační 
a mediační služby nesmí v téže věci provádět úkony probace a mediace.

Několikrát již byla v tomto textu zmíněna problematika zvláštní právní úpravy soudnictví 
ve věcech mládeže. Ta je obsahem zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním 
zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví 
ve věcech mládeže. Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti 
let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které 
účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské 
uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností 
přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby 
přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.
Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných 
dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež. Trestný čin spáchaný mladistvým se 
nazývá provinění. Čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, není proviněním, jestliže 
je spáchán mladistvým a stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.
Účelem opatření vůči mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a duševní 
rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, 
osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho 
ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění. 
Mladistvému lze uložit pouze tato opatření:
• výchovná opatření,
• ochranná opatření a
• trestní opatření.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže obsahuje řadu dalších konkrétních oprávnění 
a povinností Probační a mediační služby v řízeních vedených v souladu s tímto zákonem.
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Právní úprava občanskoprávní problematiky a státního 
občanství

Podle čl. 5 Listiny základních práv a svobod je každý způsobilý mít práva. Pro metodiky 
sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností při poskytování pomoci 
o občany ohrožené sociálním vyloučením je, právě s ohledem na okruh jejich klientů, důležité 
orientovat se v základních otázkách způsobilosti k právním a protiprávním úkonům včetně 
problematiky státního občanství, azylu a pobytu cizinců na území České republiky.

Základním právním předpisem dotýkajícím se uvedené problematiky je zákon č. 40/1964 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Občanský zákoník upravuje majetkové 
vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož 
i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují 
jiné zákony. Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů nebo z jiných skutečností, 
s nimiž zákon vznik těchto vztahů spojuje. V občanskoprávních vztazích mají účastníci 
rovné postavení. Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí 
bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy. Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají 
o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby 
případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.
Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti (způsobilost k právům a povinnostem) 
vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Smrtí tato způsobilost 
zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí 
za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, 
lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. 
Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti 
(způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. Zletilosti se nabývá 
dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením 
manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením 
manželství za neplatné.
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou 
přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 
Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna 
činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. 
Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání 
alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, 
soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí.
Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 
a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.
Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby. Právnickými osobami jsou:
• sdružení fyzických nebo právnických osob,
• účelová sdružení majetku,
• jednotky územní samosprávy,
• jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do 
obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti může být omezena jen 
zákonem. Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem 
určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto 
rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni 
smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány). Za 
právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to 
stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu 
zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické 
osobě jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li 
o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět.
Právnická osoba se zrušuje dohodou, uplynutím doby, nebo splněním účelu, pro který byla 
zřízena, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnická osoba zapsaná v obchodním 
rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, 
pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. Před zánikem právnické osoby se vyžaduje její 
likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností se přiměřeně 
použijí i pro likvidaci jiné právnické osoby, pokud z ustanovení upravujících tyto právnické 
osoby nevyplývá něco jiného.
Řízení o způsobilosti k právním úkonům je podrobně upraveno zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení řízení o způsobilosti 
k právním úkonům (zbavení, omezení nebo vrácení způsobilosti k právním úkonům) může 
podat též zdravotnické zařízení, které je v takovém případě účastníkem řízení. Nepodal-
li návrh na zahájení řízení státní orgán nebo zdravotnické zařízení, může soud uložit 
navrhovateli, aby do přiměřené lhůty předložil lékařské vysvědčení o duševním stavu 
vyšetřovaného; není-li v této lhůtě lékařské vysvědčení předloženo, soud zastaví řízení. Návrh 
na vrácení způsobilosti k právním úkonům může podat i ten, kdo byl zbaven způsobilosti 
k právním úkonům. Jestliže však soud jeho návrh zamítl a nelze-li očekávat zlepšení jeho 
stavu, může soud rozhodnout, že mu toto právo po přiměřenou dobu, nejdéle však po dobu 
tří let, nepřísluší. Tomu, o jehož způsobilost k právním úkonům jde, ustanoví předseda 
senátu opatrovníka pro řízení. Od výslechu vyšetřovaného může soud upustit, nelze-li 
tento výslech provést vůbec nebo bez újmy pro zdravotní stav vyšetřovaného. O zdravotním 
stavu vyšetřovaného vyslechne soud vždy znalce. Na návrh znalce může soud nařídit, aby 
vyšetřovaný byl po dobu nejvýše tří měsíců vyšetřován ve zdravotnickém zařízení, jestliže je 
to nezbytně třeba k vyšetření zdravotního stavu. 
Jsou-li sice podmínky pro omezení způsobilosti k právním úkonům pro nadměrné užívání 
alkoholických nápojů nebo omamných prostředků (návykových látek) či jedů, ale lze-li 
očekávat, že se stav vyšetřovaného zlepší, může soud přerušit řízení na dobu, kterou zároveň 
určí; přitom může rozhodnout, že vyšetřovaný je povinen se podrobit potřebnému léčení. 
Před uplynutím určené doby pokračuje soud v řízení jen tehdy, ukáže-li se, že nedochází 
ke zlepšení. Z důvodů vhodnosti nemusí předseda senátu nařizovat jednání. Soud může 
rozhodnout, že upustí od doručení rozhodnutí o způsobilosti k právním úkonům, jestliže 
doručení by na adresáta mohlo pro jeho duševní poruchu působit nepříznivě nebo jestliže 
adresát není s to význam rozhodnutí pochopit. Vydaný rozsudek soud zruší, jestliže se později 
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ukáže, že pro zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebyly podmínky. 
Náklady řízení platí stát. Lze-li to spravedlivě žádat, přizná soud státu jejich náhradu proti 
tomu, o jehož způsobilost k právním úkonům v řízení šlo. Ten, kdo podá zjevně bezdůvodný 
návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, 
které vyšetřovanému, jeho zástupci a státu řízením vznikly. 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje rovněž 
řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. Ústav 
vykonávající zdravotnickou péči, ve kterém jsou umisťovány osoby z důvodů uvedených ve 
zvláštním předpise, je povinen oznámit do 24 hodin soudu, v jehož obvodu ústav je, převzetí 
každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu. Je-li osoba, která byla přijata 
do zdravotnické péče se svým písemným souhlasem, omezena ve volném pohybu nebo styku 
s vnějším světem až v průběhu léčení, je ústav povinen učinit oznámení do 24 hodin poté, 
co k takovému omezení došlo. O každém, o němž je ústav povinen učinit oznámení, zahájí 
soud, v jehož obvodu je ústav, řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu, ledaže 
převzetí a držení nařídil soud v jiném řízení. Nemá-li ten, kdo byl ústavem převzat, jiného 
zástupce, ustanoví mu soud pro toto řízení opatrovníka. Soud provede důkazy potřebné pro 
posouzení, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů, vyslechne nemocného a ošetřujícího 
lékaře. Jednání zpravidla není třeba nařizovat. Do sedmi dnů ode dne, kdy došlo k omezení, 
soud usnesením rozhodne, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů. 
Jestliže soud vyslovil, že převzetí bylo v souladu se zákonnými důvody a umístěný je omezen 
nebo vyloučen ze styku s vnějším světem, pokračuje soud v řízení o vyslovení přípustnosti 
jeho dalšího držení v ústavu. Ke zjištění zdravotního stavu umístěného soud ustanoví znalce. 
Úkolem znalce je vyjádření o tom, zda další držení umístěného v ústavu při omezení nebo 
vyloučení styku s vnějším světem je či není nutné. Znalcem nemůže být ustanoven lékař, který 
pracuje v ústavu, v němž je umístěný držen. Soud nařídí jednání, k němuž přizve umístěného 
(pokud podle vyjádření ošetřujícího lékaře nebo písemného znaleckého posudku je umístěný 
schopen vnímat průběh a význam jednání) a jeho zástupce (opatrovníka). Při jednání 
vyslechne znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře, umístěného a provede popřípadě další 
vhodné důkazy. V rozsudku, který musí být vyhlášen do tří měsíců od výroku o přípustnosti 
převzetí do ústavu, rozhodne soud, zda další držení je přípustné a na jakou dobu. Účinnost 
tohoto rozsudku zanikne uplynutím doby jednoho roku ode dne jeho vyhlášení, nebyla-li 
v něm určena lhůta kratší. Má-li být držení v ústavu prodlouženo nad tuto dobu, je nutno 
provést nové vyšetření a soud musí o povolení dalšího držení znovu rozhodnout. 
Osoba držená v ústavu, je-li způsobilá k právním úkonům, její zástupce (opatrovník) 
a osoby jí blízké mohou ještě před uplynutím doby, do které je držení přípustné, žádat o nové 
vyšetření a rozhodnutí o propuštění, je-li odůvodněna domněnka, že další držení v ústavu 
není důvodné. Zamítne-li soud návrh na propuštění, může rozhodnout, že nebude konat 
další vyšetřování před uplynutím doby, po kterou bylo držení v ústavu povoleno.
V návaznosti na výše uvedená ustanovení občanského zákoníku o subjektivitě fyzických 
osob je na místě zmínit i řízení o prohlášení za mrtvého, jehož pravidla jsou také zakotvena 
v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh může 
podat, kdo má na věci právní zájem. Uzná-li soud, že podle údajů návrhu tu jsou podmínky 
pro prohlášení nezvěstného za mrtvého, ustanoví nezvěstnému opatrovníka. Soud vyhláškou 
nebo jiným vhodným způsobem vyzve nezvěstného, aby se do jednoho roku přihlásil, 
a každého, kdo o něm ví, aby o něm podal v téže lhůtě zprávu soudu nebo opatrovníku, 
popřípadě zástupci nezvěstného, uvedenému ve vyhlášce. Zároveň soud provede všechna 

potřebná šetření o nezvěstném. Ve vyhlášce uvede soud podstatné okolnosti případu 
a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce rozhodne o prohlášení za mrtvého, 
jestliže se nezvěstný nepřihlásí nebo nedojde-li zpráva o tom, že je naživu. Lhůtu určí soud 
na jeden rok od uveřejnění vyhlášky. Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí. Zjistí-
li soud během řízení, že nejsou splněny podmínky prohlášení za mrtvého, zastaví řízení. Po 
uplynutí lhůty určené ve vyhlášce vydá soud rozsudek o prohlášení za mrtvého. Uvede v něm 
den, který platí za den smrti nezvěstného, popřípadě den, který nezvěstný nepřežil. Zjistí-
li soud, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, je naživu nebo žil v den, od kterého dosud 
neuplynula doba přiměřená k tomu, aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého, zruší své 
rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Na návrh účastníka opraví soud den, který je uveden 
v jeho rozhodnutí jako den smrti, zjistí-li dodatečně, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, 
zemřel jiného dne nebo se toho dne nemohl dožít, anebo jej přežil. Soud tak může učinit 
i bez návrhu. Je-li jisto, že fyzická osoba zemřela, ale její smrt nelze prokázat stanoveným 
způsobem, vydá soud rozhodnutí, kterým ji prohlásí za mrtvou.
V souvislosti s řešenou problematikou právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům 
je namístě zmínit také právní úpravu zastoupení, jak vyplývá z ustanovení § 22 a následujících 
občanského zákoníku. Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze 
zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Zastupovat jiného nemůže ten, 
kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu 
se zájmy zastoupeného. Zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního 
orgánu (zákonné zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci. Zástupce musí jednat 
osobně; dalšího zástupce si může ustanovit, jen jestliže je to právním předpisem stanoveno 
nebo účastníky dohodnuto. I z právních úkonů dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti 
přímo zastoupenému. 
Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní 
zástupci. Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, upravuje zákon o rodině. Zákonným 
zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním 
úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je 
soudem ustanovený opatrovník. Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný fyzické 
osoby ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, ustanoví 
soud opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno 
vystupovat svým jménem. Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, 
které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení 
soudu. Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to 
třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek může 
soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu. Dojde-li ke 
střetnutí zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetnutí zájmů těch, 
kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem, ustanoví soud zvláštního zástupce.
Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel 
udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova 
oprávnění. Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele 
statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc. Plnou moc lze 
udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům 
určeno jinak, musí jednat všichni společně. Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné 
formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, 
netýká-li se jen určitého právního úkonu. Nevyplývá-li z právního úkonu, že někdo jedná 
za někoho jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Jedná-li zmocněnec jménem zmocnitele 
v mezích oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Pokyny 
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dané zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, nemají vliv na právní účinky jednání, ledaže 
by byly známé osobám, vůči kterým zmocněnec jednal. Je-li zmocnitel v dobré víře anebo 
věděl-li nebo musel vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zmocněnce, ledaže jde 
o okolnosti, o kterých se zmocněnec dozvěděl před udělením plné moci. Zmocnitel, který 
není v dobré víře, nemůže se dovolávat dobré víry zmocněnce.
Překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud 
toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj 
nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že 
překročení schválil. Překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele 
nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže ten, 
za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí. Neschválí-li 
zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo 
jednáno, na zmocněnci požadovat buď splnění závazku nebo náhradu škody způsobené jeho 
jednáním. To neplatí, jestliže osoba, se kterou bylo jednáno, o nedostatku plné moci věděla.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele:
• je-li výslovně oprávněn podle plné moci udělit plnou moc jiné osobě,
• je-li zmocněncem právnická osoba.
Z právních úkonů dalšího zmocněnce je zavázán přímo zmocnitel.
Plná moc zanikne:
• provedením úkonu, na který byla omezena,
• je-li odvolána zmocnitelem,
• je-li vypovězena zmocněncem,
• zemře-li zmocněnec.
Plná moc zaniká smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného. Zánikem 
právnické osoby, jež je zmocněncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, 
nepřecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu. Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva 
plnou moc kdykoliv odvolat. Dokud odvolání plné moci není zmocněnci známé, mají jeho 
právní úkony účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala. Tohoto ustanovení se však nemůže 
dovolávat ten, kdo o odvolání plné moci věděl nebo musel vědět. Oznámil-li zmocnitel jiné 
osobě, že udělil plnou moc zmocněnci na určité úkony, může se vůči ní dovolávat odvolání 
plné moci, jen oznámil-li jí toto odvolání před jednáním zmocněnce nebo když tato osoba 
v době jednání zmocněnce o tomto odvolání věděla. Zemře-li zmocnitel nebo vypoví-
li zmocněnec plnou moc, je zmocněnec povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby 
zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné 
mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, co 
zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci.

Kromě obecné občanskoprávní úpravy právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům 
je v této části výkladu namístě pojednat o této problematice také ve vazbě na postavení 
účastníků správních řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Důvodem tohoto exkursu je skutečnost, že nový správní řád zcela zásadním 
způsobem ovlivňuje činnost všech úředníků (včetně metodiků i sociálních kurátorů), ať už 
rozhodují ve správním řízení nebo ne. 
Podle ustanovení § 29 správního řádu je každý způsobilý činit v řízení úkony samostatně 
(„procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává způsobilost k právním 

úkonům. Procesní způsobilost nemají fyzické osoby, které byly soudem zbaveny 
způsobilosti k právním úkonům; osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům byla soudem 
omezena, nemají procesní způsobilost v rozsahu tohoto omezení. Správní orgán může dát 
příležitost fyzické osobě, která nemá procesní způsobilost, aby se v průběhu řízení k věci 
vyjádřila. V řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory, 
postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn názor nezletilého dítěte ve věci. Za tím účelem 
správní orgán poskytne dítěti možnost, aby bylo vyslyšeno buď přímo, nebo prostřednictvím 
zástupce nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Vyžaduje-li to zájem dítěte, 
lze jeho názor zjistit i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu 
dítěte. V takovém případě správní orgán k úkonu přibere jinou vhodnou dospělou osobu. 
K názoru dítěte správní orgán přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. 
Úkony týkající se společných věcí nebo práv činí účastníci společně, pokud ze zvláštního 
zákona nevyplývá něco jiného. 
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem 
podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen 
jedna osoba. V řízení před správním orgánem činí úkony jménem státu vedoucí organizační 
složky státu, příslušné podle zvláštního právního předpisu, nebo jím pověřený zaměstnanec 
zařazený do této nebo jiné organizační složky státu. Za územní samosprávný celek činí úkony 
ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, 
jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. Každý, kdo činí 
úkony, musí prokázat své oprávnění.
V souladu s ustanovením § 31 správního řádu zástupcem účastníka je zákonný zástupce, 
opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být 
i společný zmocněnec nebo společný zástupce. V rozsahu, v jakém účastník nemá procesní 
způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem. 
Správní orgán ustanoví opatrovníka:
•  účastníkovi, který nemá procesní způsobilost, pokud nemá zákonného zástupce nebo nemůže-

li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona,
•  osobám, kterým brání jiná právní překážka, aby v řízení samy činily úkony, jestliže si 

nezvolily zmocněnce,
•  právnické osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat, popřípadě jemuž lze doručovat, 

popřípadě je-li v jiném řízení předmětem sporu, kdo tímto orgánem právnické osoby je,
•  osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat,
• osobám, které nejsou známy,
•  osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím 

tlumočníka nebo prostředníka,
•  osobám stiženým přechodnou duševní poruchou, která jim brání samostatně v řízení 

jednat, je-li to nezbytné k hájení jejich práv; v těchto případech správní orgán rozhoduje na 
základě odborného lékařského posudku,

•  tzv. nepominutelným účastníkům, kterým se nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci 
úřední, nebo

• účastníkům, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.
Opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, 
v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, 
pokud jí v tom nebrání závažné důvody. Opatrovníkem nelze ustanovit osobu, o níž lze 
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mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že 
nebude řádně hájit zájmy opatrovance. O ustanovení opatrovníka rozhoduje správní orgán 
usnesením. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje pouze tomu, kdo je ustanovován 
opatrovníkem, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav opatrovance, který způsobuje, že 
opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah usnesení, též opatrovanci. Nedbá-li opatrovník 
o ochranu práv nebo zájmů opatrovance nebo lze-li mít důvodně za to, že opatrovník má 
takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy 
opatrovance, správní orgán usnesením zruší předchozí ustanovení opatrovníka a ustanoví 
opatrovníkem někoho jiného. Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být 
zastupován zákonným zástupcem nebo nabyl procesní způsobilosti anebo pominuly 
důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. Tuto skutečnost správní orgán poznamená do 
spisu, jakmile se o ní dozví; v pochybnosti rozhodne usnesením, které se oznamuje pouze 
opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci.
Správní řád shodně s obecnou občanskoprávní úpravou umožňuje, aby účastník řízení byl 
zastupován zástupcem na základě plné moci. Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění 
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. 
V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 
Zmocnění může být uděleno: 
• k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
• pro celé řízení,
•  pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo 

bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně 
ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního 
orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo

• v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.
Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, jen 
je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Opatrovník i zástupce účastníka řízení na základě plné moci v řízení vystupují 
jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. 
S výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat, doručují se písemnosti 
pouze zástupci. Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon 
jinak. V pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávněn vystupovat 
jménem zastoupeného v celém řízení. Správní orgán může uznat úkony učiněné ve prospěch 
účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem, jestliže o to účastník 
požádá a nemůže-li vzniknout újma jinému účastníkovi. O uznání úkonů rozhoduje správní 
orgán usnesením; nevyhoví-li podateli, oznamuje usnesení pouze jemu.

Speciální úpravu právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům obsahuje zákon č. 
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilost občana 
mít v právních vztazích sociálního zabezpečení práva a povinnosti vzniká narozením 
a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého. Způsobilost občana vlastními právními 
úkony nabývat v právních vztazích sociálního zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti 
vzniká dovršením šestnáctého roku věku. Občan mladší šestnácti let musí být zastoupen 
zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem občana mladšího šestnácti let, stanoví 
zákon o rodině. O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonném zástupci 
občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo který byl této způsobilosti 

zbaven, a o prohlášení občana za mrtvého platí ustanovení občanského zákoníku. Způsobilost 
k právním úkonům vzniká tedy v oblasti sociální péče dovršením 16. roku věku. Tato právní 
úprava je tak ve vztahu k obecné úpravě občanského zákoníku (viz výše) lex specialis 
a pro právní vztahy sociálního zabezpečení se použije tato právní úprava. Znamená to, že 
občan ještě před dosažením zletilosti může samostatně žádat o přiznání dávky sociálního 
zabezpečení, resp. sociální péče a rovněž samostatně vystupovat v řízení o nich jako účastník 
řízení. Nutno však doplnit, že vzhledem k legislativním změnám k 1.1.2007 se tato speciální 
hranice způsobilosti omezuje pouze na řízení ve věcech sociální péče o občany těžce 
zdravotně postižené.

Důležitým pojmem souvisejícím s prezentovanou problematikou je trvalý pobyt. Ve smyslu 
ustanovení § 103 zákona o sociálním zabezpečení je trvalý pobyt na území České republiky 
podmínkou pro poskytování dávek a služeb sociální péče. Na dávky a služby nemají nárok 
občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Občané členského státu 
Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají nárok na dávky a služby, pokud jsou 
hlášeni na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu 
delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství. 
Rovněž úprava oprávněných osob obsažená v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
(viz výše téma č.2), je nastavena především na principu trvalého pobytu. Okruh oprávněných 
osob však upravuje šířeji, když za oprávněnou osobu jsou považovány tyto osoby:
•  osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních 

právních předpisů,
• osoba, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu,
•  cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje 

mezinárodní smlouva,
•  občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu 

podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na 
sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství,

•  rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-
li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pak umožňuje sociální službu poskytnout 
i v další situaci, a to:
•  cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského 
státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu 
podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce.

Všechny tyto právní předpisy však dále upravují situaci, kdy o poskytnutí dávky sociální péče, 
dávku pomoci v hmotné nouzi či sociální službu požádá občan členského státu Evropské 
unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu 
po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce. V těchto 
případech příslušný orgán současně posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží 
systému sociální péče; to samozřejmě neplatí, je-li tato osoba na území České republiky 
hlášena k trvalému pobytu. 
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Občan členského státu Evropské unie se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému, jestliže: 
•  je účasten nemocenského pojištění, nejde-li o žáka nebo studenta, nebo je jako osoba 

samostatně výdělečně činná účasten důchodového pojištění, anebo je osobou, které nárok 
na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nebo

•  před zahájením řízení o dávce sociální péče byl v České republice výdělečně činný a v období 
10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku sociální péče byl nejméně po dobu 5 let 
a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce sociální péče nejméně po dobu 1 roku 
účasten nemocenského pojištění, nejde-li o žáka nebo studenta, nebo jako osoba samostatně 
výdělečně činná důchodového pojištění a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Při posuzování neodůvodnitelné zátěže zákony používají systém bodového hodnocení. Za 
neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo 
méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení 
činí 20 nebo více bodů. V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů 
a nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne podle osobních okolností posuzovaného, 
zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při posuzování, zda je osoba 
neodůvodnitelnou zátěží systému, se berou v úvahu také její vazby na osoby blízké, které 
pobývají v České republice, skutečnost, zda se jedná o dočasné obtíže, a potenciální zatížení 
systému sociální péče poskytnutím dávek dotčené osobě. Je-li žadatelem o dávku občan 
členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle 
zvláštního právního předpisu, nebo jeho rodinný příslušník, který je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu, je podmínkou nároku na dávku 
písemný souhlas s tím, aby příslušný orgán zjišťoval údaje rozhodné pro posouzení, zda je 
neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče podle tohoto zákona; to neplatí, je-li tento 
žadatel na území České republiky hlášen k trvalému pobytu. Posouzení neodůvodnitelné 
zátěže systému pak má formu rozhodnutí ve správním řízení.

Základní právní úpravu institutu trvalého pobytu obsahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Evidence obyvatel obsahuje údaje o:
• státních občanech České republiky,
•  cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,
• osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky.
Podle ustanovení § 10 zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu rozumí adresa 
pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, 
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, 
který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, 
popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají 
žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Místem trvalého pobytu občana v době 
jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak. 
V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana, rozumí se místem trvalého pobytu 
tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo 
zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí 
ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, 

je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý 
pobyt úředně zrušen. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li 
zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě 
nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací 
právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož 
adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan 
tento objekt.

Rozhodujícím kritériem právní subjektivity a podmínkou pro poskytování dávek a služeb 
sociální péče tedy není institut státního občanství, ale trvalého pobytu. Pouze pro úplnost 
je v této souvislosti uvedeno, že problematika nabývání a pozbývání státního občanství je 
v českém právním řádu řešena zákonem č 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 
občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon např. vymezuje doklady, kterými se prokazuje státní občanství České republiky: 
• občanským průkazem,
• cestovním dokladem,
• osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky,
•  vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním 

občanství České republiky uveden.

Hlášení pobytu cizince s povolením k pobytu na území České republiky anebo osoby, které 
byl udělen azyl na území České republiky, je upraveno zvláštními právními předpisy. Těmito 
zvláštními právními předpisy jsou zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/
1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon o azylu upravuje:
•  podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat Českou republiku o ochranu 

formou azylu na území České republiky, a pobyt azylanta na území,
• řízení o udělení azylu či odnětí azylu,
• práva a povinnosti žadatele o udělení azylu a azylanta, 
•  působnost Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Policie České 

republiky (dále jen „policie“) v této oblasti státní správy,
• státní integrační program,
• azylová zařízení.
Azylantem se rozumí cizinec, kterému byl podle tohoto zákona udělen azyl, a to po dobu 
platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Trvalým bydlištěm se pro účely zákona o azylu rozumí 
stát, ve kterém osoba bez státního občanství před vstupem na území pobývala a vytvořila 
si k tomuto státu vazby trvalejší povahy. Azylovým zařízením se pro účely zákona rozumí 
přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko.
Žadatel o udělení azylu má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na 
• bezplatné poskytování ubytování, stravy a jiných služeb a
• kapesné
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za podmínky, že strpěl úkony nezbytné ke zjištění jeho finančních a majetkových poměrů 
a tyto poměry jsou takové, že od něho nelze spravedlivě žádat ani částečnou úhradu služeb 
podle písmena a). Namísto stravovacích služeb lze s ohledem na možnosti azylového zařízení 
žadateli o udělení azylu poskytnout finanční příspěvek ve výši odpovídající částce životního 
minima podle zvláštního právního předpisu. V tom případě kapesné nenáleží.
Žadatel o udělení mezinárodní ochrany hlášený k pobytu mimo pobytové středisko si hradí 
náklady spojené s pobytem na území z vlastních prostředků, s výjimkou zdravotní péče. 
Žadateli o udělení azylu hlášenému k pobytu mimo pobytové středisko lze s ohledem na 
prokázané majetkové a finanční poměry jeho nebo jeho rodiny poskytnout na jeho žádost 
finanční příspěvek až do výše 1,3-1,6násobku částky životního minima žadatele o azyl dle 
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výše koeficientu závisí na počtu 
společně s žadatelem posuzovaných osob. Finanční příspěvek lze poskytnout za stejných 
podmínek a ve stejné výši rovněž cizinci, jemuž je uděleno vízum za účelem strpění pobytu. 
K řízení o poskytnutí finančního příspěvku stejně jako pro jeho vyplácení je příslušné 
Ministerstvo vnitra ČR.
Azylant má trvalý pobyt na území po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Místem 
hlášeného pobytu žadatele o udělení azylu je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem 
umístěn. Žadatel hlášený v azylovém zařízení je povinen písemně oznámit úmysl změnit 
místo hlášeného pobytu. Oznámení musí učinit nejpozději 15 dnů před změnou místa 
hlášeného pobytu místně příslušnému oddělení cizinecké policie. K oznámení připojí 
písemné potvrzení obsahující souhlas vlastníka objektu, který je označen číslem popisným 
nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen k bydlení nebo ubytování 
nebo jeho vymezené části, s ohlášením změny místa pobytu; je-li vlastníkem právnická 
osoba, v potvrzení uvede svůj název, sídlo a identifikační číslo, potvrzení dále opatří svým 
razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).
Azylant je povinen přihlásit se k trvalému pobytu u útvaru policie do 3 pracovních dnů ode dne
• doručení rozhodnutí o azylu, nebo
• změny místa trvalého pobytu.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky stanoví podmínky vstupu cizince na 
území České republiky, jeho pobytu na něm a vycestování z území a vymezuje působnost 
Policie České republiky, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti 
státní správy. Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 
včetně občana Evropské unie. Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie se 
vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským 
společenstvím a na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
Cizinec je oprávněn pobývat na území v rámci trvalého pobytu na základě 
• povolení k pobytu, nebo
• rozhodnutí příslušného orgánu o svěření tohoto cizince do náhradní výchovy.
Povolení k pobytu nelze udělit občanu Evropské unie. Cizinec je povinen do 3 pracovních 
dnů po vstupu na území dostavit se osobně k převzetí povolení k pobytu. Platnost povolení 
k pobytu zaniká, jestliže:
• cizinec nabude státního občanství České republiky,
•  nabyl právní moci rozsudek ukládající cizinci trest vyhoštění nebo je vykonatelné rozhodnutí 

o správním vyhoštění, nebo
• cizinec zemře.
Cizinec svěřený do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu je oprávněn 
trvale pobývat na území, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je cizinec svěřen, přihlášena 
k trvalému pobytu na území nebo se na území nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno. 
V samostatné pasáži zákona o pobytu cizinců je řešen pobyt občana Evropské unie a jeho 
rodinných příslušníků na území na základě zvláštního pobytového povolení. 

Právní úprava zdravotní péče

Sociální a zdravotní péče jsou odvětvími, která se zcela přirozeně doplňují a v řadě ohledů 
se vzájemně ovlivňují (Krebs a kol., 2005). Klienti služeb sociální pomoci jsou často zároveň 
osobami, které vyžadují odbornou zdravotní péči ať již pro své trvalé zdravotní postižení 
nebo (typicky v případě občanů ohrožených sociálním vyloučením) z důvodu momentálních 
zdravotních potíží pramenících z jejich způsobu života. S ohledem na to skutečnost je 
vhodné, aby se metodici sociální prevence a sociální kurátoři pověření koordinační činností 
seznámili i se základy právní úpravy oblasti zdravotní péče. 
Již dříve bylo zmíněno ustanovení článku 31 Listiny základních práv a svobod, které stanoví, 
že každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 
bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Z mezinárodních smluv největší konkrétní dopad na uplatňování lidských práv a základních 
svobod v oblasti zdravotnictví v současné době nepochybně má Úmluva o lidských právech 
a biomedicíně z roku 1997 publikovaná v České republice sdělením ministerstva zahraničních 
věcí č. 96/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 
bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Podle základního článku této úmluvy 
smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému 
bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při 
aplikaci biologie a medicíny. Důležitým principem úmluvy je rovná dostupnost zdravotní 
péče spočívající v závazku smluvních stran učinit odpovídající opatření, aby zajistily rovnou 
dostupnost zdravotní péče patřičné kvality.
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu 
dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Pokud podle platného práva 
dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem z důvodu duševního postižení, nemoci 
nebo z podobných důvodů, lze zákrok provést pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce 
nebo příslušného orgánu nebo osoby či instituce zmocněných zákonem. Každý má právo na 
ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví. Každý je oprávněn znát veškeré 
informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto 
informován je nutno respektovat.
Úmluva dále řeší řadu otázek týkajících se problematiky lidského genomu, vědeckého 
výzkumu včetně výzkumu na embryích in vitro.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním 
pojištění“), upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah a podmínky, za nichž je na základě 
tohoto zákona zdravotní péče poskytována. 
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Za pojištěnce se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění považují:
• osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
•  osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci 

zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky.
Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem v pracovním poměru účastným 
nemocenského pojištění, anebo je osobou samostatně výdělečně činnou. Z hlediska 
sociální péče jsou nejdůležitější kategorií pojištěnců ti, za něž je plátcem pojistného stát 
prostřednictvím státního rozpočtu, jedná se např. o:
• nezaopatřené děti; 
• příjemce rodičovského příspěvku;
• uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
• osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti;
•  osoby převážně nebo úplně bezmocné, osoby pečující o převážně nebo úplně bezmocnou 

osobu nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči 
a osoby pobírající příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu starší 80 let, která je 
částečně bezmocná, nebo o osobu starší 80 let, která podle vyjádření ošetřujícího lékaře 
potřebuje péči jiné osoby;

• osoby ve vazbě nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;
•  osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další 

podmínky pro jeho přiznání a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné 
činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně 
částku ve výši minimální mzdy;

• mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění dále podrobně řeší práva a povinnosti plátců pojistného 
i práva a povinnosti jednotlivých pojištěnců. Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé 
úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. 
Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto 
zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. 
Pojištěnec má rovněž právo na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o léčivé 
přípravky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem.
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění se ze zdravotního pojištění hradí zdravotní 
péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Zákon v dalších 
ustanoveních podrobněji specifikuje, co se považuje za zdravotní péči hrazenou v rozsahu 
a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Hrazenou péčí je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo 
chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým 
a závislým na cizí pomoci, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako:
•  domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího 

praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího 
lékaře při hospitalizaci,

•  zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře,
•  zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče osobám, které jsou 

v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,
• zdravotní péče v ústavech sociální péče.

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu hrazená péče formou péče ústavní. 
Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto 
zařízeních může být poskytována vedle ústavní péče i péče ambulantní.
Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. 
Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné odůvodnění 
a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace 
o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě 
návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické 
léčebny. Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by nepřijetím nebo odložením 
přijetí do ústavní péče byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví, a jestliže 
jde o porod. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení. Každé nepřijetí 
pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno a pojištěnci musí být předána 
zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí 
odmítne. O propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení 
včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Magistrát 
hlavního města Prahy) příslušný podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje 
u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další 
hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, 
nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Hrazená péče zahrnuje vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním 
onemocněním.
Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. 
Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu 
o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních 
zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny.

Dalším ze základních právních předpisů upravujících zdravotní péči je zákon č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“). 
Tento zákon mj. vymezuje hlavní zásady péče o zdraví lidu takto:
•  Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě 

a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat 
dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých 
podmínek a zdravého způsobu života a práce. 

•  K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové 
uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat 
dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, 
jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.

•  Péče o zdraví lidu se zaměřuje především preventivně k ochraně a soustavnému upevňování 
a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu; zvláštní pozornost je přitom věnována péči 
o novou generaci a ochraně zdraví pracujících.

Podle zákona o péči o zdraví lidu mají občané právo na poskytování zdravotní péče podle 
ustanovení tohoto zákona, zákona o všeobecném pojištění a předpisů vydaných k jejich 
provedení a zákona o ochraně veřejného zdraví. Občanům s výjimkou osob ve vazbě 
a ve výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa 
a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče a zdravotnických 
zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
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stanovena k provedení protiepidemických opatření.
V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen:
•  podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým 

prohlídkám a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí společensky zvlášť závažných, 
asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením na ochranu před nákazou,

•  poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo 
jeví známky závažné poruchy zdraví,

• účastnit se zdravotnického školení a výcviku uloženého z důvodu obecného zájmu.
Zdravotní péči podle zákona o péči o zdraví lidu poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, 
fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. 
Podmínky poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních stanoví zvláštní zákony. 
Zdravotní péče se poskytuje:
•  bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném 

zvláštními předpisy nebo na základě smluvního zdravotního pojištění,
•  bez přímé úhrady z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky u občanů 

Slovenské republiky, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt, nejsou na území 
České republiky v pracovním nebo obdobném poměru ani samostatně výdělečně činní; 
nárok na úhradu těchto nákladů uplatní Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
u příslušného orgánu Slovenské republiky,

•  bez přímé úhrady z prostředků státního rozpočtu České republiky, charitativních, církevních 
a dalších právnických a fyzických osob, 

• za plnou nebo částečnou finanční úhradu.
Za plnou nebo částečnou finanční úhradu jsou poskytovány:
• zdravotní péče přesahující rámec stanovený zvláštními předpisy,
•  vyšetření, prohlídky a jiné výkony prováděné v osobním zájmu fyzických osob nebo v zájmu 

právnických osob, které nesledují léčebný účel,
• léčiva a zdravotnické prostředky nad rámec stanovený zvláštním předpisem,
•  zaopatření v zařízeních ústavní péče, v dětských domovech, kojeneckých ústavech a jeslích,
• hygienické služby objednané fyzickými nebo právnickými osobami,
•  pobyt v zařízeních ústavní péče z jiných než zdravotních důvodů, nejde-li o péči, která se podle 

zvláštního zákona považuje za sociální péči, nebo o pobyt průvodce podle zvláštního předpisu.
Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení, na základě spolupráce a účelné dělby práce 
při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou 
péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění 
zdravotničtí pracovníci.
Zdravotnická zařízení odborně vedou orgány a organizace i jednotlivé občany při vytváření 
a ochraně zdravých životních podmínek, napomáhají jim při plnění jejich úkolů a kontrolují 
jejich soustavné a jednotné provádění. Zdravotnická zařízení provádějí také zvláštní 
ochranná opatření proti infekčním onemocněním. Zvláštní odborné úkoly v oblasti ochrany 
veřejného zdraví plní podle zvláštního právního předpisu orgány ochrany veřejného zdraví, 
Státní zdravotní ústav a zdravotní ústavy.
Léčebně preventivní péče spočívá v péči o ochranu, navrácení a upevnění zdraví jednotlivců 
i kolektivů; je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech 
vyžadujících lékařskou pomoc. Léčebně preventivní péče zahrnuje veškerou ambulantní 

i ústavní péči včetně lázeňské péče, závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladné 
péče a léčebné výživy, poskytování léků s výjimkou vyhrazených léčiv prodávaných prodejci 
těchto léčiv, zdravotnických prostředků a dopravu nemocných.
Zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí, jejich 
včasným rozpoznáváním a účinným léčením; používají dispenzární metody práce, kterou se 
zabezpečuje aktivní péče především o děti a dorost, o ženy v souvislosti s mateřstvím, o osoby, 
které jsou vystaveny zvlášť nepříznivým vlivům pracovního prostředí, o osoby vykonávající 
činnosti, při nichž je nebezpečí šíření infekčních onemocnění, a postupně o další skupiny 
obyvatelstva stanovené ministerstvem zdravotnictví. Každý je povinen podrobit se v rámci 
dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic ministerstva 
zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, 
vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví.
Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle 
povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče:
• jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení,
•  jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo
•  není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde 

o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví,
• jde-li o nosiče.
Převzetí nemocného bez jeho písemného souhlasu do ústavní péče je zdravotnické zařízení 
povinno do 24 hodin oznámit soudu, v jehož obvodu má sídlo. Převzetí se soudu neoznamuje, 
jestliže nemocný dodatečně ve lhůtě 24 hodin projevil souhlas s ústavní péčí.
Zákon o péči o zdraví lidu dále řeší např. problematiku odnímání částí lidského těla 
v souvislosti s léčebně preventivní péčí, lékařskou vědou, výzkumem a výukovými účely, 
odběr krve, tkání a orgánů. Mimo jiné zákon o péči o zdraví lidu stanoví, že sterilizace se smí 
provést jen se souhlasem nebo na vlastní žádost osoby, u níž má být sterilizace provedena, 
a to za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví. Lékařské zásahy do reprodukční 
schopnosti jednotlivců, kastrace, stereotaktické operace a zákroky u transsexuálů se 
provádějí pouze na žádost osoby, u níž mají být provedeny, a po schválení odbornou komisí, 
kterou tvoří právník, nejméně dva lékaři se specializací v příslušném oboru a dva další lékaři 
nezúčastnění na provádění lékařského zásahu.
Úkoly zdravotnictví obstarávají zdravotnická zařízení a další zdravotnické organizace 
uspořádané do soustavy zdravotnických zařízení. Soustavu zdravotnických zařízení tvoří 
zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob. Zařízení a organizace 
zdravotnické soustavy zřízené ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti 
nebo obcemi jsou řízeny svými zřizovateli.
Jako zdravotnická zařízení zákon o péči a zdraví lidu uvádí:
• zařízení hygienické služby,
• zařízení léčebně preventivní péče,
• zařízení ambulantní péče a nemocnice,
• zařízení závodní preventivní péče,
• odborné léčebné ústavy,
• lékárny,
• zvláštní dětská zařízení.
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Zdravotnická zařízení zřizují Ministerstvo zdravotnictví ČR, kraje v samostatné působnosti, 
obce, fyzické a právnické osoby. Podmínky pro vznik, změnu, zánik a kontrolní činnost 
zdravotnického zařízení stanoví zákon. Zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem 
zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní 
péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.
Zákon o péči o zdraví lidu se věnuje také úpravě nakládání s osobními údaji pacientů 
a problematice zdravotnické dokumentace. Zásadní význam má zejména právní úprava 
nahlížení do zdravotnické dokumentace, když zákon výslovně vyjmenovává osoby, které jsou 
oprávněny do zdravotnické dokumentace nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro splnění 
konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence. Mezi osobami oprávněnými k nahlížení do 
zdravotnické dokumentace jsou mj.:
•  lékaři pověření krajem k vypracování odborného stanoviska k vyřizování konkrétních 

stížností, návrhů na přezkoumání a podnětů ve správním řízení, a to v rozsahu vyplývajícím 
ze stížnosti, návrhu na přezkoumání nebo podnětu ve správním řízení,

•  lékaři orgánů sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu a pracovní 
schopnosti pro účely dávek a služeb sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, státní 
sociální podpory, lékaři úřadů práce pro účely zaměstnanosti.

Zdravotnická zařízení vydávají prostřednictvím lékařů nebo klinických psychologů při výkonu 
zdravotní péče, a to na základě posouzení zdravotního stavu pacienta, lékařské posudky. 
Zdravotnické zařízení předá lékařský posudek pacientovi prokazatelným způsobem. Pokud 
je vydán zdravotnickým zařízením lékařský posudek pro stejný účel jako předcházející 
lékařský posudek, pozbývá tento lékařský posudek dnem platnosti nového posudku svou 
platnost. Má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán, nebo osoby, 
pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti, za to, že lékařský 
posudek je nesprávný, mohou podat návrh na přezkoumání lékařského posudku vedoucímu 
zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře nebo klinického psychologa, který 
posudek vypracoval. Ve zdravotnickém zařízení provozovaném lékařem nebo klinickým 
psychologem, kteří poskytují zdravotní péči vlastním jménem, se návrh podle předcházející 
věty podává tomuto lékaři nebo klinickému psychologovi. Pokud vedoucí zdravotnického 
zařízení nebo lékař nebo klinický psycholog návrhu na přezkoumání lékařského posudku 
nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 30 dnů od jeho doručení, ve věcech pracovní 
neschopnosti do pěti dnů, správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto 
zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení. Správní úřad, 
kterému bylo postoupeno odvolání proti lékařskému posudku:
• odvolání zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo
•  napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc zdravotnickému zařízení, které tento posudek 

vydalo, k vydání nového lékařského posudku na základě nového, popřípadě doplňujícího 
posouzení zdravotního stavu pacienta. 

Pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotní péče 
dodržen správný postup, popřípadě, zda bylo ublíženo na zdraví, ustanovuje ministr 
zdravotnictví České republiky a orgán kraje v přenesené působnosti jako své poradní orgány 
znalecké komise. Postavení a činnosti znaleckých komisí stanoví Ministerstvo zdravotnictví 
ČR vyhláškou.
Zdravotní péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby je poskytována 
Zdravotnickou službou Sboru nápravné výchovy České republiky, v případě potřeby na 
základě uzavřených dohod i v jiných zdravotnických zařízeních.

Důležitým zákonem, který v řadě ohledů navazuje na zákon o péči o zdraví lidu je zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“). Zákon upravuje 
práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného 
zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Veřejným 
zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován 
souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Ochrana 
a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých 
životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících 
onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících 
s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením 
veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, 
z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek 
překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.
Státní správu v ochraně veřejného zdraví vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví, 
kterými jsou:
• Ministerstvo zdravotnictví ČR,
• krajské hygienické stanice,
• Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ČR.

Dalším z právních předpisů přímo navazujících na zákon o péči o zdraví lidu je zákon 
č. 285/2000 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 
některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 
upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského původu 
prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče. V rámci komplexní právní 
úpravy transplantací tkání a orgánů transplantační zákon např. specificky upravuje ochranu 
nezletilých osob, osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a osob, které s ohledem na 
svůj momentální zdravotní stav nejsou schopny zvážit veškeré důsledky provedení odběru 
obnovitelné tkáně pro vlastní zdraví. Dále transplantační zákon např. upravuje přípustnost 
odběru od zemřelého dárce a náležitosti zjištění smrti.

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy 
a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění. 
Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství 
dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody. Ženě lze uměle přerušit těhotenství 
ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její 
život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu. 
K provedení zákona vydalo ministerstvo zdravotnictví vyhlášku ministerstva zdravotnictví 
č. 75/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška mj. konkretizuje podmínky pro 
umělé přerušení těhotenství včetně zdravotních důvodů, pro které nelze na žádost ženy uměle 
přerušit těhotenství (kontraindikace). Rovněž je vyhláškou upraven postup při projednání 
umělého přerušení těhotenství.

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále 
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jen „zákon o ochraně před alkoholismem“) stanoví:
•  opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami, 
• opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu,
•  působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě 

a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových 
výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.

Zákon o ochraně před alkoholismem definuje škodlivé užívání jako způsob užívání 
tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných návykových látek, vedoucí k poškození tělesného 
nebo duševního zdraví uživatele. Škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami pak zákon rozumí škody, které zahrnují poškození zdraví, 
zejména závažná chronická onemocnění, úrazy, otravy a škody způsobené dopravními 
nehodami, poškození plodu v těhotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména 
ztrátu zaměstnání a rodinné problémy, včetně škod ekonomických souvisejících s užíváním 
těchto látek, požáry a kriminalitu. 
Protidrogovou politikou zahrnující primární prevenci, sekundární prevenci a terciární 
prevenci zákon o ochraně před alkoholismem rozumí soubor právních, organizačních 
a dalších opatření přijímaných a prováděných na úrovni vlády, správních úřadů a orgánů 
územních samosprávných celků s cílem snižovat dostupnost tabákových výrobků, alkoholu 
a jiných návykových látek a předcházet jejich užívání, rizikům a škodám, jež z jejich užívání 
plynou, a vzniklé škody mírnit. 
Obec v samostatné působnosti může v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní 
akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a negativních společenských 
jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu obecně závaznou vyhláškou 
omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, 
podávání a konzumaci alkoholických nápojů.
Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve 
stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, 
se zakazuje vstupovat do: 
•  všech veřejných prostor, kde by mohly způsobit sobě nebo jiné osobě škodu nebo vzbudit 

veřejné pohoršení,
• veškerých prostředků veřejné dopravy,
• veřejně přístupných prostor budov souvisejících s veřejnou dopravou,
•  přístřešků zastávek a nástupišť veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné 

dopravy,
•  prostor, kde probíhají sportovní akce; pořadatel sportovní akce je povinen zajistit zabránění 

vstupu těmto osobám.
Osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám 
závislým na těchto látkách se poskytuje odborná péče, jejímž cílem je mírnění škod na zdraví 
působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Tato odborná 
péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče, popřípadě 
v jiných zařízeních zřízených za tímto účelem.
Typy odborné péče o osoby závislé na tabákových výrobcích, alkoholu nebo jiných 
návykových látkách jsou: 
•  akutní lůžková péče, kterou je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům, kteří se 

požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou bezprostředně 
ohroženi na zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí,

•  detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními zdravotnickými 
zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu,

•  terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro 
problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé,

• kontaktní a poradenské služby,
•  ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových 

látkách,
•  stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým uživatelům 

a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje pravidelnou péči 
bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí,

•  krátkodobá a střednědobá ústavní péče, kterou je léčba problémových uživatelů a závislých 
na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů,

•  rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a resocializace 
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních v obvyklém 
rozsahu 6 až 15 měsíců,

•  programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení; obsahují 
soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky 
pro udržení abstinence,

•  substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na návykových 
látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní návykovou 
látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče pod vedením lékaře; 
zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou povinna hlásit pacienty do 
Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, zřízeného na 
základě zvláštního právního předpisu.

Zákon o ochraně před alkoholismem dále vymezuje kompetence krajů a obcí v  samostatné 
i přenesené působnosti v oblasti, která je předmětem úpravy tohoto zákona a zavádí rovněž 
novou funkci krajského a místního protidrogového koordinátora.
Kraj v samostatné působnosti: 
•  koordinuje a podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem 

spolupracuje se státními orgány, s orgány obcí a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové 
politiky,

•  ve spolupráci se státními orgány i s orgány obcí zpracovává krajskou strategii protidrogové 
politiky,

•  podílí se na financování programů protidrogové politiky a kontroluje účelné využití těchto 
finančních prostředků,

•  zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území funkci krajského 
protidrogového koordinátora,

•  zřizuje svůj iniciativní nebo poradní orgán pro oblast protidrogové politiky v souladu se 
zvláštním právním předpisem,

•  zřizuje záchytné stanice v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR,
•  koordinuje zřizování a činnost záchytných stanic zřizovaných obcemi v samostatné působnosti,
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•  ročně soustřeďuje a vyhodnocuje údaje o situaci týkající se škod působených tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na svém území.

Obec v samostatné působnosti: 
•  podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje se 

státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky,
•  v případě potřeby a ve spolupráci s orgány kraje zpracovává a přijímá místní plán 

protidrogové politiky, který schvaluje zastupitelstvo obce,
•  v případě potřeby se podílí na financování programů protidrogové politiky a kontroluje 

účelné využití těchto finančních prostředků,
•  v případě potřeby zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území funkci 

místního protidrogového koordinátora, případně zvláštní iniciativní nebo poradní orgán,
•  je oprávněna zřizovat záchytné stanice, nebo se podílet na financování takových stanic.
Krajský protidrogový koordinátor: 
•  napomáhá při uskutečňování veškerých činností kraje v oblasti protidrogové politiky,
•  koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z krajské 

strategie protidrogové politiky,
• spolupracuje s obcemi na tvorbě místních plánů protidrogové politiky,
•  spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby 

návykových nemocí,
•  řeší úkoly v oblasti protidrogové politiky státu na úrovni kraje a poskytuje součinnost 

státním orgánům v oblasti protidrogové politiky.
Místní protidrogový koordinátor 
a) napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky,
b)  koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního 

plánu protidrogové politiky,
c)  spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby 

návykových nemocí.
V rámci pracovního poměru krajského protidrogového koordinátora nemůže být sjednán 
jiný druh práce, než je plnění úkolů krajského protidrogového koordinátora. Vedlejší činnost 
krajského protidrogového koordinátora u téhož zaměstnavatele je vyloučena. V rámci 
pracovního poměru místního protidrogového koordinátora může být sjednán i jiný druh 
práce, pokud tím není ohroženo plnění úkolů místního protidrogového koordinátora.

Jasný průnik oblastí sociální pomoci a zdravotní péče je patrný na příkladu tzv. sociální 
hospitalizace. Ustanovení § 27 odstavce 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá zdravotnickému zařízení povinnost před propuštěním osoby, která vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu není schopna obejít se bez pomoci další osoby, včas vyrozumět 
člena rodiny nebo osobu, která je schopna péči zajistit. Pokud i po splnění této povinnosti 
nadále není zajištěna další péče o osobu, má zdravotnické zařízení v ustanovení § 27 odstavce 
6 zákona o veřejném zdravotním pojištění uloženu povinnost o propuštění pojištěnce 
včas informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa pobytu 
pojištěnce. S ohledem na skutečnost, že další text citovaného zákonného ustanovení obsahuje 
odkaz na ustanovení § 73b a § 93a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů a na vyhlášku MPSV ČR č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování 
sociální péče ve zdravotnických zařízeních, je zřejmé, že v tomto případě je nutné řešit situaci 
takového pacienta právě využitím institutu tzv. sociální hospitalizace. Avšak zřejmě jen díky 
legislativní nedůslednosti nedošlo k úpravě tohoto odkazu, neboť obě ustanovení zákona 
o sociálním zabezpečení byla zrušena. Institut sociální hospitalizace je totiž od 1.1.2007 
zakotven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle ustanovení § 52 tohoto zákona se tak za služby sociální péče považují též sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče se podle tohoto ustanovení poskytují pobytové sociální služby osobám, které již 
nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny 
se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického 
zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou 
fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 
anebo pobytových služeb v zařízeních sociálních služeb. Tato služba obsahuje tyto činnosti:
• poskytnutí ubytování, 
• poskytnutí stravy,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Úhrada nákladů za sociální služby je zakotvena v ustanovení § 71 a následujících zákona 
o sociálních službách. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
jsou podle těchto ustanovení poskytovány za úhradu. Za pobytovou službu ve zdravotnickém 
zařízení hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném 
rozsahu smlouvou o poskytování sociálních služeb. Péčí se pro účely stanovení úhrady 
rozumí základní činnosti (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů). Maximální výši úhrad za ubytování a stravu stanovilo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 505/2006 Sb.), 
přičemž za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Podle tohoto 
prováděcího předpisu činí maximální výše úhrady: 
•  160 Kč denně za poskytování ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, příp. za žehlení,
• 140 Kč denně za celodenní stravu, resp. 70 Kč za oběd. 
Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku 
na péči.
Na poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se vztahuje 
zákonná výjimka z povinnosti registrace u krajského úřadu. Při poskytování sociálních 
služeb jsou však tato zdravotnická zařízení povinna dodržovat některé povinnosti stanovené 
poskytovatelům sociálních služeb (zejména uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální 
služby a dodržovat standardy kvality). 
Působnost správních orgánů v oblasti sociální hospitalizace je rovněž upravena v zákonu 
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o sociálních službách. Stěžejní úlohu zde představuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, který podle ustanovení § 92 citovaného zákona zjišťuje na základě oznámení 
zdravotnického zařízení, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém 
zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí. V případě, že nelze 
služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému 
zařízení, v němž je osoba umístěna. 
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MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ 

A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Daniel Topinka

Anotace 

Kompetence metodiků služeb sociální prevence a sociálních kurátorů pověřených koordinační 
činností zahrnují schopnost přenášet znalosti a dovednosti do nových situací, organizaci, 
plánování, inovaci a vyrovnávání se s novými podněty a jevy v oblasti poskytování sociálních 
služeb. Být kompetentním znamená jednat způsobile a odpovědně na základě reflexe kontextu 
a znalosti věcí. Bez zahrnutí perspektivy potřeb sociálních aktérů v sociálních službách nelze 
zmíněné kompetence dosáhnout. Mapování potřeb je analytickým postupem, který identifikuje 
potřeby aktérů, a je vhodným nástrojem pro tvorbu různých intervencí a programů, například 
vzdělávacích. Ty vedou ke zlepšení situace nikoliv na základě našich představ a domněnek, ale 
znalosti a porozumění. V následujícím textu se čtenář obeznámí s tím, jak se analýza potřeb 
provádí, co lze za potřebu považovat, jaké jsou druhy potřeb a možné techniky při jejich 
identifikaci. Orientovat se v analýze potřeb ale vyžaduje mít alespoň základní přehled o tom, co 
je a jak se dělá sociologický výzkum. Dále jak se získávají data, jak se interpretují, jaký je rozdíl 
mezi kvalitativními a kvantitativními metodami a technikami. Vedle těchto teoretičtějších 
znalostí se čtenář obeznámí s praktickými informacemi, dozví se o krocích výzkumného procesu, 
o zadávání výzkumů a také o tom, jak pozná, že byl výzkum proveden kvalitně a citlivě vůči 
uživatelům sociálních služeb. 

Metody a techniky sociologického výzkumu
V následujícím textu čtenáře obeznámím se způsobem získávání a zpracovávání dat, se 
základy metod a technik sociologického výzkumu, s oblastí zadávání výzkumů, jejich 
kritickou reflexí a kontrolou kvality. 

Vyhledávání, získávání a zpracovávání dat, nekonvenční výzkum, 

výzkumný proces, základy metod a technik sociologického výzkumu 

Metody a techniky sociologického výzkumu patří na univerzitě (a nejen na ní) k nejméně 
oblíbeným předmětům. Můžeme se ptát, proč tomu tak je. Když se zeptám studentů, často 
slýchám, že je tomu z důvodu velkého množství metod a technik nebo pro obtíže spojené 
se zvládnutím nepochopitelných statistických operací. Někteří budoucí sociální vědci se 
nedokáží smířit s návratem k neoblíbené matematice. I pro čtenáře bude většina informací 
zcela nových. Cílem této úvodní části není zahlcení nepřeberným množstvím výzkumných 
technik a postupů, ani zasvěcení do tajů statistiky. Naopak půjde především o seznámení 
s tím, jak se výzkum rodí a dělá, jak se zadává, jaký je jeho postup a nejdůležitější metody, 
jak se interpretují výsledky výzkumu. Čtenáři se seznámí s tím, jak poznat, že byl výzkum 
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proveden dobře, zda se lze na jeho výsledky spolehnout a vycházet z nich. Cílem tedy 
není seznámit se se vším, co se týká sociologického výzkumu, ale naučit se mu porozumět 
v několika velmi důležitých praktických momentech. Tím míním porozumět jeho logice, 
postupu, psaní výzkumných zpráv, jejich kritickému zhodnocení a způsobu čtení. 
Text se zaměřuje na tři významné momenty sociologického výzkumu, které mohou být pro 
metodiky služeb sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností důležité. 
Očekávám, že si nyní kladete dvě otázky. K čemu mi sociologický výzkum může sloužit? No 
a pokud připustíte, že vám k něčemu bude, tak co je dobré z něj znát? Úkolem metodiků 
služeb sociální prevence a sociálních kurátorů pověřených koordinační činností je mimo 
jiné navrhovat a iniciovat řešení problémových situací a mapovat a vyhodnocovat potřeby 
uživatelů služeb. Sociologický výzkum dokáže poskytnout poměrně přesnou a relevantní 
informaci z prostředí poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. Slouží jako dobrý prostředek 
ke zpřístupnění potřebných informací. Dokáže problémy odhalit, i ty, které nejsou na první 
pohled viditelné. Se sociologickým výzkumem je to jako s divadlem, dokud se nezvedne opona, 
pouze se dohadujeme, jaké asi budou kulisy, jaké kostýmy a vzhled celé scény. Máme matné 
představy, můžeme spekulovat, domýšlet se, pořád se však pohybujeme v oblasti domněnek 
a fantazií. Na nich se ale nedá stavět. Sociologický výzkum je takovým odhalením opony – 
ukáže vám, co herci dělají a jak a na jaké scéně se pohybují. Vidíte věci, které dříve nestály za 
povšimnutí. Co vám předtím přišlo důležité, nyní ztrácí své priority a naopak. Výzkum dokáže 
poskytnout ucelený přehled o situaci, je nestranný a do značné míry i objektivní. Přijmout 
správné rozhodnutí a naleznout vhodné řešení vyžaduje především „vědět“ a mít k dispozici 
kvalitní podklady pro rozhodnutí. A sociologický výzkum je prostředkem, který metodikům 
služeb sociální prevence a sociálním kurátorům pověřených koordinační činností poskytne 
potřebné informace k tomu, abyste se co nejlépe v situaci zorientovali a dokázali přijmout 
správné rozhodnutí. Ale nečekejte od něj úplné zázraky. Aby výzkum k něčemu byl, musí 
být proveden dobře a na profesionální úrovni. Od sociálních pracovníků se neočekává, že se 
stanou profesionálními výzkumníky. Pokud se dále v textu zmíním o výzkumníkovi, nemám 
na mysli metodiky služeb sociální prevence a sociální kurátory, jedná se o osobu sociologa - 
profesionála, který pro metodiky služeb sociální prevence a sociální kurátory odvádí kus práce. 
Role sociálních pracovníků spočívá v tom, že si musí umět pohlídat tři důležité momenty, jak 
by technicky založené osoby řekly - vstup, výstup a průběh. Aby toho byl zadavatel výzkumu 
schopen, potřebuje zvládnout tři dovednosti: 
• umět výzkum zadat,
• trochu se orientovat v jeho postupech,
• a výzkum převzít a zkontrolovat.
První a třetí krok souvisí s  odpovědností spojenou s převzetím díla. Když je výzkum dobře 
zadán, byl udělán první a nejdůležitější krok k získání potřebných informací. Na konci se 
přebírá výsledná zpráva z výzkumu, která bude mít přímé dopady na oblast, kterou má 
zadavatel výzkumu na starosti nebo se o ni zajímá. Jedná se o velmi zodpovědný úkol. 
Vyžaduje se převzetí výsledků výzkumu, proto je dobré se něco dozvědět o kritériích, podle 
nichž lze poznat, zda se přebírá kvalitní výsledek. Také je dobré, pokud se metodici služeb 
sociální prevence a sociální kurátoři orientují v tom, jak se výzkum provádí v praxi. I podle 
jeho průběhu se dá rozpoznat, zda-li se jedná o dobře odvedenou práci nebo výsledek nevalné 
hodnoty. Každý zadavatel výzkumu by měl mít na vědomí, že i on tak trochu zodpovídá za to, 
že výzkum nijak nepoškodí uživatele sociálních služeb či nepovede k negativním účinkům 
na zkoumané prostředí. Určitě si zadavatel výzkumu nepřeje, aby výzkum přinesl více škod 
než užitku. 

Se sociologickým výzkumem a sociologií se v oblasti poskytování sociálních služeb metodici 
služeb sociální prevence a sociální kurátoři více či méně pravidelně setkávají. Zákon 
o sociálních službách klade důraz na povinnosti a zodpovědnost obcí a krajů v oblasti 
poskytování sociálních služeb, klade řadu nároků na zařízení sociálních služeb, vymezuje 
povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb mají:
•  zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytují sociální 

služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních 
služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,

•  vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým 
poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům 
zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby,

•  plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností 
osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto 
osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, 
nebo za účasti jejich zákonných zástupců,

• dodržovat standardy kvality sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Nově tak vyvstává potřeba získávat informace z prostředí sociálních služeb, vytvářet příznivé 
podmínky pro jejich poskytování, plánovat sociální služby a dbát standardů kvality. Aby 
došlo k naplnění těchto požadavků, musí být poskytovatelé sociálních služeb (a nejen oni) 
schopni získávat kvalitní a objektivní informace, na jejichž základě se budou při výkonu 
své práce a naplňování výše zmíněných požadavků řídit. Vyvstává tedy otázka, jak tyto 
informace získávat, ale i otázka, jak s nimi dále nakládat. K získání informací pomůže 
sociologický výzkum, na jehož základě mohou být vytvářeny různé programy a intervence. 
Sociologický výzkum provádí sociolog, který se jako profesionál řídí metodami sociologie 
a nese zodpovědnost za způsob zjišťování a vyhodnocování informací. 

Využitelné výzkumné přístupy

Sociologové se s jistou mírou nadsázky dají rozdělit do dvou skupin. První skupina pro sociální 
pracovníky nemá až tak velký význam. Jedná se o sociology, kteří tvrdí, že výzkum nemá 
v žádném případě ovlivňovat zkoumanou skutečnost. Nejlépe je, pokud nevede k žádným 
změnám a zásahům do sociální reality. Varuje před sociálním inženýrstvím a zneužitím 
pro ideologické cíle a záměry. Druhá skupina, sociální práci bezesporu sympatičtější, se 
domnívá, že se sociologie má orientovat na praktický život a přispět ke zlepšením v životě 
člověka a společnosti. Nemá stát stranou, ale aktivně do společenského dění zasahovat, 
porozumět mu a následně ho i ovlivňovat pozitivním směrem. Sem náleží výzkumy, které 
bývají označovány jako akční, evaluační či přímo kritické. Mají za cíl poskytnout návody 
k intervencím do sociálního dění. Využívají přitom sociologické metody a techniky tak, 
aby byly „prospěšné“. Sociologie tímto způsobem hledá a pojmenovává konkrétní potíže 
a problémy a navrhuje způsoby, jak tyto nedostatky řešit a částečně nebo zcela je odstranit. 
Dokáže být dobrým pomocníkem. Zmíněné přístupy jsou v sociální oblasti využitelné 
a široce se v ní také uplatňují. Občas je jim vyčítáno, že se dávají do služeb různých 
ideologií a mocenských záměrů, že chtějí společnost řídit či manipulovat s jejími členy, že 
zasahují příliš mnoho do lidských životů, že je nevhodně ovlivňují a neberou ohled na ty, 
které zkoumají, že jsou v nesouladu s etikou. Na druhé straně zase vedou ke konkrétním 
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doporučením pro praxi, což musí metodici služeb sociální prevence a sociální kurátoři rádi 
slyšet. Jejich předností je, že dokáží na vědeckém základě pojmenovat a definovat problém 
praxe, poskytnout potřebné informace a v jisté míře i navrhnout praktické akce a intervence 
vedoucí ke zlepšení situace. V dynamicky se rozvíjejícím prostředí sociálních služeb je stále 
co zlepšovat. Akorát musíme pečlivě zvážit etický rozměr a možné dopady našich zásahů. Od 
výzkumu nelze očekávat, že poskytne soubor praktických direktiv, které když přesně v praxi 
uskuteční, tak povedou k zásadní změně chování a jednání jedinců či skupin či dokonce 
k definitivnímu vyřešení všech problémů. Lidé nejsou stroje a výzkum není jednoduchým 
návodem ke zlepšení vesmíru. 
Zadavatelé výzkumu si musí být vědomi účelu výzkumu, vlivu na zkoumané osoby, pečlivě 
zvažovat dopady na praxi, brát v úvahu vlastní motivace a možnosti využití/zneužití výsledků 
například v neprospěch klientů nebo zaměstnanců sociálních služeb. Ocitáme se tak na 
počátku úvah o výzkumu, kdy sociální pracovník zvažuje, zda-li vůbec výzkum zadat či ne. 
Během tohoto zvažování je dobré zohlednit dvě záležitosti. 
•  Otázku účasti zkoumaných na výzkumu. Zkoumaní, např. uživatelé služeb, by neměli být 

pouze pasivními nezúčastněnými objekty bádání, ale existují i možnosti, jak je do dění 
vtáhnout. Mohou poskytnout komentář k výsledkům či se zúčastnit besedy nad závěry 
a doporučeními. Jejich přímé zapojení jim může samo o sobě přinést pozitivní změny. 
V oblasti sociálních služeb byli klienti ze spoluúčasti na dění dlouho vylučováni, nyní jim 
můžete poskytnout příležitost se zapojit. 

•  Vztah k praxi. Teorie je samozřejmě důležitá, měla by být součástí výzkumu, ale hlavním 
cílem je pro vás dosažení pozitivních změn v praxi. Aby k nim došlo, měl by výzkum 
poskytnout doporučení a věci přezkoumat z kritického úhlu. Požadujte doporučení!

Jak jsem již výše uvedl, můžeme rozlišit tři druhy výzkumů využitelných pro praxi metodiků 
služeb sociální prevence a sociálních kurátorů – akční, kritický a evaluační. 
•  Akční přístup usiluje o přenesení výsledků výzkumu do praxe a přispívá k vyvolání či 

urychlení změn. V prvé řadě definuje problém praxe a cíl změn. Dále se zabývá tím, jak 
sbírat informace, reflektovat je a navrhuje praktické akce v podobě doporučení. Ale ani ty 
nelze mechanicky přejímat. Měly by být vnímány jako námět k diskusi, konfrontovány se 
zkušeností či jinými zdroji informací, kriticky zhodnoceny, zváženy možné dopady a etický 
rozměr. Všechno ještě dávno před tím, než budou přeneseny do praxe (Hendl, 2005).

•  Kritický výzkum vede ke změně také, používá k tomu ale jiné prostředky. Snaží se zviditelnit 
to, co je všem zúčastněným skryto, ukázat, že dosavadní způsoby jsou málo efektivní, 
odhalit některé mýty a iluze, které jsou překážkou ke zlepšení situace. Je kritický, což 
může trochu zabolet, ale kritika předurčuje cesty ke zlepšení. Používá se hojně v oblasti 
marginalizovaných a vyloučených sociálních skupin. Jeho cílem je podnítit změnu a posílit 
sebevědomí a aktivitu těchto osob. Také navrhuje postupy a způsoby, jak zlepšit postavení 
a situaci marginalizovaných sociálních skupin ve společnosti. Může vést ke změně způsobu 
života a posílení aktivity členů sociálních skupin (Hendl, 2005).

•  V poslední době roste význam evaluačního výzkumu. Jeho využití pramení z nutnosti 
vyhodnocovat sociálně - intervenční programy, které jsou do praxe zaváděny v rámci 
politických či manažerských rozhodnutí, realizace projektové činnosti apod. Evaluace 
znamená proces posouzení a vyhodnocení intervenčního programu. Intervenční programy 
jsou zaváděny proto, aby zmírnily nebo odstranily sociální problémy. (Hendl, 2005). 
Evaluace si pak klade následující otázky. Byl program efektivní? Dosáhl stanovených 

cílů? Přinesl nám užitek? Evaluace skýtá šanci upravovat postupy, lépe plánovat, poučit se 
z chyb, lépe řídit a organizovat. Více než na zlepšování klade evaluace důraz na fungování. 
Například můžeme evaluovat systém poskytování sociální péče v konkrétním zařízení ,a to 
s ohledem na poskytované služby. Pokud je evaluační výzkum prováděn před započetím 
intervenčního programu, pak slouží jako vodítko pro plánování jednotlivých kroků a také 
upřesnění obsahové náplně. Řekne, co se má dělat a jak. Pokud evaluaci provádíme v průběhu 
realizace intervenčního programu, máme možnost kontrolovat průběh intervence, úplnost 
poskytovaných služeb atd. Evaluační výzkum lze použít i po ukončení programu, pak 
hodnotíme jeho celkovou úspěšnost a dopady. Můžeme vyhodnotit dopady programu na 
život klientů. 

Metodici a kurátoři pověření koordinační činností nemusí dělat všechno sami - výzkumnou 
práci za ně odvádí sociolog, který je profesionálem. Měli by být ale k němu shovívaví. Umí 
sice své řemeslo dobře, ale nemusí se orientovat v sociální realitě tak dobře jako sociální 
pracovníci a úředníci. Nemělo by mu být zazlíváno, že se nevyzná ve všech kategoriích klientů, 
v prostředí, způsobech jednání atd. I on se musí s jejich prostředím postupně seznámit, 
buďte mu přitom nápomocni. Disman přirovnává sociologa - výzkumníka k cizinci. Cizinec 
přichází do neznámého prostředí a snaží se v něm zorientovat. Usiluje se o porozumění světu 
kolem sebe, jeho pravidlům, chování lidí atd. (Disman, 1993).
Pokud bych hledal nějaké další přirovnání, určitě bych výzkumníka srovnal s hlavním 
hrdinou knihy Stopařův průvodce po galaxii. Vůbec celá kniha je pozoruhodná, sama to 
o sobě odvážně tvrdí. Zavádí čtenáře do zaostalých a nezmapovaných končin naší galaxie 
a na cestách dává rady. Mezi nezpochybnitelná moudra lze zařadit tvrzení, že „skoro nic 
není takové, jak se to jeví“, že „život přináší spousty problémů“, že „neopatrné výroky mohou 
přijít draho“ (Adams, 1991). Domnívám se, že bude dobré se i v tomto textu držet těchto 
i jiných moudrých rad Stopařova průvodce a inspirovat se jimi. Proto nebuďte překvapeni, 
když se někde dále v textu objeví Stopař či rady jeho Průvodce. A nemusí se vždy jednat 
o přesné citace. Rozdíl mezi Stopařem a výzkumníkem spočívá v tom, že on se pouští do 
neprobádaných částí galaxie, zatímco výzkumník zase do neznámých míst světa kolem 
nás. On poznává vesmírné bytosti, výzkumník zase uživatele sociálních služeb. On se snaží 
porozumět vesmírnému klokotu, výzkumník zase světu uživatelů služeb. Mají mnoho 
společného – snaží se poctivě a usilovně porozumět dění kolem nás. 
Stopař po krátké době cestování vesmírem pochopil, že světů je nepřeberné množství. Pořád 
se dají objevovat další a další světy a prostory, jsou pestré, nesrovnatelné, obývají je různé 
bytosti. Totéž platí i o světě lidském. Neexistuje jediná „správná“ realita. Porovnejme jen, 
jak rozdílné reality sdílí například bezdomovci, migranti nebo senioři. Patří k úplně jiným 
sociálním světům, které se řídí jinými pravidly. Sociálních realit existuje více a záleží na 
umění výzkumníka, zda-li se k nim umí přiblížit a porozumí jim. Jak to dokáže? Obrátí se 
k další radě Stopařova průvodce, která zní: nepropadejte panice!

K čemu je metodologie

Jak vlastně výzkumník pracuje? Rady pro čtenáře mohou znít: Nebojte se výzkumníka 
zpovzdálí pozorovat, mějte přehled o tom, co dělá a co se kolem výzkumu odehrává. Jedná 
se o velmi citlivé téma. Výzkumníka nešpehujte a nesliďte za ním v terénu, ale mějte přehled 
o tom, co se v terénu děje a jak se výzkumníkovi daří. Můžete si předem vzájemně dohodnout 
pravidla, na jejichž základě bude váš vzájemný vztah během výzkumu fungovat. A tady je 
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kámen úrazu, abyste si alespoň trochu porozuměli, musíte se totiž alespoň trochu orientovat 
v metodologii, která je pro výzkumníka něco jako Bible pro křesťana. Základy metodologie 
vám pomohou nepropadnout panice a současně mít přehled o průběhu výzkumné práce. 
Výzkumník se od nás laiků odlišuje tím, že při sběru informací pracuje systematicky, na 
základě určitých pravidel a výsledky kriticky přezkoumává. Výzkumník se podobá našemu 
Stopaři. Stopař vždy ví, jakou perspektivu si při svém zkoumání vesmíru zvolil. Ví, že pokud 
si nasadí černobílé brýle, nikdy neuvidí planety rudé a modré. Dokáže velmi dobře rozlišit 
planety černé od bílých, což mu úplně stačí. Stopař je vždy připraven vysvětlit čtyři věci, totéž 
můžeme požadovat od výzkumníka:
• Jakou teoretickou perspektivu si zvolil a proč.
• Jak sbíral informace.
• Jak dosáhl předložených výsledků a závěrů.
• Jaká jsou a v čem spočívají omezení dosažených výsledků.

Pokud se výzkumník zaměřil na průzkum mezi bezdomovci, měl by nám umět sdělit, proč na 
bezdomovce pohlíží skrze koncept sociálního vyloučení, jak a kde sbíral informace o jejich 
životě, jak dospěl ke svým závěrům a  jaká jsou s výzkumem spojená omezení.
Stopař a výzkumník se liší od běžného pozemšťana tím, že pracuje jako vědec a řídí 
se vědeckými postupy. Nechává se vést tím, co již bylo dříve systematicky o dané oblasti 
shromážděno a zpracováno. Umí produkovat nové poznatky na základě použití určitých 
pravidel, na nichž mu záleží. Bohužel právě za lpění na regulích a postupech si řada vědců 
vysloužila různá hanlivá označení ze strany běžných pozemšťanů, ale nezaslouženě. Vědci 
nejsou tak suchopární, jak se o nich tvrdí , a v oblasti sociálních věd to platí ještě o něco více. 
Vědecké poznání se od toho každodenního zkrátka liší. 

 

Všechny odlišnosti mezi vědeckým a každodenním poznáním jsou významné, ale snad 
nejvýznamnější je schopnost vědeckého přístupu vymezit cíl výzkumu, zvolit správný 
metodologický postup. Metodologie je pro výzkumníka směrovkou, která ukazuje směr 
a způsob, jak systematicky data získávat, zpracovávat a vyhodnocovat. Metody vypovídají 
mnoho o hodnověrnosti výsledků. Výzkumník se nevzdává zdravého rozumu, ale je vázán 
pravidly, postupy a zásadami a chová k nim respekt. V tom se liší od postupů každodenního 
života. Stopařův průvodce radí: „Berte v úvahu pouze věci, které k sobě patří. Pokud se 

zabýváte stavbou kosmických lodí, tak nemusíte brát v úvahu, co jste snídali ráno, zda-li váš 
soused vyvenčil svého psa a v televizi pouštěli ty nekonečné, nudné mezigalaktické seriály. 
Naopak Vás musí zajímat, jaké je složení atmosféry na planetách, kde budou lodě přistávat, 
jak daleké cesty je v galaxii čekají, co budou převážet, na jaké bludné meteority mohou 
narazit. Ne všechno je důležité a správný konstruktér zohlední jen to, co důležité je. Pokud 
by zohledňoval úplně všechno, loď by nikdy nepostavil, protože je na světě tolik věcí!“
Stopař ví, že je na svých cestách vesmírem omezen řadou věcí. Například musí získávat řadu 
informací nepřímo. Nemůže navštívit všechna místa, kde vesmírní bezdomovci tráví svůj 
čas či v kterých kráterech přespávají. Je určitě důležité porozumět bezdomovectví zblízka, 
trávit s bezdomovci určitý čas, pozorovat je, ale stopař s nimi nemůže trávit veškerý čas a být 
u všeho. Musíme se smířit s tím, že stopaři i výzkumníkovi v sociální oblasti často nezbývá 
nic jiného, než se ptát a vycházet z informací, které mu o sobě sdělí druzí. (Disman, 1993) 
Předpokládá to schopnost umět se správně zeptat. 
Dotazovaní nejsou vždy ochotni otázky zodpovědět, mohou jim vadit, překážet, mohou je 
považovat za vtíravé či ohrožující. Z řady jiných důvodů je nemusí zodpovědět vůbec nebo 
jen částečně. Nemusí mít tolik času, ani dostatek ochoty. Také se mohou uchýlit k tomu, že 
nezodpoví vše podle pravdy a to nejpodstatnější zatají. Některé skutečnosti mohou zůstat 
nevysloveny. Umění klást otázky a správně se ptát je dovedností, kterou musí výzkumník 
pěstovat. Rozhodně se nejedná o banální záležitost. Na výzkumníkovi je, jaké otázky bude 
klást. Zadavatel výzkumu by neměl vytvořit seznam otázek a vnucovat mu je. Výzkumník 
musí zvážit, zda-li otázkám porozumí i zkoumaná osoba, zda je dotazovaný ochoten na otázku 
odpovídat a zvážit, do jaké míry odpovídal pravdivě. Dotazovaní mnohdy v dobré snaze 
vyhovět výzkumníkovi odpovídají tak, aby mu udělali radost nebo se vyjadřují i k takovým 
otázkám, na které by za běžné situace neměli vůbec žádnou odpověď. O co banálnější je 
umění se správně zeptat, o to je ve skutečnosti náročnější a obtížnější. Nejde jen o to si najít 
čas a sepsat otázky, ale je třeba zvážit řadu dalších okolností. Dotazník není jen sadou otázek, 
které někoho jen tak napadly – mají svůj účel, místo a význam (Disman, 1993).

Čtyři kroky výzkumného procesu

Výzkumník postupuje systematicky. To zadavateli výzkumu v mnohém usnadňuje práci, 
protože může sledovat jednotlivé kroky výzkumu. Ve výzkumu je možné rozlišit čtyři po 
sobě jdoucí kroky. Výzkumník musí výzkum dobře připravit, naplánovat, uskutečnit a jeho 
výsledky přehledně zpracovat. Co se v jednotlivých krocích odehrává?

KAŽDODENNÍ ZNALOSTI
Řídím se tím, co považuji za důležité 
jen a jen já, nepostupuji systematicky, 
nepochybuji, nesnáším alternativy 
a možnosti, jednám rutinně, věci 
mají jen jeden význam, mluvím tak, 
jak mi pusa narostla, existuje jediná 
skutečnost a vystačím s tím, co jsem 
kde slyšel.

VĚDECKÉ POZNÁNÍ
Buď profesionál a soustřeď se na 
uspořádané znalosti, systemizované 
vědění, reflektuj svůj postoj, drž 
se metodického postupu, poznávej 
organizovaně, pochybuj, neredukuj 
mnohost realit na jedinou, hledej 
alternativy, věř v pluralitu významů, 
používej odborný jazyk a navazuj na 
předchozí úspěchy a poznání svých 
kolegů.

J
L

Můžeš mi říct, kolikrát jsi naštval 
svoji manželku? J

Co mu na to odpovědět? Tyká mi a to mě 
fakt štve, co mu je do mého soukromí. Je 
to nějaký zpovědník? Ptá se na tento týden 
nebo na celý rok? Přeci mu nebudu povídat 
o problémech doma, a co kdyby se toho ta 
moje domákla? Zase mě ztluče. …. No 
víte, já ji vůbec neštvu, máme harmonický 
vztah, který nám můžou všichni sousedi 
závidět.

L
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• Příprava výzkumu
Při přípravě výzkumu výzkumník volí výzkumné téma a základní metodologii. Výzkumné 
téma vychází ze zadání, které výzkumníkovi metodici a sociální kurátoři dají jako zadavatelé. 
Výzkumné téma výzkumník co nejpřesněji vymezí, určí oblast výzkumu, konkretizuje 
sledovaný problém, výzkumné cíle, poslání výzkumu a rozvíjí výzkumné otázky. Volba 
metodologie se děje podle výzkumného tématu. Volba metody je zásadní. Určuje další 
postup, způsoby sběru dat, výzkumné techniky a v jistém slova smyslu řídí všechny kroky 
výzkumníka. Je dobrým rádcem a průvodcem. Výzkumník volí mezi dvěma hlavními 
výzkumnými metodami – kvalitativní a kvantitativní. Každá má své nedostatky a přednosti, 
které pečlivě váží dříve, než výzkum započne. Metodám se budu věnovat podrobněji na 
jiném místě. 
• Výzkumný plán
Výzkumný plán rozpracovává podrobně celý výzkum. Výzkumník ho zpracuje tak, že 
z něj zadavatel vyčte, kdy a kde se výzkum uskuteční, koho a jak se bude týkat, jaké 
metody sběru dat se použijí. Také v něm zadavatel nalezne podrobný harmonogram 
prací. Plán by měl být podroben kritice. Například formou oponentury, čímž výzkumník 
předejde nedostatkům či chybnému nastavení celého výzkumu již v jeho počátcích. 
Výzkumník váží různá omezení výzkumu, jeho uskutečnitelnost a proveditelnost. 
Popisuje i rizika a hrozby, kterým by mohl čelit. Od výzkumníka nelze očekávat, že 
uskuteční výzkum v prostředí masových vrahů. Obtížně by je hledal a potom si představte 
ta rizika s výzkumem spojená! Kolik by se nám vrátilo tazatelů z terénu zpět? A jak by 
své respondenty hledali, když zůstávají skryti policejním týmům i sousedům? Vězte, že 
výzkumný plán by měl vymezit oblast výzkumu, definovat pojmy a uvést koncepty či 
teorie, z nichž výzkum vychází. Součástí plánu by měl být přehled literatury, případně 
stručný souhrn výsledků a zkušeností z předchozích studií a výzkumů. I zadavatel může 
do výzkumného plánu nahlédnout a ptát se. 
V jeho metodologické části bývá vymezen výzkumný cíl, uvedeny výzkumné otázky, 
navrhované metody a techniky výzkumu, způsob výběru zkoumaných, získávání dat. V rámci 
plánu nalezne zadavatel zařazenou informaci, jak bude prováděna tzv. pilotáž (předvýzkum), 
která umožňuje zjistit, zda je výzkum uskutečnitelný a správně nastavený ještě před zahájením 
hlavních prací. Pilotáž vede k odhalení potíží při sběru dat nebo odhalí zcela nečekané 
komplikace. Je sondou, prostředkem k získání prvotní zkušenosti a příležitostí ve správný 
čas provést některé změny a úpravy. Etické otázky patří do výzkumného plánu, stejně jako 
i zvážení možných rizik a potíží během realizace. V plánu by měla být obsažena i finanční 
rozvaha, případně její varianty. 
• Realizace výzkumu
Realizace výzkumu zahrnuje především sběr dat v terénu a jejich následnou analýzu. 
Uskutečnění těchto dvou kroků může přinést a také přináší řadu změn do výzkumného 
plánu. Výzkumný plán je orientační a promítá se do něj zkušenost z průběhu sběru dat 
a také z analýzy. Je možné, že se projeví některé skutečnosti, které změní jednotlivé kroky 
výzkumného plánu. V krajním případě je výzkum kompletně přepracován. Někdy je potřeba 
pouze doplnit či rozšířit některé otázky nebo se znovu vrátit k dotazovaným za účelem 
objasnění některých zjištění. V této fázi by měl výzkum reagovat na zjištění a být nakloněn 
různým změnám a úpravám. Získaná data se analyzují různými způsoby – nejčastěji jsou 
přepisovány, zaznamenávány do elektronické podoby a v počítači dále zpracovávány. Často se 
jedná o časově i finančně nejnáročnější část výzkumu. Data se mohou zpracovávat statisticky 
či jinak, záleží na použité metodologii výzkumu. 

• Závěrečná zpráva
Zpráva z výzkumu je završením celé výzkumné práce. Výzkumník ji píše pro zadavatele či 
širší publikum. Představuje výsledky a zjištění, předkládá doporučení a návrhy. Obvykle se 
jedná o text. Zadavatel by se měl společně s výzkumníkem rozhodnout, zda-li může být zpráva 
volně přístupná nebo má sloužit pouze úzkému okruhu uživatelů. Je nutné pečlivě zvážit, co 
může zveřejnění v širokém publiku vyvolat. Pokud je to jen trochu možné, je vhodné zprávu 
veřejně zpřístupnit. Zejména těm, kteří se na výzkumu podíleli, umožnili ho a poskytli k němu 
informace (zkoumaná populace). Zkoumaní by také měli dostat příležitost se ke zprávě 
vyjádřit. Jejich vyjádření poskytne zadavateli další užitečné informace. Také se naplní potřeba 
zkoumaných dozvědět se, k čemu vlastně výzkum byl a čeho se týkal. Podpoří to dobré vztahy, 
hodnověrnost výzkumníků, zadavatelů a umožní uskutečnit navazující výzkumy. 
Vraťme se ale k závěrečné zprávě. Výzkumník ji píše tak, aby přehledně představil výsledky 
práce, průběh, konceptuální rámec, použité metody a techniky, využívá možné grafické 
prvky a zobrazení, hodnotí výzkum a poukazuje na jeho omezení. Nemá smysl skrývat 
neúspěchy či obtíže. Jejich popis může napomoci, když ne teď, tak budoucím výzkumníkům 
a zadavatelům neopakovat stejné chyby. Uvedení problémů a omezení je předností zprávy, 
nikoliv jejím nedostatkem!

Pro metodiky a sociální kurátory pověřené koordinační činností coby potenciální zadavatele 
výzkumu jsou důležitá doporučení obvykle uvedená v závěru zprávy. Jedná se o velmi citlivou 
záležitost, která může zásadně ovlivnit sociální praxi a také zkoumané osoby. Závěry by měl 
výzkumník navazovat na konkrétní zjištění a formulovat je jednoduše, aby bylo zřejmé, co 
se v nich navrhuje a také proč. Jedná se o návrhy, které musí být dále diskutovány, zváženy 
jejich dopady a vlivy, a v neposlední řadě i jejich etický rozměr. Realizace v praxi je již jinou 
kapitolou, za kterou většinou výzkumník nezodpovídá, ale zadavatel s ní bude mít hodně 
společného. Výsledky výzkumu si zadavatel může nechat představit a přizvat i kolegy. Získá 
tím možnost se dotazovat, nechat si objasnit sporné momenty, přeptat se i na to, co se do 
zprávy nedostalo. Někdy je vhodné zprávu ještě dát oponovat, nebo si prosadit možnost 
vyjasnit některé pasáže zprávy či vznést doplňující otázky i po odevzdání díla. V této fázi se 
již ale nemůže měnit zadání výzkumu nebo chtít po zpracovateli ještě „něco navíc“, co nebylo 
součástí zadání. Je pravděpodobné, že zadavatele napadnou další zajímavé otázky, ale k těm 
je možné se dostat až v dalším samostatném výzkumu. Je dobré požadovat zprávu psanou 
srozumitelným jazykem. Mělo by se také zvážit, jestli nebude zadavatel potřebovat některé 
části i v jazyce anglickém. 

Kvalitativní a kvantitativní metody

Volba metody je zásadní a v mnohém předurčuje výsledek. Je to jako s dalekohledem. Pokud 
ho zaměříme do dálky, uvidíme zcela jasně vzdálené křoví, ale současně si nevšimneme, že 
kolem nás projel soused na kole. Stejně je tomu i s metodami výzkumu. Jakou optiku zvolíme, 
takových výsledků dosáhneme. 
Stopařův průvodce říká, že kapitán vesmírné lodi má dvě možnosti, jak sebrat informace 
o svých cestujících. „Buď budeš zjišťovat, jestli vozíš mezi planetami bohaté turisty nebo 
chudé dobrodruhy, nebo budeš zjišťovat, jak se během letu cestující cítili.“ Oba přístupy se 
podstatně liší. V prvním případě kapitán testuje dvě tvrzení a rozhodne, zda platí první či 
druhé. Zkrátka na cestujících ověří jejich platnost. Tento přístup je v sociologii považován 
za kvantitativní. Postupuje se v něm tak, že výzkumník vytvoří řadu tvrzení ve vztahu ke 
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zkoumanému tématu a výzkumnému cíli. V prostředí respondentů ověřuje, zda-li je možné 
tato tvrzení potvrdit či ne. Jenom testuje jejich platnost, nic víc. 
V druhém případě kapitán zjišťuje, jak se cestující během letu cítili. Ptá se po jejich zkušenostech, 
snaží se jim porozumět v konkrétní situaci. Táže se na obavy při nastupování do kosmické lodi, 
na zkušenosti z předchozích letů, důvody, které je vedly k výběru lodi a to, jak zvládali situaci, 
když se neočekávaně utrhnul kus levého křídla. Tento přístup je označován za kvalitativní. 
Netestuje předem připravené tvrzení, ale vytváří nové teorie, usiluje o porozumění. Porozumění 
však vyžaduje získání vhledu do co největšího množství dimenzí dané situace. Stopař se stal 
svědkem hádky dvou vesmířanů, k jakému názoru se přikloní?

Komu věřit? Oba vesmířané totiž mají pravdu a nedokáží se shodnout. Obdobná je situace 
v sociologii. Kvantitativní metody jsou považovány za původnější. Testují správnost našeho 
porozumění. Používají statistické postupy, které působí věrohodně. Číslům věříme více než 
slovům. V kvantitativním výzkumu se postupuje tak, že na počátku zformulujeme tvrzení 
(např. že většina žadatelů o azyl pochází z chudého venkovského prostředí). Následně 
vyřešíme způsob výběru respondentů, provedeme sběr dat, analyzujeme je a výsledkem 
je potvrzení či nepotvrzení navržených tvrzení (např. se ukáže, že žadatelé o azyl pochází 
z chudého, ale městského prostředí). Pokud se nám bude dařit, můžeme v tomto konkrétním 
případě migrační teorii o něco vylepšit a zdokonalit. 
V kvalitativním výzkumu postupujeme opačně. Zjednodušeně se dá říct, že vtrhneme do 
terénu s čistou hlavou, začneme sbírat data a během sběru vytváříme nové teorie, potvrzujeme 
je, pátráme po nových skutečnostech. Vydáváme se většinou do prostoru, o němž víme velmi 
málo nebo vůbec nic (např. subkultury). Data průběžně analyzujeme a interpretujeme. 
Výsledkem je úplně nová teorie (Disman, 1993). 

Jak vidíte, oba přístupy se zásadně liší. Kvalitativní metody se rozvinuly o něco později než 
kvantitativní. Stoupenci obou přístupů se čas od času přou, ale někteří pochopili, že je možné 
využít obou a kombinovat je. Každá z metod má své přednosti a také slabé stránky. O slabých 
stránkách doposud nepadla jediná zmínka, což nyní napravím. 
Kvantitativnímu přístupu je vyčítáno, že sociální svět převádí do jazyka čísel, což není možné. 
Nástroje pro zkoumání (dotazník) jsou vytvářeny výzkumníkem, který do něj promítá více 
své představy a předkládá respondentům omezený počet možností na výběr. Omezuje tak 
sociální skutečnost na několik kategorií, z nichž si musí dotazovaní vybírat. Svět je stlačen do 
několika málo sledovaných kategorií a vytrácí se z něj „kouzlo“. Kvantitativnímu výzkumu 
je vyčítána ztráta kontaktu s lidmi, z kterých se stali dovední respondenti ve vyplňování 
dotazníků. Řada jevů sociálního světa je redukována do podoby jednoduchých měřitelných 

Věřím kvantitativnímu přístupu, 
umožňuje statistické výstupy, skvěle 
testuje teorie, je zobecnitelný na celou 
populaci, je rychle uskutečnitelný, 
poskytuje přesná data, dají se rychle 
statisticky analyzovat, výsledky jsou 
na výzkumníkovi nezávislé, hodí se při 
zkoumání velkých skupin!

J

Já zase věřím více kvalitativní metodě. Dokáže 
více porozumět lidem v sociálních situacích, 
podrobně popisuje sociální skutečnost, zkoumá 
lidi v přirozených situacích, vytváří teorie, 
nevnucuje je, zohledňuje místní podmínky 
a situace, skvěle dokáže věci vysvětlit, hodí se 
pro subkultury!

L

indikátorů, zpochybňována je spolehlivost statistik a také neschopnost přinést nové náhledy 
na skutečnost (Hendl, 2005). 
Ale i kvalitativní přístup má své limity. Za hlavní omezení je považována skutečnost, že 
přináší mnoho informací o malém počtu jedinců a při opakování může přinést úplně jiné 
výsledky. Zpochybňována je tedy jeho možnost zobecnění. Výsledky výzkumu v populaci 
ostravských bezdomovců nemusí odpovídat výsledkům dosaženým v Praze či Bratislavě. Sběr 
dat a jejich analýza je časově i finančně náročná. Výzkumník je také více do procesu zapojen, 
což může ovlivnit výsledky takovéhoto výzkumu. Zpochybňována také bývá věrohodnost 
kvalitativních výzkumů a zobecnitelnost výsledků (Hendl, 2005). 

Domnívám se, že není na místě propadat skepsi. Vzpomeňte si na Stopařova průvodce: 
nepropadejte panice! Kritiky obou přístupů spíše umožňují se vyhnout možným rizikům 
a být si jich vědom. Přednosti obou případů převažují nad jejich omezeními. Kvantitativní 
i kvalitativní metody jsou přínosné, nutné je zvážit, v jakých situacích se dají použít. 
Trochu zjednodušeně můžeme kvantitativní a kvalitativní metody ztotožnit s jejich hlavními 
technikami a vzájemně je porovnat. Kvantitativní přístup je nejčastěji spojován s dotazníkem, 
kvalitativní přístup zase s rozhovorem (Disman, 1993). 
Následující tabulka srovnává přednosti a nedostatky obou technik.
 

Rozhovor Dotazník

Pracná technika
Vysoce efektivní, postihuje veliký počet jedinců při 
menších nákladech na osobu

Časově a tím i finančně náročná technika
Snadné získání informací v poměrně krátkém čase 
a s menšími náklady

Nutnost zajištění profesionálního vedení rozhovorů
Menší nároky na tazatele, někdy nejsou potřeba 
vůbec

Náročný sběr dat v terénu – rozptýlenost dotazovaných
Rozptýlenost dotazovaných nemusí znamenat nárůst 
nákladů

Časově náročná analýza, nutné návraty do terénu Časově méně náročná analýza, jednorázový vstup
Anonymita je málo přesvědčivá Anonymita je více přesvědčivá
Rozdílné podněty ze strany tazatele Formálně shodné podněty ze strany tazatele

Dotazovaný má méně možností jak neodpovědět
Respondent se může dotazování vyhnout 
a nezodpovědět dotazník částečně nebo zcela

Známe identitu dotazované osoby Dotazník může vyplnit někdo jiný
Vysoká míra úspěšnosti v ukončení rozhovoru Problémová a nízká návratnost dotazníku

Zdroj: Disman (1993)

Využití kvalitativních a kvantitativních metod v sociálních službách

Možnosti využití zmíněných metod v oblasti sociálních služeb jsou velké. Uplatnění dokáže 
nalézt jak kvantitativní, tak i kvalitativní přístup. Oba přístupy lze navíc propojit a kombinovat. 
Kvantitativní přístup lze uplatnit ve vztahu k uživatelům i poskytovatelům sociálních služeb. 
Kvalitativní metody nám pomohou nahlédnout do světa klientů, porozumět jim, totéž ale 
platí i pro poskytovatele služeb. Kvalitativní metody lze uplatnit tam, kam kvantitativní 
nedosáhnou a nemají možnost se uplatnit. Lze si jen s obtížemi představit situaci, kdy 
je „rozesílán“ dotazník bezdomovcům či nelegálním migrantům. Kvalitativní metody se 
uplatňují více v prostředí, o nichž toho příliš nevíme, jsou vhodné při porozumění různým 
subkulturám. Uplatňují se především tam, kde potřebujeme něco nového objevit, pojmenovat 
něco neznámého. To se týká zejména skupin osob sociálně vyloučených. 
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Co všechno můžeme analyzovat? Často se výzkumy zaměřují na přímé získání informace 
od zkoumané osoby. Domnívám se, že je dnes výzkumný terén příliš přesycen a respondenti 
nesmírně zatěžováni. Výzkumníci v oblasti sociologie se postupně dostávají do situace 
antropologů, kterých je dnes více než zkoumaných domorodců. Znáte to sami ze svého života. 
Jste bombardováni telefonickým dotazováním, zastavováni na ulicích a náměstích s žádostí 
o zodpovězení otázek, zaměstnavatelé od vás chtějí vyplnit dotazník týkající se firemní kultury, 
ve škole se zajímají o zhodnocení kvality studia a mailem vám dorazí dotazník pátrající po 
spokojenosti s webovými službami. Řada těchto výzkumů se navíc tváří odborně, ale spíše se 
jedná o marketingové strategie. Nelze se divit, že ochota vás i ostatních respondentů klesá a roste 
averze vůči těmto formám obtěžování. Zadavatel výzkumu by měl proto pečlivě zvážit, zda je 
nutné se obracet přímo na uživatele a zda nelze využít jiných metod. Mezi takové alternativní 
metody patří třeba pozorování, studium dokumentů nebo druhotná (sekundární) analýza dat. 
Můžeme pozorovat poskytovatele sociálních služeb při práci, uživatele služeb během kontaktů 
s personálem zařízení, studovat dokumentaci, která je produkována za účelem záznamů např. 
mimořádných situací, nebo dokumentaci, která souvisí s životní situací klientů či záznamem 
jejich života. Můžeme využít data předchozích výzkumů, analyzovat kresby či korespondenci, 
různé písemné práce, sociální dokumentaci, nápisy na zdech, osobní deníky, účty, novinové 
články apod. Všechny tyto alternativní metody se obrací ke zdrojům dat, které vznikly za 
jiným účelem a nezatěžují naše zkoumané osoby. Dříve, než výzkum začne, měli by si zadavatel 
s výzkumníkem položit otázku – musím oslovovat zkoumané? Nenajdu potřebná data někde 
jinde? Třeba v kartotéce, archivu, v počítači? 

Zadávání výzkumů a jejich kritická reflexe, zdroje informací, etika 

a kontrola kvality

Role sociálního kurátora pověřeného koordinační činností předpokládá dvě dovednosti:
•  mapovat a vyhodnocovat aktuální stav sociálních služeb s ohledem na danou cílovou skupinu,
• mapovat a vyhodnocovat potřeby uživatelů.

Sociální kurátor má vytvářet a aktualizovat adresář poskytovatelů služeb, vyhodnocovat 
funkčnost a efektivitu služeb, zjišťovat počty uživatelů služeb, analyzovat získaná data 
a iniciovat řešení problémových situací. Také mapovat a vyhodnocovat potřeby uživatelů. 
Analýze potřeb, která je specifickým nástrojem zjišťování potřeb, se budu věnovat v další 
kapitole. Nyní se zastavím u jednotlivých kompetencí a způsobů, jak je naplnit ve vztahu 
k získávání potřebných dat. 

Vytváření a aktualizace adresářů poskytovatelů služeb

Zdrojem pro doplňování adresářů jsou informace získané ze tří zdrojů – poskytovatelů, zadavatelů 
a uživatelů sociálních služeb. Informace lze získávat různými způsoby. Kurátoři mohou:
•  účastnit se schůzek střednědobého (komunitního) plánování či jiných pracovních skupin, 

odborných seminářů, pracovních porad, konzultací. Mohou nahlížet do písemných 
záznamů, které během těchto schůzek, seminářů a porad vznikly;

•  čerpat z různých písemných zdrojů a pramenů, které vznikly za účelem zpracování daného 
tématu nebo vyslovení názoru (diplomové práce, novinové články, odborné publikace);

•  získávat údaje či informace od tzv. expertů, kteří jsou se situací cílových skupin dobře 
obeznámeni (sociální pracovníci, lékaři, právníci, kněží, tlumočníci apod.);

•  obrátit se s žádostí o poskytnutí informací přímo na poskytovatele, zadavatele či uživatele 
služeb. Mohou vést rozhovory, provádět statistická šetření nebo pozorování; 

•  vyzískat a analyzovat množství dokumentů, které v prostředí poskytovatelů, zadavatelů 
či uživatelů vznikají (sociální dokumentace, zprávy a hlášení, deníky, záznamy událostí, 
záznamové karty, monitorovací zprávy z projektů, příspěvky do tisku, vlastní tiskoviny 
– informátoři, letáky apod.); 

•  obracet se na expertní pracoviště, která shromažďují nebo disponují údaji o cílových 
skupinách, mohou poskytnout reference (oddělení koncepce a rozvoje služeb obce či 
obecně OSVZ, univerzity, neziskové organizace, úřady práce, výzkumné ústavy);

•  využít existující databáze a zdroje (databáze z dotačních řízení obcí, on-line databáze, 
informace dostupné na webových stránkách, archivy, kartotéky, knihovny);

•  využít internetový Informační portál a databázi služeb sociální prevence, který 
shromažďuje informace o všech subjektech služeb sociální prevence pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením v České republice. Jeho využívání sociálním kurátorům pověřeným 
koordinační činností doporučuje také Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální 
kurátory (2007);

•  vyhledat poskytovatele a členy cílové skupiny metodou sněhové koule. Je založena na 
dotazování známých subjektů a osob, zda-li neví „ještě o někom“. Jejich kontakty a vědění 
nás nasměrují do oblasti, o které jsme doposud nevěděli. 

Vyhodnocování funkčnosti a efektivity služeb

Za hlavní kritérium vyhodnocování funkčnosti a efektivity služeb můžeme považovat počet 
uživatelů, jejich spokojenost se službami, dostatečné informování o službách, zajištění 
odpovídající kvality služeb, organizační kulturu, zajištění vhodných materiálních podmínek, 
odborně připravený personál a dostatečné financování provozu zařízení. Informace o těchto 
oblastech mohou kurátoři opět získávat z různých zdrojů a různými způsoby. K dispozici 
jsou nespočetné písemné zdroje, mohou zařízení navštívit, obrátit se na experty či expertní 
pracoviště, dotazovat se či provádět statistické šetření, využít existující databáze nebo se 
zúčastnit pracovních schůzek a porad. 
Jak jsem v předchozím textu nastínil, kvalitně zpracovaná informace vyžaduje správný 
metodologický postup. Někdy se může sociální kurátor nebo metodik služeb sociální 
prevence spolehnout na vlastní statistická šetření. Jsou ale činnosti, které by měl provádět 
odborník, a to z mnoha důvodů. Je tím zaručeno odborné zpracování a kvalita výsledků. 
Pokud mají na výzkum navazovat intervenční programy, musí být závěry přesné a korektní, 
aby nezpůsobily více škod než užitku. Práce odborníka se dá suplovat jen do určité míry – je 
vybaven vědomostmi a také cennými zkušenostmi. 

Zjišťování počtu uživatelů služeb

Počty současných uživatelů služeb mohou být získány v přímé součinnosti s poskytovateli 
služeb, kteří své klienty evidují. Je možné vyjít z evidencí sociálních kurátorů, probační 
a mediační služby, neziskových organizací, zaměřených na cílovou skupinu osob sociálně 
vyloučených. Může nastat situace, kdy je daný klient zaveden současně ve více databázích. 
Evidence vycházející z počtu uživatelů bez uvedení jmenného seznamu vedou k riziku 
„zdvojování“. Sociální kurátor pověřený koordinační činností má také za úkol monitorovat 
počty případných čekatelů a neuspokojených zájemců o služby, což bezprostředně souvisí 
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s kapacitními možnostmi v dané lokalitě. Také sleduje přibližnou velikost cílové populace, 
přičemž vychází ze statistik cílových skupin v přepočtu na počet obyvatel v lokalitě (např. 
počet drogově závislých, bezdomovců apod.). Někdy je obtížné skutečnou velikost cílové 
skupiny vyčíslit, ne všichni patří mezi uživatele služeb. Proto je třeba vhodné vycházet 
z mnoha různých zdrojů a údajů a srovnávat je. Statistika počtu uživatelů služeb je vedena 
v elektronické podobě a je kompletována na formuláři V26, který zasílá MPSV ČR jednou 
ročně. Vyplněný formulář sociální kurátor pověřený koordinační činností odesílá MPSV 
a krajskému úřadu. 

Analýza získaných dat

Získaná data sociální kurátor pověřený koordinační činností analyzuje a výsledky analýzy 
využívá pro zpracování plánu a financování dalšího rozvoje služeb. Žádoucí je jejich využití 
při tvorbě grantové politiky obce, střednědobém (komunitním) plánování nebo při vytváření 
intervenčních programů (např. aktivizačních, vzdělávacích). 
Mapování a vyhodnocování potřeb uživatelů služeb je metodicky náročnou činností, která musí 
překonat několik překážek. Mezi ně patří skutečnost, že se jedná o šetření, které se nedá provádět 
„od stolu“, ale vyžaduje přímý kontakt s terénem. Informace získáváme nejčastěji rozhovorem nebo 
dotazníkem. O jejich možnostech již byla řeč. Statistika nám dokáže otestovat tvrzení a ukázat 
na některé souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé. Pokud je některá cílová skupina 
nadhodnocena ve srovnání s ostatními, poukazuje to na neuspokojení určitých potřeb. Zajímavé 
informace dokáže statistika poskytnout o jedincích, kteří kumulují více druhů znevýhodnění. 
Statistiku dokáží obohatit a rozšířit sociálně - demografické analýzy. Statistika ale všechno 
neobsáhne. Dotazník nenalezne cestu k drogově závislým, nelegálním migrantům apod. V tom 
případě lze využít rozhovoru. Ať už jsou data získána formou rozhovoru nebo dotazníkovým 
šetřením, je ještě hodně daleko k požadovaným analytickým závěrům a doporučením. Sociální 
kurátor pověřený koordinační činností nebo metodik služeb sociální prevence se tak může 
ocitnout v situaci, kdy se stane zadavatelem výzkumu a je zodpovědný za jeho zadání, respektování 
etických kritérií a převzetí. Jak má výzkum správně zadat? Na co se má zaměřit? A jak pozná, že je 
výsledek zpracován kvalitně? Na tyto otázky budeme společně hledat odpověď. 

Jak zadat výzkum

Metodologické knihy a příručky se více zaměřují na různé přístupy, metody a techniky 
a bohužel nejsou příliš shovívavé vůči zadavatelům výzkumů. Neradí jim, jak správně výzkum 
zadat. A tak se často stává, že proti sobě usednou dva partneři, kteří věnují příliš mnoho času 
na vyjasnění toho, co se vlastně má zjišťovat a zkoumat. Situace pak vypadá následovně:

Zdánlivě paradoxní situace se ve skutečnosti odehrává běžně podle stejného scénáře. 
Zadavatel přesně nezformuluje, co chce vlastně zjistit. Buď to neumí nebo neví, jaké by 
zadání mělo být. V horším případě se ukrývá za množství pojmové moderní výbavy (je „in“), 
což situaci akorát zhorší. Zadavatel očekává od zpracovatele, aby mu vlastně zformuloval, co 
má chtít a požadovat. Chce výzkum, ale neví přesně, čeho by se měl týkat. Naopak ví, jaké 
techniky se mají použít, jak respondenty vybírat a navíc i reformuluje či vynechává otázky, 
které jsou „politicky“ citlivé nebo se jen zkrátka zdají být podivné. 
Zpracovatel je v situaci, kdy by rád danou zakázku získal , a to je možná jediné, co mu dokáže 
tento rozhovor přežít. Musí se bedlivě z různých náznaků snažit zjistit, jaké přání se za 
přívalem nesrozumitelných tvrzení může asi ukrývat. Pokud se mu to podaří odhalit a téma 
„trefí“, je jím narychlo zpracovaný výzkumný záměr shledán za dobrý. V opačném případě 
se hledá nanovo. Zadavatel manipuluje zpracovatele do situace, která je nezáviděníhodná. 
Má připravit výzkumný návrh bez toho, aby se s danou problematikou blíže obeznámil, 
aby například kontaktoval experty z dané oblasti, promluvil se členy cílové skupiny, zjistil, 
kolik jich vlastně vůbec je, přečetl si předchozí výzkumné zprávy a dokázal se z nich poučit 
a inspirovat se jimi. Výzkumný závěr, který se často stává přílohou smlouvy o díle, je tak pastí 
pro oba partnery. 
Na straně zadavatele existuje bezmezná důvěra v kouzlo dotazníku. Sestavení otázek 
podle pravidel a na základě vztahu k tématu a cíli výzkumu je pro zadavatele záležitostí 
nepodstatnou. Právě tady se projevuje rozdíl mezi každodenním přístupem a přístupem 
vědeckým. Z pohledu každodenního vědění je přeci sepsání několika otázek záležitostí 
hodiny až dvou. Výzkumník ví, že se může jednat i o několikatýdenní práci. 
Možná jsem teď trochu záměrně nadsadil, ale většina těchto rozhovorů má ve skutečnosti 
velmi podobný průběh. Časem se obě strany dokáží vzájemně kultivovat a pokud se již 
diskutuje i otázka etiky, jedná se o dobrý signál. Základní nedorozumění vyplývá z proměny 
rolí obou partnerů. Zadavatel říká zpracovateli, jak má postupovat a jaké techniky používat 
a dokonce do nich zasahuje (oblíbené „schvalování“ dotazníků). Zpracovatel se zase snaží 
lopotně sestavit téma a cíle výzkumu, jako by luštil hádanku. Přistoupení na hru výměny rolí 
dopadá velmi špatně pro obě strany, výsledkem bývá špatné zadání a tím i nevalný výsledek. 
Stopařův průvodce radí zadavateli: „Dříve než někoho pozveš a budeš po něm něco chtít, 
v klidu si sedni a na svitek měsíční slídy si napiš, co po něm chceš. Pak mu to jen zopakuj a jsi 
v klidu.“ Jako zadavatel si sestavte odstavec, v kterém napište zcela jednoduchým jazykem, 
co chcete zjistit. Úplně stejně, jako kdybyste to vysvětloval nebo vysvětlovala sousedce 
během povídání přes plot. Také přidejte svá očekávání a motiv, proč výzkum zadáváte. 
Může sem patřit i to, že se jedná o přání nadřízeného, nebo že se starosta obává vzpoury 
bezdomovců ve městě. Prvním krokem k úspěchu je dosažení shody v porozumění tématu 
a cíli výzkumu. Nyní už může výzkumník začít zpracovávat výzkumný záměr, podle kterého 
se bude posuzovat, zda bude zakázka přijata či odmítnuta. Rozpočet výzkumu se odvíjí 
od metodologie, o výhodách a nevýhodách a vyšších a nižších nákladech již padla zmínka 
v metodologické části. Kvalita vyžaduje čas. Výzkum se nedá zpracovat během několika 
dnů, je to spíše záležitost týdnů a měsíců, výjimečně i let. Je tomu tak, protože sociologové 
výzkumy nevyrábí dopředu. Každý výzkum se šije na míru, což vyžaduje čas. 
Výzkumný proces, jak jsme poznali, je záležitostí správného postupu a uskutečňování 
jednotlivých kroků. Otázkou je, do jaké míry do nich zasahovat. Často se při pokusech ovlivnit 
práci výzkumníka setkávám se snahou „mluvit“ do dotazníku, výzkumných technik, způsobu 
sběru dat apod. Někdy na tyto snahy reaguji připodobněním se k dělníkovi, co kope základy 
domu. Taky mu majitel budoucího domu nemluví do toho, jakou lopatu má používat, kde 

ZADAVATEL
Zjistěte mi všechno o cílové skupině, těch 
… no … těch co se ocitli bez domova … 
Vždyť víte, jak to dneska je. Exkludovaní, 
marginalizovaní, vyloučení, dezintegrovaní 
(musím vypadat chytře, když tak hážu 
pojmama). Do zítřka chci návrh včetně 
financí. Víte, šéf to musí schválit. A taky 
dodejte dotazník, šéf schválí otázky.

J

ZPRACOVATEL
Mě z toho raní mrtvice. Co to vlastně chce 
zjistit? Myslí bezdomovce, migranty nebo Romy? 
Nic konkrétního. Zpracování pořádného návrhu 
vyžaduje delší čas, do zítřka tak dám jedině 
blábol. A finance? Jak to mám spočítat, když 
se vše odvíjí od metody. Už chtějí dotazník, ale 
u lidí bez adresy? A schvalování otázek někým, 
kdo o tom nemá páru, jak se tvoří? 

J
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má začít kopat a jestli si pozve bagr nebo ne. Trochu tím odkazuji na výsledek, přesto se ale 
domnívám, že je vhodné se zadavatelem se dohodnout na vzájemném informování o průběhu 
výzkumu a dosáhnout shody v podstatných bodech a klíčových okamžicích výzkumu. Může 
se jednat o zpracování průběžných zpráv, o vytyčení kontrolních bodů a koneckonců je také 
dobré dát ten dotazník zadavateli ke komentáři, proč ne? 
Kurátoři a metodici se v roli zadavatelů výzkumu musí rozhodnout, komu provedení výzkumu 
zadají. Výzkumníků je mnoho, stejně jako agentur a firem. Je dobré se porozhlédnout po tom, 
co kdo dělá a umí. Zadavatelé by měli porovnat nabídky a vybrat si. Mohou se porozhlédnout 
po tom, jakou má daný výzkumník zkušenost se sociální oblastí, lze si vyžádat reference 
nebo si přečíst některou z jeho minulých studií. Lze se také obrátit na organizaci, kde nějaký 
výzkum uskutečnil a poptat se na dojmy a solidnost během práce v terénu. Závěrečná zpráva 
nemusí ještě nic vypovídat o tom, jak citlivě či necitlivě byl výzkum v terénu proveden. 
V tomto ohledu respektujte soukromí a bezpečí klientů sociálních služeb. 
Také si zadavatelé mohou vyžádat výzkumný plán a komentovat ho. Dobrý výzkumník 
o komentář stojí sám. Také se lze po dohodě s výzkumníkem podívat na průběh sběru dat 
v terénu, právě zde se ukáže míra profesionality a zkušenosti výzkumníka. Na některých 
krocích se mohou výzkumník a zadavatel spolupodílet. A poslední věc – zadavatel musí 
společně s výzkumníkem zvážit etický rozměr výzkumu. Vzhledem k důležitosti etiky ve 
výzkumu tomuto tématu věnuji samostatnou kapitolu. 

Etický rozměr výzkumu – na co dbát

Opomíjeným, leč velmi důležitým tématem je etika a vztahy vůči zkoumaným osobám. Etické 
otázky hrají v sociálně - vědním výzkumu důležitou roli. Prolínají se celým výzkumem a je 
třeba je zvažovat během přípravy výzkumu, v průběhu jeho realizace, ale i po jeho skončení. 
Výzkumník vstupuje do prostředí, v kterém se výzkum odehrává. Výzkumník není oddělen 
od zkoumaných osob, naopak s nimi vstupuje do interakcí, setkává se s nimi a komunikuje. 
Řeší mnoho otázek, mezi něž patří, zda-li má například pomáhat členům cílových skupin 
a zlepšit jejich zoufalou situaci. Dobře zamýšlená pomoc se ale může obrátit vůči celému 
výzkumu a poškodit ho. Necitlivý přístup může být příčinou odmítnutí nebo záměrného 
uvádění nepravdivých skutečností ze strany zkoumaných. S výzkumem v oblasti osob 
sociálně vyloučených je spojeno mnoho etických dilemat. Ze strany zadavatele výzkumu 
může dojít ke snahám některá zjištění banalizovat nebo výzkum přizpůsobit grantovému 
zadání bez ohledu na dopady na cílové skupiny. Zadavatel výzkumu nemůže výzkumníka 
považovat za osobu, která se dokáže přiblížit ke zkoumaným osobám a získat takové údaje, 
které se z běžné „mocenské“ pozice získat nedaří. Výzkumníka si nelze plést s donašečem, 
navíc výzkumník chrání identitu a soukromí účastníků výzkumu a nepředává informace, 
které by je mohly identifikovat a vystavit riziku sankcí. Nemůžete po něm požadovat, aby 
předával zjištěná data nebo dokonce přepisy rozhovorů. 
Výzkumník musí během výzkumného působení chránit práva všech účastníků , a to i před 
samotným zadavatelem. Za běžnou součást etického chování je považován respekt ke 
zkoumaným, ochrana jejich údajů proti zneužití, předcházení možným újmám a škodám 
(Miovský, 2006). 
Výzkumník vstupuje do prostoru, kde mají zkoumaní právo na své soukromí. Musí dbát na 
svou důvěryhodnost a také na kvalitu všech kontaktů. Nejde jen o to, aby tak snadněji získal 
potřebná data, ale jde o celkovou dobrou pověst a hodnověrnost všech výzkumníků – i těch 
budoucích. V prostředí sociálních služeb se lze setkat se situací, kdy dochází k „ventilaci“ 

protichůdných názorů a postojů. Výzkumník se může dostávat do pozice zpovědníka klientů, 
kteří si stěžují na personál nebo do pozice zpovědníka personálu, který si zase ztěžuje na 
klienty či nadřízené. Výzkumník musí reflektovat svou roli a nedávat za pravdu jedné či druhé 
straně, je typickým neutrálem. Jeho pozice je rozumějící a chápající. Jakýkoliv nevhodný 
komentář či poznámka může znamenat konec úspěšného působení. Výzkumník vyhlašuje 
svou neutralitu a nepřekročuje své pravomoci (Miovský, 2006). Nemůže slibovat věci, které 
nikdy nesplní. 
Výrazným problémem, zejména s ohledem na osoby sociálně vyloučené, je kontakt 
s informacemi, které pochází z nelegální oblasti. Můžeme narazit na informace o drogových 
dealerech, nelegálně pobývajících migrantech nebo drobné kriminalitě bezdomovců. Je třeba 
umět rozlišit, kde začíná a končí ohlašovací povinnost a jaké jednání je klasifikováno jako 
trestný čin či přestupek. 
Za standardní součást výzkumu je dnes považován souhlas s účastí na výzkumu. Může být 
písemný nebo verbální (Miovský, 2006). Ne vždy je možné učinit písemný souhlas, u některých 
sociálních skupin tomu může bránit např. nízká míra gramotnosti nebo principiální obavy 
cokoliv podepsat. Někdy postačí souhlas zaznamenat na diktafon. Ze souhlasu vyplývá, že byl 
zkoumaný seznámen s působením výzkumníka, rozumí jeho práci a roli a také roli své. Účast 
na výzkumu musí provázet souhlas a dobrovolnost. Také existuje prostor pro odstoupení 
od dohody a ukončení svého působení v roli zkoumaného. Výzkum musí respektovat znění 
zákona o ochraně osobních údajů. Výzkumník se zavazuje chránit identitu zkoumaných osob 
(Miovský, 2006). Provádí to různými způsoby. Buď je anonymizuje, cíleně přejmenovává 
a chrání veškeré své poznámky a záznamy dat, aby se k nim nedostala žádná třetí osoba. 
Data musí být zpracována podle zmiňovaného zákona, musí být vymezena cílem výzkumu, 
nesmí jít za jeho rámec, musí být shromažďována jen v nezbytném rozsahu a množství 
a zabezpečena archivováním za souhlasu zkoumané osoby. Obecně platí, že výzkumník 
musí prostředí výzkumu opustit bez toho, aby v něm zanechal špatný dojem nebo dokonce 
způsobil nějaké škody a rozvraty. Tou nejlepší vizitkou je, že je mu zpřístupněno kdykoliv 
v budoucnosti, totéž se týká i jeho kolegů. 
Doposud jsem se zmiňoval o ochraně zkoumaných, ale zadavatel výzkumu nesmí zapomenout 
na to, že i výzkumník má právo na ochranu svých osobních údajů. Velkým problémem bývá 
schopnost udržet si jistou hranici kontaktu a odstup, který umožňuje situaci kontrolovat 
a také výzkumné prostředí opustit bez újmy. 
Etické otázky také vyvolává samotné znění závěrečné zprávy a její zveřejnění. Zpráva by 
měla přinést výsledky, které vyplynuly z analýz, což znamená, že mohou být i kritické vůči 
zadavateli. Výzkumník musí odolat pokušení výsledky stylizovat tak, aby bolely zadavatele 
co nejméně nebo dokonce vypustily „nepříjemné“ zprávy a sdělení. Zde se musí výzkumník 
opřít o svou profesní etiku a identitu, neboť právě v ní nalezne silnou oporu. Domnívám se , 
že by měly být výsledky výzkumů zpřístupněny. Přinejmenším těm, jichž se výzkum týkal. 

Jak rozpoznat, že byl výzkum proveden kvalitně

Neexistuje jednoduchý návod, jak posoudit kvalitu výzkumu na základě závěrečné zprávy. 
Tuto možnost omezují znalosti zadavatele o metodách a technikách výzkumu. Přesto existuje 
několik možností, jak rozpoznat kvalitní výzkum. 
V sociologii kontrola a udržování kvality souvisí s používáním dvou pojmů. Prvním je validita, 
druhým reliabilita. Za validní lze považovat takové šetření, které měří a sleduje skutečně 
to, co jsme zamýšleli sledovat. Reliabilní šetření je takové, kdy při jeho opakování získáme 
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stejné výsledky (Disman, 1993). Vezměme si následující příklad – pokud budu zkoumat, jak 
senioři vnímají chudobu, tak dospěji k určitým výsledkům. Pokud bych výzkum zopakoval 
mezi jinými seniory znovu, měl bych dospět ke stejným výsledkům. Tím je splněno kritérium 
reliability. Kritérium validity plním tím, že budu klást otázky k tématu a sledovat, jestli opravdu 
zkoumám chudobu seniorů nebo něco úplně jiného – například neschopnost se přizpůsobit 
seniorské životní etapě? Kvantitativní výzkum je na tom lépe s reliabilitou, kvalitativní zase 
s validitou. U kvalitativního výzkumu platí, že při opakování výzkumu můžeme získat odlišné 
výsledky, ale zato o daném jevu získáváme velmi přesnou informaci. U kvantitativního 
výzkumu je tomu naopak. Sociologové vyvinuli různé postupy, jak kontrolovat, že výzkum 
splňuje kritéria validity, tedy že zkoumá to, co jsme zamýšleli. Vesměs se jedná o postupy, 
kdy jsou výsledky srovnávány s nějakým vnějším kritériem (Hendl, 2005). Některé otázky lze 
otestovat na skupině, která má vlastnosti, které měříme. Náš nástroj na měření rasismu bude 
dobrý, pokud při jeho testování uspějí členové Národní strany. Na tutéž vlastnost se můžeme 
ptát několika různými způsoby. Můžeme se obrátit o posudek různých expertů. Problematické 
je v tomto ohledu přenášet různé výzkumné nástroje z jedné země do druhé. Bezdomovectví 
v USA má jiné charakteristiky než bezdomovectví v České republice. 
Kvalitní studii poznáme tak, že:
•  Přinesla nějaké nové poznatky, něco, co jsme dříve nevěděli a neznali. Shledáváme ji za 

užitečnou a přínosnou.
•  Byl správně zvolen a navržen výzkumný plán. Výsledky výzkumu odpovídají výzkumnému 

tématu, cíli a odpovídají na položené výzkumné otázky.
•  Výzkum byl prováděn pečlivě, s pečlivostí byla sebrána data, provedena analýza 

a interpretována data. Data jsou spolehlivá. Při interpretaci byly v úvahu brány různé 
varianty a alternativní vysvětlení. 

•  Závěry jsou celkově důvěryhodné, jsou srozumitelně formulovány, odpovídají jednotlivým 
zjištěním v celém textu, neodporují si a jsou v souladu s daty.

Jistou informaci pro zadavatele výzkumu přináší dojem z celkového průběhu spolupráce, 
respektování postupů a plánů, projednávání rizik a omezení výzkumu. Signálem o kvalitě 
je také forma zpracování závěrečné zprávy (formální stránka), její struktura a přehlednost, 
objasnění metod a technik výzkumu, vysvětlení důvodu jejich výběru, kvalita textu 
a grafických doplňků, informace z terénu o průběhu a způsobu sběru dat, návrhy a inspirace, 
které se objevovaly během výzkumného procesu, způsob překonávání překážek apod. Je také 
možné nechat si zprávu posoudit externím oponentem, ale tady pozor na konkurenci, která 
se může snažit výzkum záměrně očernit. Zprávu také mohou posoudit experti z dané oblasti, 
jiní výzkumníci, klienti nebo samotní zkoumaní. 
Na závěr pro usnadnění hodnocení kvality uvádím některé otázky. Pokud na převážnou většinu 
z nich odpoví zadavatel při přebírání výzkumu kladně, může studii považovat za kvalitní.
• Působí výsledky studie důvěryhodně?
• Odpovídají závěry jednotlivým zjištěním a mají oporu v datech?
• Popsal autor zprávy způsob, jakým k výsledkům dospěl?
• Dávají výsledky smysl?
• Nejsou výsledky v nějakém radikálním rozporu s výsledky a zjištěními jiných studií?
• Dokázala závěrečná zpráva dostatečně popsat výzkumný problém?
• Zahrnul autor studie do textu existující koncepty?

• Uvedl autor nějaké obtíže a omezení?
• Odpověděl autor studie na výzkumné otázky?
• Sumarizoval autor výsledky do přehledné podoby?
• Reflektuje autor výsledky a zjištění dříve provedených studií?
• Navrhnul autor výzkumný plán a dodržel ho?
• Popisuje studie použité metody a techniky výzkumu?
• Jsou uvedeny důvody pro výběr konkrétních metod, technik a postupů při sběru dat?
• Je popsán kontext sběru dat v terénu?
• Diskutuje autor spolehlivost a hodnověrnost výsledků?
• Popisuje studie zkoumanou populaci?
• Je popsán způsob výběru populace?
• Je popsán analytický proces?
• Vedla analýza k nějakým konkrétním výsledkům, typologiím a modelům?
• Zohledňuje výzkum také „negativní“ případy?
• Je závěrečná zpráva jasná a koherentní, je strukturovaná?
• Přihlédla studie k etickým aspektům?
• Uvádí studie, jak je dále nakládáno s daty?
• Je řádně zdokumentován výzkumný proces?

Pokud zodpověděl zadavatel na většinu otázek kladně, nemusí se obávat, že převzal nekvalitní práci. 

Analýza potřeb
Analýza potřeb je v oblasti sociálních služeb velmi žádanou. Široké uplatnění nalézá díky 
své schopnosti vystihnout potřeby uživatelů či poskytovatelů služeb. Prostřednictvím 
analytického postupu identifikuje konkrétní potřeby a přináší doporučení a návrhy pro 
praxi, které vedou ke zlepšení např. v oblasti poskytování služeb. 

Analýza potřeb v oblasti sociálních služeb

V dalším textu se čtenář obeznámí s tím, co analýza potřeb je a jak se provádí. Naučí se 
rozlišovat typy potřeb a seznámí se s jednotlivými kroky analýzy. Nejdříve si musí položit 
dvě základní otázky. 

Dvě základní otázky: co a jak?

V předchozí kapitole jsem se zabýval způsobem získávání informací, jejich systemizací 
a způsobem zpracování a vyvození závěrů. Kromě toho, že se čtenáři seznámili s báječným 
Stopařovým průvodcem, zjistili, že pokud chceme získat věrohodné a spolehlivé výsledky, 
musíme se nechat vést dvěmi jednoduchými zásadami. Zaprvé si jasně uvědomit, co že to 
vlastně chceme zjistit a své přání přesně zformulovat. Možná se to bude zdát až příliš banální 
rada, ale mnohé výzkumy a analýzy začínají tím, že není jasně řečeno, co se má zkoumat. 
Výzkumník tak zjišťuje, co má asi zadavatel na mysli a zadavatel věří v to, že výzkumník 
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přijde na to, co on chce anebo bude mít za úkol zjistit „všechno“. Není zřejmé, kdo je v této 
hře kočkou a kdo myší. Přitom stačí málo – zadavatel vysloví v pár větách, co chce zjistit 
a výzkumník posoudí, zda-li je tento cíl reálný a dosažitelný. 
Stopař nám radí: „Nechtěj zjistit všechno, budeš makat několik galaktických let a musíš 
najmout také Boha, který má o všechnu nejlepší přehled, ale to nikdo nezaplatí.“ Zadavatel 
musí formulovat svá přání a vyslovit je v běžném jazyce, stejně jako by je sděloval studentovi, 
co k němu právě nastoupil na praxi. Zadavatel by ale neměl mluvit o tom, jak se věci mají 
zjistit, jak se má postupovat, tohle je práce výzkumníka. 

Po vyslovení přání následuje volba správného výzkumného postupu. Je třeba použít vhodnou 
metodu a zvolit správnou strategii. Stopařův průvodce v tomto směru radí jasně: „Arture, 
dříve než vyrazíš po galaxii, řekni si , proč tomu chceš, co má být tvým cílem a pak se zabývej 
tím, jak se tam dostaneš. Nedělej to opačně, protože se dostaneš tam, kam jsi nikdy nechtěl, 
co z toho budeš mít?“ Právě proto, abychom z toho něco měli, položte si dvě otázky.

 
CO?  CO CHCETE ZJISTIT?   JASNĚ FORMULOVAT

JAK?  JAK TO CHCETE ZJISTIT?         VOLBA METODY, STRATEGIE
 
Po metodicích a sociálních kurátorech pověřených koordinační činností coby zadavatelích se 
chce umět vyslovit své přání. Na výzkumníkovi je, aby zvolil správnou metodu. V předchozí 
kapitole jsme se seznámili se základním dělením na metody kvalitativní a kvantitativní. 
Obeznámili jsme se s výzkumným postupem a kritérii kvality. Základních metod a přístupů 
je nespočetně. Každá metoda vzešla z určité teoretického směru, každá je spojená s jistým 
pohledem na svět. Metoda je v rukou výzkumníka nástrojem, který ho vede při realizaci 
výzkumného záměru, je manuálem postupu, zaměřuje výzkum jistým směrem, určuje 
techniky sběru dat, ale také i následné interpretace. 

Analýza potřeb

Stopařův průvodce nám říká, že máme v oblasti poskytování sociálních služeb dvě štěstí. Platí, 
že se v ní „pořád něco děje“, tím pádem nám nehrozí, že se budeme nudit. Také se v nich dá 
uplatnit jedna velmi praktická a efektivní metoda, budeme ji nazývat analýzou potřeb. Tím 
není řečeno, že analýza potřeb zastiňuje ostatní metody. Pořád platí, že volba metody je dána 
především tím, co chceme zjistit. Jmenovaná analýza využívá různé výzkumné techniky a její 
přednost spočívá v tom, že je dokáže vhodně kombinovat. Nachází široké uplatnění v oblasti 

sociálních služeb, protože se orientuje na konkrétní výstupy a doporučení, po nichž zadavatelé 
touží. Také dokáže vystihnout, jaké jsou potřeby zúčastněných stran – poskytovatelů služeb, 
jejich uživatelů, i zadavatelů. 

Stopař se ptá:

Analýza potřeb je analytický postup, jehož cílem je odhalit a označit mezery či rozdíly ve 
výkonu zaměstnance, klienta, skupiny zaměstnanců, klientů nebo celé organizace. Její výsledek 
má být především praktický, má navrhnout způsob, jakým se dají tyto výkonnostní rozdíly 
odstranit. Analýza potřeb se skládá z plánovaných činností, jejichž cílem je přezkoumat 
dovednosti, znalosti, kulturní skutečnosti, systémové charakteristiky a charakteristiky 
vnějšího a vnitřního prostředí. Ale nepleťme si ji se zkoušením, na které jsme zvyklí ze 
školy. Přezkum nespočívá v tom, že každý ze zaměstnanců obdrží známku odpovídající 
jeho pracovnímu výkonu a tím to končí. Vytvořila mu organizace takové prostředí, aby byl 
jeho výkon optimální? Ví vůbec co má vůbec dělat? A jak bychom měli známkovat klienty 
sociálních služeb a podle jakých kritérií? Takovýchto otázek může být mnoho a je nutné si 
je položit. Pokud ale budou kladeny chaoticky, výsledky budou chaotické taky. Stopařův 
průvodce říká: „Drž se galaktického analytického manuálu, ať tě nepohltí černá díra. Nemysli 
si, že jde o to, na každého něco najít a pak to říct nadřízeným, pečovatelům a správcům planet. 
Máš zjišťovat, co v galaxii nefunguje celkově, jestli někdo neprodukuje špatné kosmické lodě, 
jestli je posádka dobře vyškolená, jestli je na planetách dobrá atmosféra. Výjimečně se zabývej 
tím, , jak funguje konkrétní planetární bytost. Zaměř se více na skutečnost, proč na planetě 
Z jde vše lépe než na planetě X, jestli náhodou někde něco nepotřebují. Planeťané mnohdy 
ani neví, co potřebují. Od toho jsi tady ty, abys jim to řekl.“
Celý přezkum slouží k tomu, aby se ovlivnil celkový chod organizace nebo organizací. Dělá 
se proto, abychom věděli, jaké zásahy provést, aby došlo k následnému ovlivnění výkonu 
organizace. Nejedná se o nějakou ozdravnou kůru, ale o zlepšení. Stopař ví, „že vesmír není 
černobílý, že neexistují ti absolutně špatní a zase ti absolutně dobří. Každá planeta je jiná už 
tím, kde se v galaxii nachází, kdy vznikla a kdo ji obývá. Každá potřebuje něco jiného a co 
šlape na planetě X, se nemusí vůbec ujmout na planetě Z.“ Analýza se zaměřuje především na 
nedostatky, ale také nesmí zapomínat, že v každé organizaci existuje něco pozitivního, silné 
stránky či možnosti. 
Co je cílem analýzy potřeb? Budeme se držet jednoduchého vymezení: „Cílem analýzy potřeb 
je provést identifikaci rozdílu mezi tím, co je, a tím, co je žádoucí.“ (Belcourt Wright, 1998: 35) 
„Tím, co je“, je myšlen současný stav, a „tím, co je žádoucí“ zase stav, který je optimální nebo 
zatím jen nenaplněným přáním. 
Analýza potřeb je založena na vyžádání si informací od těch, kterých se analýza přímo týká 
a jichž se budou týkat i navazující intervenční programy. V tomto směru je třeba respektovat 
jejich soukromí, chránit je, zachovávat jejich anonymitu a nevystavovat je nějakým újmám. 
Průvodce k tomu píše: „Hleď opustit planetu v takovém stavu, abys za sebou nezanechal 
spoušť, nejlépe tak, aby tě domorodci i příště pohostili nikoliv studeným vývarem z bodláčí, 
ale kusem dobrého pečeného.“ 

ŠPATNĚ
Nevím jak přesně … musíme udělat 
výzkum. Zjistěte mi všechno, nebudu Vám 
nic říkat, udělejte dotazník a anketu, chci 
tam mít co nejvíce lidí od nás, všechny. 
Všechno mi popište.

SPRÁVNĚ
Potřebuji zjistit, co si o nás myslí naši klienti, 
co si myslí o naší organizaci, o péči, kterou 
jim poskytujeme. Také chci vědět, co si mám 
počít s mými zaměstnanci, abychom byli lepší 
a lepší. Nedaří se nám je motivovat k lepším 
výsledkům.

JL

Co to je zač ta analýza potřeb?

J
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Analýza spočívá v soustředění potřebných informací od jednotlivých zaměstnanců, může se 
jednat o vrcholové manažery, zaměstnance klíčových pozic nebo ostatní. V sociální oblasti 
je také nutné sbírat informace od klientů, tj. uživatelů péče. Samozřejmě informace nelze 
sesbírat úplně všechny. Informace se sbírají tak, abychom získali ty, které jsou potřebné 
vzhledem k tomu, co chceme zjistit. Sbíráme je takovým způsobem, který napomůže nalézt 
nedostatky a určit jejich povahu. 

Analýza potřeb v sociálních službách

Zvídavý Stopař má další otázku:
 

Analýza vede k formulování opatření, lépe řečeno intervencí, které vyvstávají z toho, co analýza 
zjistí. Analýza potřeb odhaluje rozdíly ve výkonu, intervence na ni plynule navazují. Intervence 
z analýzy vyplývají, vychází z navržených doporučení, jsou formulovány co nejkonkrétněji, 
vedou ke zvýšení výkonnosti organizace a celkovému zlepšení. Analýza neříká nic o konkrétním 
obsahu a náplni intervencí, pouze udává jejich směr. Konkrétní opatření a intervence musí 
být sestavovány po ukončení analýzy tak, aby rozvinuly do konkrétní podoby její jednotlivá 
doporučení. Takovou konkrétní intervencí je například příprava vzdělávacího programu pro 
zaměstnance organizace nebo aktivizační plán pro klienty. Pokud analýza zjistila nedostatky 
v oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců, doporučila jazykové kurzy – jejich sestavení, 
výukový plán, metody a organizaci už ale připravuje někdo jiný než výzkumník. 
Změny v organizaci sociálního státu směřují od monopolního veřejného zabezpečení, dělení 
služeb podle typů, silné zodpovědnosti státu a ochranného paternalismu k pluralistickému 
modelu prokombinování různých poskytovatelů a rovnoměrnější distribuci zodpovědnosti. 
Tato kvalitativní proměna klade důraz na potřebu koordinace systému služeb a zajištění 
přibližně stejné kvality poskytovaných služeb napříč celým spektrem poskytovatelů. 
Současně se do popředí zájmu dostává efektivnost služeb a jejich cílenost. Stále větší důraz 
je kladen na přesun zodpovědnosti z centra na místní komunity (samosprávné obce), což je 
ospravedlňováno očekáváním vyšší efektivity a menší byrokracie. Úspěšnost poskytovatelů 
sociálních služeb se odvíjí od toho, jestli jsou těmi, kdo se má sociální aktivitou zabývat, 
jsou sociálnímu problému nejblíže, jestli poskytují dostatečně kvalitní služby a reflektují 
jak místní, tak i obecnější podmínky a vývojové trendy a jestli disponují dostatečnými 
kompetencemi a zdroji. Přenos kompetencí a zodpovědnosti od centrálního řízení na místní 
komunity vyvolává na straně obcí potřebu zajistit:
• rozsah sociálních služeb tak, aby byly občanům dostupné všechny základní typy, 
• efektivní rozdělení a využití finančních prostředků,
• flexibilitu poskytovatelů vzhledem k vývoji místních podmínek a potřeb,
• kvalitu poskytovaných služeb v lokalitě,
• koordinaci systému služeb. 

Aby tomu tak bylo, musí být průběžně naplňovány potřeby všech tří aktérů sociálních služeb 
– poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů. Sociální služby mají odpovídat potřebám těchto 

aktérů, i lokální situaci. Průvodce komunitním plánováním doporučuje si položit následující 
otázku: „Jaké sociální služby mají v obci, městě, regionu být, aby odpovídaly specifikům místa, 
potřebám celé komunity i potřebám jednotlivců?“ (Průvodce komunitním plánováním, 2004) 
Lidé se mají účastnit vytváření sociálních služeb a sociální služby mají zrcadlit jejich potřeby. 

Současný a standardní stav

Jak už bylo řečeno, cílem analýzy je provést identifikaci rozdílu mezi tím, co je, a tím, co 
je žádoucí. Toto tvrzení nám bude oporou během celého analytického postupu. Analýza se 
zaměřuje na potřeby. Jak ale potřebu vymezíme? Odpověď není složitá, potřebou je právě 
onen rozdíl mezi výsledky požadovanými a výsledky současnými. Znamená to, že máme dva 
pevné orientační body, kterých se budeme držet. Jinak řečeno, pro analýzu potřeb je klíčové 
uvědomění si dvou úrovní. První budeme nazývat současným stavem. Jedná se o momentální 
situaci, kterou chceme nějakým způsobem zlepšit, nevíme však jak. Analýza se nespokojuje 
s tím, že nejsme se současným stavem příliš spokojeni. Analýza musí umět momentální 
situaci co nejlépe pojmenovat a to i za cenu jisté kritičnosti. Je nezbytné zjistit, jak se věci ve 
skutečnosti mají. 

Druhý stav, ke kterému chceme směřovat, budeme nazývat standardní. Standardní stav se 
vyznačuje tím, že je dosažen nejefektivnějším provedením práce. Rozhodně není nějakým 
nedosažitelným zbožným přáním. Musíme mít o něm nějakou představu a vědět, že má 
smysl o jeho dosažení usilovat. Standardní stav může být:
• požadovaný, 
• optimální,
• plánovaný, 
• budoucí.

Už ze samotných názvů je patrné, že se standardní stav odvíjí od nějakých konkrétních 
požadavků (např. vytvoření komunitního plánu a jeho uvedení do života), od představy 
optimálního chodu organizace (např. vytvoření vhodných pracovních podmínek), od 
plánování (např. plnění konkrétních bodů strategického plánu rozvoje organizace) nebo od 
obecné představy o budoucím vývoji organizace, např. zvyšování kvality služeb (Prokopenko, 
Kubr a kol., 1996). I tento standardní stav musíme umět pojmenovat. Jak nám doporučuje 
stopařův průvodce: „V palubním navigačním řádu nikdy nepište, že míříte ke hvězdám. 
Nikdo totiž nebude přesně vědět, k jakým hvězdám míříte. Lépe je napsat, že vaším cílem 
je restaurant na konci vesmíru, pak je všem jasné, kam máte zamířeno. Nikdy ale nemiřte 
někam úplně mimo svou galaxii!“ Za standardní stav v oblasti poskytování sociálních služeb 
lze považovat stav, kdy jsou zavedeny standardy kvality, vytvořen komunitní (střednědobý) 
plán, efektivně poskytovány služby klientům atd. 

K čemu je taková analýza potřeb v oblasti 
sociálních služeb dobrá? Komu může 
sloužit?

J

Tak trochu nevím, co může definování 
současného stavu způsobit …

Asi to budeme muset unést, bez toho, 
abychom si pojmenovali, jak jsme na tom 
dnes, se kupředu nepohneme. 

JL
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Pořád platí, že se standardní stav vymezuje vůči současnému reálnému stavu. Bez jeho 
stanovení nemáme druhý orientační bod analýzy. Při stanovení standardního stavu se 
obvykle vychází z:
• komparace s jinými organizacemi, které slouží jako příklad, 
•  z profesních a jiných standardů, které reprezentují všeobecně uznávanou či požadovanou 

úroveň,
• plánovaných standardů, které stanovují cílový úkol či stav a profilují se vůči aktuálnímu stavu,
•  standardů, které se používaly nebo jich dosahovaly některé organizace v minulosti.
(Prokopenko, Kubr a kol., 1996)

Pro analýzu je tedy důležité umět pojmenovat dva stavy. Oba stavy jsou alfou a omegou 
analytické práce a vážou se k nim další procedury a pojmy. 

    

   

    

Tím ale analýza nekončí, právě naopak. Do schématu budeme postupně doplňovat další prvky. 
Před tím se ale ještě vrátíme k potřebám. Své potřeby mají všichni tři hlavní aktéři sociálních 
služeb. Uživatelé sociálních služeb jsou klienty sociálních služeb a je nezbytné zohledňovat 
právě jejich postoje, názory, reflektovat jejich pohled, dát jim příležitost se ke službám vyjádřit 
a nejlépe je do probíhajících procesů přímo zapojit. Průběžné monitorování potřeb je nutné 
už jen proto, že služby jsou poskytovány právě klientům. Čí názor je pro nás důležitější než 
jejich? Opomenout nelze ani poskytovatele služeb. Jedná se o subjekty, které služby poskytují 
a nabízí. Patří sem nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. 
státem. Poskytovatelé jsou odborníky v dané oblasti, vědí, jak služby fungují a vyznají se 
v provozních záležitostech. Dokáží popsat stávající poptávku a v celé problematice se dobře 
orientují. V mnohém se také liší – svou specializací, zřizovatelem, zaměstnanci, kvalitou 
poskytovaných služeb apod. Dá se očekávat, že se budou vzájemně lišit i ve svých potřebách. 
Nesmíme opomenout také potřeby třetího aktéra – zadavatele sociálních služeb. Jsou jimi 
zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném 
území a více či méně aktivně do poskytovaných služeb zasahují. I zadavatelé mají své potřeby, 
proto na ně nesmíme zapomínat. 

Co na to říká náš Stopařův průvodce? „Mnoho astronautů na palubě znamená mnoho 
názorů. Posádka má své představy, cestující také, natož palubní personál. Tohle nemůže 
fungovat! Jak uspokojit všechny a najednou?“ Analýza potřeb by byla neúplná, pokud by 
se zaměřila jen na popis názorů jedné ze skupin např. uživatelů. Samozřejmě, že je důležité 
reflektovat stanoviska uživatelů, ale analýza by nebyla analýzou, kdyby pouze prosazovala 
jeden z názorů na poskytování služeb. Uživatelé mohou být přesvědčeni o své potřebě bavit 
se především ve večerních hodinách, poskytovatelé zase o své potřebě se učit anglicky. Je tady 
ale jedno velké „ale“ – jedná se o potřeby sice silně subjektivně pociťované, ale bez vztahu 
k potřebám reálným. Uživatelé mají být zaměstnáni především během dne a poskytovatelé se 
musí dříve naučit komunikovat neverbálně, nikoliv anglicky. Analýza musí mířit někam dále, 
než aby jen přenášela stanoviska jednotlivých aktérů a dávala za pravdu jednou uživateli, 
podruhé zase poskytovateli. Potřeby obou se totiž mohou i rozcházet. Jde tady o nalezení 
skutečných potřeb, které nejsou na první pohled snadno rozeznatelné. 

Typy potřeb

Provedení analýzy potřeb není samoúčelné, slouží k nalezení toho, co by měli poskytovatelé, 
zadavatelé a uživatelé od rozvoje získat, a také, jaké podmínky mají být vytvořeny, aby 
k pozitivnímu efektu rozvoje vůbec došlo. Obecně lze rozlišit potřeby na vzdělávací a ostatní. 

Samotné naplnění vzdělávacích potřeb ještě nemusí vést ke zlepšení organizační výkonnosti. 
V úvahu musí být brány i potřeby ostatní, které mají ke vzdělávání vztah. Mezi ostatní 
potřeby lze zařadit motivaci, pracovní prostředí organizace apod. Může se stát, že potřeby 
vzdělávání ostatní potřeby zcela zastíní, nebo jsou s nimi v rovnováze, nebo jsou samy 
ostatními potřebami zastíněny (Prokopenko, Kubr a kol., 1996).
Potřeby poskytovatelů se například liší podle zaujímaného místa v hierarchii řízení a náplně 
kompetencí. Proto je třeba během analýzy zjistit zaměstnanecké hierarchie a požadované 
kompetence pro jednotlivé funkce, což je většinou obsahem interních dokumentací 
organizace. Potřeby uživatelů jsou zase podmíněny celkovou životní situací, stupněm 
závislosti na pomoci atd. 

Standardní stav?Může jím být i to, že si chci 
konečně pořádně vybavit kancelář?

To k tomu určitě patří, ale zkus ho formulovat 
obecněji, něco jako vytvoření optimálních 
podmínek vedoucích ke zlepšení výkonu. 

JJ

STAV STANDARDNÍ

POTŘEBY

STAV SOUČASNÝ

UŽIVATEL

POSKYTOVATEL ZADAVATEL

Potřeby

Vzdělávací Ostatní
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Hodnocení potřeb se dá provádět na různých úrovních zobecnění. Můžeme rozlišit celkem 
tři základní úrovně. Každá úroveň potřeb je odlišná a odlišné jsou i potřeby, které se na 
jednotlivých úrovních objevují. Jedná se o úroveň:
• individuální (subjektivní),
• skupinovou a týmovou, 
• organizační.
(Prokopenko, Kubr a kol., 1996)

Výchozím bodem všech analýz je individuální úroveň, která zohledňuje jedinečné 
a individuální potřeby vzhledem ke konkrétní situaci. U poskytovatele služeb se může jednat 
o pracovní profil při současném zohlednění úrovně vzdělání, zkušeností, osobnosti apod. 
Tato úroveň umožňuje naplnit potřeby jednotlivce na úrovni individuální (Koudelka, 2000). 
Pokud se jedná o potřebu vzdělávací, pak lze vzdělání zaměstnance sestavit „přímo na míru“. 
Vzpomeňme si však na riziko, které je se subjektivní rovinou potřeb spojeno. Pociťovaná 
potřeba ještě neznamená, že je potřebou skutečnou. 
Vyšší úrovní potřeb je úroveň skupiny a týmu, která předpokládá, že řada potřeb je 
společných. Zaměstnanci pracují ve skupinách a týmech. Zde se objevují potřeby plynoucí 
ze vztahů a interakcí s ostatními pracovníky. Uživatelé služeb se ocitli v přibližně stejných 
životních situacích, musí zdolávat podobné překážky, ocitají se ve stejných situacích. 
Nejvyšší úroveň tvoří organizace jako celek. Tato úroveň má zvláštní význam a pracuje 
s ní řada analýz, přičemž dvě předchozí zahrnuje do organizační úrovně. Třetí nejvyšší 
stupeň je důležitý. Sociální služby jsou poskytovány organizacemi, pomoc se odehrává 
v prostředí organizací, a proto je nutné se úrovni organizace věnovat. Organizace má vliv na 
poskytované služby, na zaměstnance a klienty. Vyznačuje se určitou organizační kulturou, 
která má přímý vliv na „dění uvnitř“. Organizace jsou složitými sociálními útvary, v nichž 
existuje určitá organizační kultura. Ta se týká kolektivních postojů zaměstnanců k práci, 
nadřízeným, cílům, pravidlům a postupům. Zaměstnanci mají své představy, jak by měla 
vypadat komunikace a rozhodování v organizaci. Vnímání zaměstnanců může být měřeno 
prostřednictvím zkoumání postojů zaměstnanců vůči komunikaci a rozhodování nebo 
subjektivnějším přístupem v rozhovoru, který se zaměřuje na vysvětlení, příběhy a metafory. 
Je zřejmé, že podle potřeb se budou organizace vzájemně lišit. Jiné potřeby vyvstanou 
v organizacích nestátních neziskových, jiné zase budou v organizacích příspěvkových nebo 
v prostředí úřadů městských obvodů. 
Organizační kultura se dotýká jak formálních, tak neformálních vztahů. Ovlivňuje chování 
uvnitř organizace i vystupování organizace vůči svému okolí. Hlavní problém spočívá v tom, 
že jsou v organizacích preferovány byrokratické postupy a je zanedbáván lidský prvek – 
zejména zvládnutí personálního managementu. Organizační kultura „je vlastně zobrazením 
skutečného stavu dosažené systémové úrovně kompatibility, flexibility, adaptability, konzistence 
a koexistence podnikové filozofie, z které se dá dále usuzovat na odolnost podniku, jeho 
stabilitu, jakost všech procesů včetně výstupů, funkčnost a prosperitu“. (Nenadál, Noskievičová, 
Petříková, Plura, Tošenovský, 2002: 36) Nepsané systémy hodnot, norem a zvyklostí 
a zaběhané formy vzájemných vztahů a prezentací ovlivňují chování pracovníků mnohdy 
více než pracovní řády a předpisy. Příznivá organizační kultura přispívá k angažovanosti se 
zaměstnanců, zvýšení kvality práce a pracovního výkonu, podpoře efektivity a komunikace. 
Všechny aspekty organizační kultury mají vliv na kvalitu poskytovaných služeb. 
Existují i jiná kritéria, podle nichž se dají potřeby třídit. Můžeme rozeznat potřeby současné 
a budoucí. Potřeby současné jsou ty, které lze naplnit okamžitě nebo v poměrně krátkém 

časové úseku. Zejména se jedná o změny v prostředí nebo organizaci, které jsou neodkladné 
nebo znamenají okamžitou podporu již probíhajících procesů. „Budoucí potřeby mají 
strategičtější ráz a jsou spojeny s představami o budoucnosti, dlouhodobými úkoly 
a perspektivním rozvojem.“ (Prokopenko, Kubr a kol., 1996) Budoucí potřeby vyplývají 
z představy o žádoucím stavu, kterého má být dosaženo. Stopařův průvodce radí: „Správný 
kapitán se nespokojí s tím, že ví o příštím galaktickém letu, chce vědět i o letech dalších. Podle 
toho si vybírá posádku, šetří či nešetří loď, investuje do oprav, nebo je oddaluje, zjišťuje, jaké 
jsou na planetách podmínky, kde si může dáchnout a kde zase více přidat, neboť vesmírné 
nástrahy nelze podceňovat a je třeba se na ně připravit.“ 

Dalším rozlišovacím kritériem potřeb může být kvalita a kvantita. Kvalitativní potřeby odráží 
obsah práce a určují druh hlavní problémové oblasti, dále druh vědomostí a dovedností, který 
bude nutné rozvinout, nebo změnu postojů, kterých bude třeba dosáhnout. Kvalitativní potřeby 
identifikují předměty a způsoby intervence za současného vytyčení cíle, ke kterému se má 
směřovat (Prokopenko, Kubr a kol., 1996). Kvantitativní potřeby určují, kolik zaměstnanců či 
klientů má stejné či podobné potřeby a jaké úsilí bude nutné vynaložit k naplnění cílů. Patří 
sem počty zaměstnanců vyžadujících vzdělávání, čas potřebný ke školení, objem školících 
a jiných činností, počty klientů, jichž se intervence dotkne, potřebné materiální, lidské a jiné 
zdroje. Kvantitativní stránka v mnohém odhaluje, jak náročné bude intervenci uskutečnit 
a jak rozsáhlá asi bude. Praktici potvrdí, že jinak se uskutečňuje intervence, která se dotkne 
dvou desítek klientů něž ta, která jich zasáhne stovky. 

Vymezení problému a analytický postup

Analytický postup začíná tím, že identifikujeme problémy – začínáme jejich uvědoměním 
a směřujeme k jejich řešení. 

Máme problém … a to je dobře!

Nechme si opět poradit Stopařovým průvodcem: „Neboj se problémů, už před stovkami let 
jeden chytrý pozemšťan řekl, že co tě nezlomí, to tě zpevní. Takže není důvod se problémů 
bát, naopak po nich kosmičtí hrdinové prahnou a vyhledávají je, neboť bez problémů není 
žádného dobrodružství.“ 
Jedním z nejobecnějších přístupů ke zjišťování potřeb je identifikace a analýza problému. 
Zjišťování potřeb lze považovat za identifikaci problému. Co je tím problémem? Je jím situace 
považovaná za nejasnou a chaotickou či rozdíl mezi tím, jaké věci jsou, a tím, jaké by měly 
být. Problém je určen svým obsahem, místem, nositelem, velikostí a časem. 

Když já chci všechno hned! To se ti nedivím, ale zamyslel ses někdy nad 
tím, kam má tvá organizace v  budoucnu 
směřovat? Máš nějaké dlouhodobé cíle 
a plány? S kým jsi je projednal?

J
L
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Řešení problému vyžaduje určitý postup od uvědomění si problému až po jeho vyřešení. 
Výchozím bodem je uvědomění si problému a určení jeho důležitosti. K uvědomění si 
problému může dojít pozorováním, srovnáním, upozorněním na nedostatky, nespokojeností 
zaměstnanců, stížnostmi klientů apod. V samém počátku je nezbytné problém ohodnotit 
z hlediska významnosti. Stopař píše o příčinách jednoho tragického ztroskotání: „Poslední 
slova v palubním deníku zněla: na lodi propukla panika, posádka šílí, došly totiž bonbóny. 
V zápise však úplně chyběl záznam toho, že v témže okamžiku se vzňal levý motor.“
Jak vidíme, ne každý problém je tak důležitý, abychom se mu museli zcela věnovat. Pokud 
zjistíme, že je nevýznamný, nemá smysl v analýze dále pokračovat. Pokud je problém významný, 
musí se přikročit k jeho specifikaci a vymezení. V tomto kroku se specifikují symptomy 
a signály problému a přechází se k pojmenování problému. Následuje shromažďování údajů 
a jejich analýza s cílem problém vyřešit. 
Analýza dat a údajů se zaměřuje na přesný popis problému, nalezení příčin problému 
a návrhů řešení. Součástí analýzy je nalezení příčinných (kauzálních) vztahů. Jedná se 
o nalezení existujícího vztahu mezi jevem a jeho příčinou. Například se můžeme ptát na 
příčiny nespokojenosti klientů v jednom konkrétním zařízení, které obývají. Nebo na příčiny 
toho, proč se v jedné organizaci podařilo zavést standardy kvality poměrně snadno, zatímco 
v druhé se zaměstnanci se zaváděním strašlivě natrápili. 
Z analýzy vyplynou zjištění, na jejichž základě je možné vypracovat návrhy řešení a plánovat 
jejich uskutečnění. Navrhované řešení může obsahovat varianty a jejich preference, upozornění 
na jejich význam a musí splňovat i další kritéria jako efektivitu, realizovatelnost, náklady 
apod. Z alternativních řešení se vybírají ta nejvhodnější, je potřeba je předběžně zvážit a na 
základě kritérií ekonomických, provozních, technických, právních, plánovacích a dalších 
zvolit tu nejvhodnější variantu. V úvahu musí být brány i charakteristiky prostředí, kterého se 
bude řešení týkat. Samotná realizace může přinést nové problémy, obecně by se ale měla řídit 
zjištěními a doporučeními plynoucími z analýzy. Součástí realizace by mělo být zpracování 
realizačního plánu a získání podpory těch, kteří se budou procesu účastnit. Nikdy nesmíme 
opominout ty, jichž se opatření budou týkat, byť jen okrajově. Získání podpory ze strany 
zaměstnanců či klientů je nezbytné od samotného počátku a je třeba si jí považovat. Podpora je 
nutná při zahájení analýzy, při získávání údajů a dat a i při následném zavádění změn. 

Překážky

Při hledání příčin problémů se mohou objevit překážky efektivního výkonu či standardního 
stavu, které musí být odstraněny. Lze je rozdělit na:
• lidské, 
• technické, 
• informační,
• strukturální.
(Belcourt, Wright, 1998)

Mezi lidské překážky patří nedostatek znalostí, dovedností, chybějící motivace, 
kontraproduktivní systém odměňování, skupinové normy, neformální vedení a špatné 
organizačně-politické klima. K technickým překážkám náleží špatně navržené pracovní 
místo, nedostatek nástrojů a přístrojů, nedostatek standardizovaných postupů a rychle 
probíhající změny. Informační překážky se týkají nesprávně definovaných cílů, nedostatku 
měřítek výkonu, nezpracovaných údajů, neoptimalizovaných zdrojů a neefektivní zpětné 
vazby. Strukturální překážky představují překrývající se činnosti a zodpovědnosti, nedostatek 
flexibility a nedostatek kontrolních systémů. 

O tyto prvky nyní doplníme naše analytické schéma, které již bude úplné:
 

         
 

  

      
        

 

    

J
Čeho se problém týká? Kde se problém objevuje?

Kdy se problém objevuje? Koho se problém týká?

II. STANDARDNÍ STAV
požadovaný, optimální, plánovaný, budoucí stav či situace

 PŘEKÁŽKY
lidské, technické, informační, strukturální

PROBLÉMY  POTŘEBY

Potřeby
- individuální, skupinové 
a organizační
- současné a budoucí
-kvalitativní a kvantitativní
- vzdělávací a ostatní

 Problémy
- čeho se týká
- kde se objevuje
- kdy se objevuje
 - koho se týká
 - důležitost 
co, kde, kdy, kdo
- důležitost problému

I. SOUČASNÝ STAV
 momentální stav či situace, co je nyní

směr
zvýšení
výkonnosti
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Techniky pro hodnocení potřeb

Pro hodnocení potřeb bylo vyvinuto několik technik. Lze je rozlišit na:
• individuální, 
• skupinové, 
• techniky na úrovni organizace. 
(Prokopenko, Kubr a kol. 1996)

Základní individuální technikou je analýza pracovní náplně a popis pracovní náplně 
zaměstnance. Z hlediska klienta se může jednat o analýzu sociální anamnézy nebo různých 
jiných písemných záznamů, které se klienta bezprostředně týkají a popisují jeho situaci. Jedná 
se o sumarizaci základních informací – jednotlivých aktivit, úkonů, dovedností, zodpovědnosti 
apod. Testy a zkoušky jsou technikou popisující úspěšnost v určitých záměrně řízených 
situacích. Ty se týkají spíše poskytovatelů sociálních služeb, od nichž lze vyzískat různé druhy 
informací. Je to sice jednoduchá technika, která umožňuje zjistit mnohé o testovaných, ale 
potíž spočívá v tom, že je vnímána jako nepříjemná kontrola. Může tak působit na testované 
silně demotivačně. Dotazník je frekventovanou technikou, která slouží k získání písemných 
informací, které se týkají práce, vzdělávacích či jiných potřeb. Výhodou dotazníku je jeho 
efektivnost, s jeho pomocí v poměrně krátkém čase získáme hodně informací, které statistiky 
vyhodnotíme. Má ale také své limity. Základní plyne z toho, že respondentům předkládáme 
již předpřipravené odpovědi, z kterých si vybírají tu nejlepší. Odpovědi tak omezujeme jen 
na několik alternativ, skutečný svět tak redukujeme na několik možností. S dotazníkem 
nemusíme uspět v některých sociálních skupinách, například mezi bezdomovci či imigranty. 
Rozhovorem lze získat velké množství informací týkajících se určitého tématu, lze ho využít 
v prostředí poskytovatelů, uživatelů i zadavatelů sociálních služeb. Lze ho kombinovat 
s ostatními technikami a jeho předností je, že nám umožňuje dobře porozumět tomu, jak 
se na svět dívají ti, s kterými hovoříme. Můžeme klást doplňující otázky a ověřit si, zda-li 
správně konverzačnímu partnerovi rozumíme a pochopili jsme ho. Lze využít i řadu jiných 
technik, často je využívána technika pozorování. Lze pozorovat různé události, způsob práce 
s klienty, řídící proces v organizacích nebo všední den klientů. Cenným zdrojem informací 
jsou také porady a interakce na pracovišti, komunikace mezi uživateli služeb, schůze klientů 
apod. Mezi další individuální techniky patří kritické události – jedná se o významné, ne zcela 
běžné situace, které odhalují řadu slabin. Technika deníku vychází z toho, že si jedinec vede 
deník a do něj zaznamenává, co všechno během dne zažil a co dělal. Řízení prostřednictvím 
cílů ukládá jednotlivci cíle na delší dobu, v průběhu jejich naplňování je zaznamenáváno 
jejich vyhodnocování a projednávání případných změn a úprav. Sebehodnocení zase může 
poskytnout mnoho informací o vztahu k práci, okolí, ostatním lidem. 
Skupinové techniky se využívají pro zjišťování potřeb vzdělávání a rozvoje, které se zjišťují 
obtížně nebo jsou zjistitelné pouze v pracovním procesu, dále ke zjištění potřeb, které 
jsou společné více jedincům, zjištění kolektivního názoru skupiny a kolektivní shody 
ohledně potřeb, k aktivizaci týmu či skupiny a získání podpory pro připravovaný program 
či intervenci. Mezi tyto techniky patří porady týmů, diskuse, porady manažerských týmů, 
studijní skupiny, skupinové projekty, techniky kolektivní tvořivosti, modelování a analýza 
chování a simulace. 
Techniky na úrovni organizace slouží k získání širšího vhledu do organizace a zaměřují se 
na problémy, které ovlivňují celkovou výkonnost, vztahy k prostředí, kulturu organizace, 
systém a procesy řízení, manažerské styly. Předností těchto technik je, že zasazují potřeby 
do širších organizačních vztahů a to v různé míře. Tyto techniky jsou vhodné i pro zjišťování 

ostatních potřeb. Techniky na úrovni organizace jsou dobře využitelné v prostředí organizací 
poskytovatelů sociálních služeb. Existuje jich velké množství, dále uvádím přehled některých 
vybraných s hlavními charakteristikami:
•  Analýza evidence a zpráv pracuje s bohatým a snadno přístupným zdrojem informací. 

Zvláště personální dokumentace poskytuje množství informací, totéž platí o sociální 
anamnéze. Shromáždění personální dokumentace, hlášení, zpráv a záznamů, je univerzálním 
prostředkem k hodnocení potřeb. 

•  Analýza budoucích trendů a možností jsou důležité, pokud se zaměřujeme na budoucí 
potřeby rozvoje. I úvahy nad naplněním krátkodobých potřeb by měly vycházet ze znalosti 
trendů v dané oblasti. Budoucí potřeby mohou být posuzovány na základě znalostí trendů 
a možností organizace, oboru, trhu, možností nových technologií a podobně. Je třeba 
si klást otázky typu: Jaká je perspektiva našeho rozvoje v budoucnosti? Jaké dovednosti 
a znalosti od nás bude vyžadovat nový trend? Jaká bude naše strategie rozvoje? Co podpoří 
naši konkurenceschopnost? Co už potřebovat nebudeme?

•  Meziorganizační srovnávání umožňuje zjistit výkonnost organizace na základě srovnání 
s jinou podobnou organizací či organizacemi. Jedná se o vysoce efektivní techniku, která 
je známá už od průmyslové revoluce. Umožňuje odhalit výkonnost organizace ve srovnání 
s organizací podobného typu. Analýzy poskytnou prostor pro detekci a vysvětlení rozdílů 
ve výkonnosti a také navrhnou opatření pro zlepšení. Vzájemné srovnávání organizací 
vychází z porovnávání jednotlivých ukazatelů a srovnávací techniky se mohou odvolávat 
na standardy platné v jiných organizacích. 

•  Benchmarking je technikou, která se soustřeďuje na zlepšení rozhodujících oblastí. Hledají se 
a záměrně studují nejlepší výsledky dosahované ostatními a poté se aplikují do praxe vlastní 
organizace. Benchmarkingové techniky mohou zjistit, že rozdíly ve výkonnosti jsou ovlivněny 
rozdíly v kvalifikaci. Tato technika je vysoce selektivní a je orientovaná prakticky. 

•  Diagnóza organizace spočívá na vyhledávání faktů a jejich analýze. Hlavním cílem je 
vytvořit celkový obraz organizační výkonnosti a efektivnosti, předností a slabin. Umožňuje 
dobrou orientaci a návod na vzdělávání, neboť odhaluje problémové okruhy. Diagnózy jsou 
hloubkovými studiemi, které napomáhají při důležitých rozhodováních. 

•  Audit manažerského rozvoje nebo rozvoje lidských zdrojů je technikou hledání a hodnocení 
faktů, které dávají celkový obraz o rozvoji zaměstnanců v rámci organizace. Audit se zahajuje 
zkoumáním politiky rozvoje a následuje dotazník zjišťující odchylky od plánů, hodnocení 
efektivnosti zaměstnanci a vítané změny. 

•  Průzkum postojů zjišťuje názory a pocity skupin zaměstnanců na problém nebo soubor 
problémů. Vede k pochopení příčin různých problémů, nežádoucích jevů, zjištění potřeb 
vzdělávání a rozvoje a zlepšení manažerského stylu a rozhodovacího procesu. Nejčastěji 
se využívá při zjišťování pravděpodobných příčin nespokojenosti např. špatné mzdové 
politiky, konflikty mezi pracovníky, nezajímavá práce, syndrom vyhoření, nemožnost 
uplatnění, nedostatek informací, špatné stravování. 

•  Průzkum organizačního ovzduší je technika, která zjišťuje, jak lidé chápou a rozumí kultuře 
organizace, hodnotám, normám apod. Nesoulad mezi skutečnými a pociťovanými normami 
a hodnotami mezi manažery, zaměstnanci a klienty poskytuje prostor pro vzdělávání a rozvoj. 

•  Organizační rozvoj je definován různými způsoby. Nejobecnější vymezení techniky vychází 
z plánovité činnosti nebo úsilí celé organizace, které je řízené shora a je zaměřené na zvýšení 
organizační efektivnosti a životaschopnosti organizace skrze zásahy do vnitřního života. 
Nejdůležitějšími kroky jsou zkoumání a hodnocení procesu změn, které mohou poskytnout 
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hodnotné a praktické informace o budoucích stránkách organizace a potřebách dalšího 
vzdělávání. Většina neefektivnosti spočívá v nedostatečné angažovanosti zaměstnanců, 
nezájmu a nepřátelských postojích vůči organizaci. 

•  Programy přestavby, restrukturalizace a zvyšování výkonnosti jsou konglomerátem mnoha 
dalších technik. Jsou zaměřeny na přestavbu organizace a dosahování programových cílů. 

(Prokopenko, Kubr a kol., 1996)

Ani jedna z technik se nedá označit za nejlepší. Každá má své přednosti a nedostatky, proto 
je vhodné je ve většině případů kombinovat. Volba příslušné kombinace vychází z především 
z toho, co je daná technika schopna zjistit. Ne vždy se dají techniky volit podle mechanického 
klíče. Stopařův průvodce o tom píše: „Ani ten nejlepší manuál není schopen popsat, jak ten 
náš zatracený stroj funguje. Když dáváme mašinu před letem dohromady, držíme se manuálu 
první dva dny a pak ho zahodíme. Nevím, jak to pak dáváme dohromady, snad citem. A pak 
to šlape. Ti, kteří ji sešroubují přesně podle plánu, tak jim nešlape jako nám. Nevím proč, jako 
kdybychom jí vdechli individuální duši.“ Možná právě proto dva odborníci doporučují, že 
výběr techniky má zohlednit nejen dimenze zjišťovaných potřeb, ale také výzkumník musí mít 
„pocit, že se mu s vybranou technikou dobře pracuje a musí ji považovat za dobrou a praktickou. 
Musí ji být schopen využívat bez potíží“. (Prokopenko, Kubr a kol, 1996: 118 - 125)

Výsledky analýzy potřeb   

Analýza potřeb je a musí být více než jen pouhou reflexí vnímaných potřeb jednotlivců. Musí 
směřovat k identifikaci potřeb a potřeby musí být propojeny s výkonem. Řada analýz končí 
tím, že dovedně prezentují to, co tvrdí jednotlivci či skupiny. Analýza potřeb je završena tím, 
že se dokáže od deklaratorních pozic odpoutat. Opuštění deklaratorních pozic je nesmírně 
důležitým a nutným krokem. Musí umět objevit „skutečné“ potřeby, které se mnohdy zcela liší 
od těch deklaratorních. Zaměstnanci poskytovatele služeb mohou být přesvědčeni o nutnosti 
vybavení svých kanceláří tou nejmodernější komunikační technikou, ale jejich běžné 
komunikační dovednosti s klienty jsou mizivé. Toho si ale nejsou vůbec vědomi a na seznam 
potřeb tuto dovednost nezařazují. Moderní komunikační technika je zcela jistě důležitá, ale 
aktuální potřeby je třeba hledat jinde. Analýza svým postupem odhaluje tyto „skutečné“ 
potřeby, o kterých jednotliví aktéři nemají ani tušení, nebo by je neupřednostňovali. Ale 
nemusí tomu tak být vždy. Někdy si jsou zaměstnanci či klienti vědomi moc dobře, co je 
trápí a umí problém přesně pojmenovat. Posledním krokem analýzy potřeb je oproštění 
deklaratorního stavu jednotlivých aktérů a objevení „skutečných“ potřeb.
Je nutné si uvědomit, že analýza potřeb je poměrně rozsáhlou a komplexní analýzou, 
kombinuje řadu výzkumných technik a může vyvolávat zdání, že zkoumá příliš věcí 
najednou. Cílem analýzy potřeb je identifikovat rozdíly mezi tím, co je, a tím, co je žádoucí. 
Požadované výsledky se odvozují od standardního stavu, který se dosahuje nejefektivnějším 
provedením práce. Standardní stav je považován za požadovaný, optimální či budoucí 
a vymezuje se vůči současnému reálnému stavu. Výsledkem analýzy potřeb je intervence, 

kterou může být vzdělávací program nebo organizační opatření. Ty na analýzu plynule 
navazují. Analýza potřeb vyhledává nejdůležitější problémy a potřeby a určuje, které z nich 
mohou být řešeny opatřeními v oblasti vzdělávání a které zase opatřeními organizačními. 
Navazující vzdělávací programy či jiné intervence jsou vytvářeny s ohledem na účastníky, 
jejich motivaci a způsobilost stanovit jasné a přesné cíle vzdělávání. Analýza potřeb je tedy 
součástí přípravné fáze návrhu konkrétní intervence. Je třeba mít na mysli to, že každá 
intervence mění celkovou situaci a změna vyvolává další potřeby. Nelze si představit situaci, 
kdy už zúčastnění aktéři nebudou mít žádné potřeby. Jedná se o cyklický proces a s tímto 
vědomím k němu musíme přistupovat. 
Při konečném zhodnocení analýzy potřeb je dobré vzít v úvahu tzv. silné a slabé stránky 
analýzy. Za silné stránky je považována schopnost odhadnout rozsah potřeb organizace 
v oblasti dalšího vzdělávání, vymezení cílových skupin, jichž se potřeby týkají, formulování 
konkrétního obsahu vzdělávacího programu či jiné intervence, získání doporučení pro 
zadavatele a také možnost odhadnout efektivnost vynaloženého času na uskutečnění 
intervence. Mezi slabé stránky, které mohou ohrozit jak průběh, tak výsledky analýzy, patří 
neochota vrcholového managementu uznat u sebe potřeby vzdělávání, obecná neochota 
k dalšímu vzdělávání, konzervativismus a neochota ke změně, nedostatek podkladů k analýze, 
nedůvěra ke vzdělavatelským zařízením a nezkušenost analytických pracovníků (Koudelka, 
2000). Analýza by měla ve svém závěru zohlednit své silné i slabé stránky a neměla by se bát 
vyhodnotit analytický postup a poukázat na potíže, s nimiž se potýkala a možné limity. Jen 
tak bude analýzou úplnou a kvalitní. 
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SÍTĚ A SÍŤOVÁNÍ

Alice Gojová

Anotace

Text čtenáře seznámí s tématem sítí a možnostmi jejich využití při koordinační činnosti 
a v rámci přímé práce s klienty. Nejprve je definován samotný pojem síť, jsou vysvětleny její 
základní charakteristiky a představeny základní druhy sítí. Následně je popsán proces síťování 
a postupy jeho využití při koordinační činnosti a při přímé práci s klienty. Při popisu síťování 
pro účely koordinační činnosti je kladen důraz na síťovou analýzu a metody tvorby sítí, které 
metodici sociální prevence a sociální kurátoři pověření koordinační činností mohou využívat. 
V části věnované přímé práci s klienty jsou nastíněny jak možnosti a postupy využití síťování při 
napojování klientů na formální sítě, tak práce se sociálními a podpůrnými sítěmi jejich klientů.
Podle Příručky pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory, sociální kurátoři pověření 
koordinační činností v rámci své kompetence mapování a vyhodnocování aktuálního stavu 
poskytovaných služeb v regionu pro danou cílovou populaci vytváří sítě sociálních služeb. Se 
sítěmi mohou pracovat také v oblasti koordinace, především při vyhledávání nových partnerů 
(skrze sítě sociálních služeb) a distribuci informací.
Další oblastí využití sítí sociálními kurátory je přímá práce s klienty. Podle některých 
autorů (Payne, Travillion in Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004) může být sociální práce 
charakterizována právě jako práce se sítěmi. Především je doporučována jako metoda práce 
s klienty, kteří čelí mnohočetným a provázaným problémům (Hardcastle, Powers, Wenocur, 
2004, Rothman,Sager, 1998). Do této kategorie spadá také cílová skupina sociálních kurátorů, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené.

Co to je síť?
Síť je formálním či neformálním spojením lidí a organizací, je sítí vztahů, která umožňuje 
jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. Subjekty v síti mohou navzájem sdílet zdroje, 
dovednosti, kontakty a znalosti, usilují o dosažení stejných či podobných cílů. Subjekty 
v síti jsou považovány za uzlové body, vztahy jsou vyjádřeny spojnicemi bodů. (Hardcastle, 
Powers, Wenocur , 2004, Schuringa, 2007)
Koncept sociálních sítí se začal v sociologii a sociální antropologii objevovat v šedesátých 
letech dvacátého století a sloužil především k podchycení komunitních vztahů, které 
přesahovaly hranice skupin, dále byl používán při výzkumu rodiny a její podpůrné sociální 
sítě. Postupně začal být používán i v dalších oborech. Vedle sítí sociálních, jako zdroji pomoci 
a podpory, se začalo uvažovat o sítích problémových či tématických jako důležitých činitelů 
inovace. (Velký sociologický slovník, 1996)
Každý z nás je členem mnoha neformálních sítí, jejichž pomocí zajišťujeme mnoho 
každodenních úkolů. Přes sítě známých si hledáme práci, prodáváme auto, vybíráme si 
partnera, půjčujeme si stan na dovolenou, hledáme kamarády pro naše děti, získáváme různé 
rady, informace atd. Neformální sítě využíváme i v zaměstnání. Máme své pracovní známé, 
na které se můžeme obrátit, zavolat, se kterými si navzájem pomáháme a vycházíme si vstříc. 
Každý kurátor pověřený koordinační činností a každý metodik sociální prevence si vytváří 
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svoji neformální síť, která mu pomáhá plnit jeho každodenní pracovní úkoly, získává skrze ni 
informace, rady, podporu apod. Nevyužívá pouze zdroje, na které je sám napojen, ale má tak 
částečně k dispozici i zdroje dalších účastníků sítě (někdo známý má další známé). Tyto sítě 
mají většinou regionální charakter, ale mohou ho přesahovat a zasahovat do úrovně národní 
i nadnárodní, stejně tak mohou přesahovat i profesní orientaci.
Nevýhodou těchto neformálních sítí je, že jsou založeny na osobních přátelských vztazích 
konkrétních lidí a tyto vazby mohou být velmi proměnlivé. Také vlivy v těchto sítích, sdílení 
zdrojů a způsoby rozhodování jsou velmi nejasné. Všechny tyto okolnosti mohou blokovat 
další rozvoj sítě, některé subjekty mohou být přetíženy, protože nemusí docházet k rozdělování 
úkolů a zodpovědností, tok zdrojů může v některých částech váznout. Dalším rizikem je tak 
izolovanost některých členů. Možným řešením je síť formalizovat. A to je hlavním tématem 
tohoto textu. Tvorba formální sítě ale není cílem naší práce. Síť je prostředkem pro dosažení 
dalších cílů – zlepšení služeb, jejich rozvoj a koordinaci, či řešení problému konkrétního klienta. 
Formalizace sítě má ale také své nevýhody a rizika, o kterých se v průběhu naší práce na tématu 
budeme zmiňovat. Neformální síť může vzniknout jako odpověď na problematické fungování 
velké formální sítě a takováto neformální síť může být zároveň zárodkem nové formální sítě. 
Z uvedeného vyplývá, že oba typy sítí (neformální či formalizované) mají své výhody a rizika. 
To, jaký typ sítě se rozhodneme při své práci využít, závisí vždy na konkrétní situaci.

Příklad neformální sítě sociálního kurátora pověřeného koordinační činností

Charakteristiky sítě (Schuringa, 2007 Kirst-Ashman, Hull, 1997):
• Propojenost a spolupráce různých organizací a osob.
•  Síť je založena na horizontálních vztazích a každý ze subjektů v síti je autonomní. Znamená 

to, že žádný subjekt nemá vedoucí pozici, ze které by mohl kontrolovat ostatní či se vměšovat 
do interních záležitostí dalších subjektů. V důsledku absence centrální mocenské pozice 
hraje v sítích významnou roli vzájemná komunikace a procesy vyjednávání.

•  Subjekty v síti mohou mít různou míru vlivu. Míra vlivu není odvozena od velikosti či 
statusu organizace, ale od její pozice v síti. Vzhledem ke svému umístění (v centru sítě či na 
její periferii) a počtu vazeb, mohou mít v rámci sítě větší či menší vliv, mohou disponovat 
různým typem zdrojů.

• V síti dochází k výměně a sdílení zdrojů a distribuci informací.
• Subjekty v síti jsou na sobě v jisté míře závislé, navzájem se potřebují k dosažení určitých cílů.
• Síť je dynamická. Charakter vztahů se mění a objevují se či mizí některé subjekty. 
•  Síť je možné vytvořit či upravit podle aktuálních potřeb, je flexibilní. Některé vztahy mohou 

být na určitou dobu přerušeny, ale v případě potřeby je možné je znovu aktivovat.
• Sítě se mohou překrývat.
• Centrem naší pozornost v síti nejsou jednotlivé subjekty, ale jejich vzájemné vazby.
•  Sítě mohou mít různou míru hustoty1, různý stupeň sdílení norem a hodnot (čím vyšší 

shoda v oblasti norem a hodnot, tím vyšší soudržnost), dosah (rozsah oblastí, ve kterých 
mají lidé kontakty) a hranice (vymezení „my“ a „oni“).

Druhy sítí
Sítě můžeme členit podle mnoha faktorů (např.velikosti, míry soudržnosti, centrality atd.). 
Pro naše účely považujeme za důležité uvést členění podle účelu sítě, jejího uspořádání 
a míry její formalizace.

Dělení sítí z hlediska jejich účelu

Rozeznáváme 4 typy sítí (Schuringa, 2007):
• Problémové a tématické sítě.
• Organizační sítě.
• Sociální sítě.
• Podpůrné sítě.

Problémové a tématické sítě.

Problémové či tématické sítě jsou tvořeny organizacemi, institucemi a skupinami, které jsou 
snadno identifikovatelné a můžeme je jednoduše kontaktovat. Seskupují se kolem určitého 
tématu, problému nebo potřeby. Všichni aktéři, kteří mohou problém či téma ovlivňovat (ať 
už přispívat k řešení nebo problém prohlubovat) jsou zakresleni do sítě, ve které znázorníme 
jejich vztahy. Na základě analýzy sítě můžeme formulovat strategii řešení problému. S těmito 
typy sítí se můžeme setkat například v rámci komunitního plánování.

Organizační sítě.

Také v případě těchto sítí jsou jejími členy organizace, instituce a formální skupiny. Síť je 
chápana jako organizační jednotka, je možností spolupráce mezi jednotlivými aktéry a je 

koordinátor
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Nový 
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spásy

Metodik

KÚ
ÚP Kofoedova 

škola

1 Hustota sítě je počet možných vztahů, které mohou subjekty v síti navázat. (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004)
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opět zaměřena na určitý cíl či zájem, který jednotlivé členy spojuje. Příkladem organizační 
sítě mohou být různé asociace, sdružení, výbory apod.
Organizační sítě mohou být v různé míře institucionalizované a mohou mít centralistický či 
decentralistický charakter. 

Sociální sítě.

Sociální sítě jsou tvořeny osobami a neformálními skupinami. Skládají se nejčastěji z partnera, 
rodiny, příbuzných, spolupracovníků, sousedů a přátel. Příkladem sociální sítě mohou být 
příbuzenské sítě, skupiny přátel a známých, rodiče dětí navštěvující určitou školu, lidé, které 
spojuje zájem či koníček. V sociálních sítí hledáme pomoc při zvládání našich problémů, 
s pomocí sociální sítě si např. hledáme práci, kupujeme ojeté auto apod. Sociální sítě plní 
významné funkce. Jsou zdrojem informací a rad, emocionální podpory, materiální pomoci, 
vzorů chování, příležitostí pro relaxaci (Lewis, Suarez, 1995, Hardcastle, Powers, Wenocur, 
2004). Sociální sítě se liší svojí velikostí a hustotou. Podle výzkumů jsou největším zdrojem 
pomoci středně velké sítě s menší hustotou (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004).

Podpůrné sítě.

Podpůrné sítě jsou tvořeny ze stejných subjektů jako sítě sociální, ale oproti nim jsou vytvářeny 
s určitým konkrétním záměrem. Příkladem mohou být svépomocné skupiny.

Typy sítí 

     organizace osoby

orientované na cíl (dočasné) problémové a tématické sítě podpůrné sítě
funkční (stálé)  organizační sítě sociální sítě

Zdroj: Schuringa (2007: 131)

Sociální kurátor pověřený koordinační činností či metodik sociální prevence bude při své 
koordinační činnosti nejčastěji využívat problémové či tématické sítě (tyto sítě se vytváří 
okolo nějakého problému či tématu a jejími členy jsou vedle formálních institucí také subjekty 
neformální, např.zástupci klientů) a organizační sítě (u těchto sítí jsou zapojenými subjekty 
organizace, instituce a formální skupiny a síť je organizační jednotkou, která umožňuje 
jejich spolupráci). Tyto dva typy sítí vytváříme a aktivujeme tehdy, když chceme dosáhnout 
určitého cíle. Problémové či tématické sítě mají dočasný a proměnlivý charakter a když je 
cíle dosaženo, sítě se rozpadají či transformují do sítí jiných. Organizační sítě mají trvalejší 
charakter.

Dělení sítí z hlediska jejich uspořádání

Sítě mohou mít centralizovaný nebo decentralizovaný charakter. Centralizovaná síť má 
svoji radu či předsednictvo, sekretariát a členy. Členství může mít různé úrovně (př. řádní 
členové, čestní atd.) Členové volí radu či předsednictvo, která pracuje skrze sekretariát. 
Decentralizované sítě jsou postaveny na koordinační odpovědnosti každého člena. Taková 
síť může fungovat jen za předpokladu, že všichni její členové jsou na její existenci velmi 
zainteresováni. Jejich výhodou je to, že jsou méně nákladné a flexibilní. (Schuringa, 2007)

Podle uspořádání rozlišujeme sítě na (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004: 298 - 299):
• Řetězové sítě. 
• Hvězdicové sítě.
• Skupinové sítě.

Při tomto členění jsou podle uvedených autorů podstatné dva faktory: centralizovanost 
a dosažitelnost. Centrálním aktérem je jednotka, která síť reguluje a řídí všechny výměny 
(probíhají skrze ni). Dosažitelnost znamená, nakolik a jak jsou pro určitého člena sítě ostatní 
jednotky v síti dosažitelné.

Řetězová síť 

  1                     2                       3                     4                   5

Zdroj: Hardcastle, Powers, Wenocur (2004: 298 - 299)

Tento typ sítě je charakterizován nízkou hustotou, nízkou mírou soudržnosti a malou stabilitou. 
Jednotka 3 je místem největšího vlivu. Na okrajové pozici jsou jednotky 1 a 5, nejsou v přímé 
interakci se 75% zbývajících členů sítě a jednotky 2 a 4 jsou pro udržení členů 1 a 5 kritické.
 
Hvězdicová síť

                     1

2                  3                 4

                    5

Zdroj: Hardcastle, Powers, Wenocur (2004: 298 - 299)

Jednotkou s největším vlivem a možností dosažení dalších členů je aktér 3. Tento typ sítě je 
velmi centralistický, na centrální jednotce (3) závisí stabilita a udržitelnost fungování sítě. 
Ostatní jednotky jsou v interakci přes 3. Síť má malou hustotu a je segmentovaná (má 4 
segmenty 1-3, 2-3, 4-3, 5-3).

Skupinová síť

                      1

   2               3                 4

                     5

Zdroj: Hardcastle, Powers, Wenocur (2004: 298 - 299)

V tomto typu uspořádání sítě je redukován centrální vliv. Jednotky mají z hlediska vlivu 
rovnocennou pozici. Síť je hustší, všichni členové jsou dosažitelní z každého bodu sítě. Jedná 
se o nejstabilnější typ sítě, pokud není příliš početná. Pokud se síť rozroste a bude obtížné 
zachovat typ kontaktu „každý s každým“, bude nutné ji více centralizovat.
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Dělení podle míry formalizace

Volně svázané, neformální sítě zaručují svým členům vysokou míru autonomie. Pokud ovšem 
nastane větší potřeba stability, je nutné, aby se sítě více formalizovaly, vytvořila se pravidla a postupy 
jejich řízení. Jednotky částečně ztrácí svoji nezávislost a dochází k větší centralizaci a segmentaci.

Segmentovaná síť

  1                        2                       6                           7

                                          5

  3                         4                       8                          9

Zdroj: Hardcastle, Powers, Wenocur (2004: 298 - 299)

Jednotka 5 je centrální jednotkou sítě a řídí interakce mezi jednotlivými segmenty.

Využití sítí a síťování
Síťování je „vyhodnocování, rozvoj a udržování sítě“. (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004: 
294) Jde o vytváření podmínek pro výměnu zdrojů a vzájemnou spolupráci. Vytváření sítí 
nebo také síťování je považováno za jednu z forem koordinace. Při síťování využíváme 
a ovlivňujeme vztahy mezi jednotlivými subjekty. Síťování může být využíváno jak při 
přímé práci s klienty 2, tak při koordinaci a navazování spolupráce mezi poskytovateli služeb 
a dalšími subjekty. Síťování je také součástí komunitního plánování sociálních služeb a lze 
ho využít při plánování a zkvalitňování sociálních služeb obecně. Výhodou sítí je, že jsou 
flexibilní a dynamické a mohou rychleji reagovat na měnící se podmínky a problémy ve 
společnosti než formální organizace sociálních služeb.
Při práci se sítěmi nás zajímají především spojení a vztahy mezi subjekty, ne jednotliví aktéři. 
Nesoustředíme se na jednu organizaci či osobu, ale na všechny subjekty (organizace, skupiny 
a osoby), které jsou vzhledem k našemu problému či cíli ve vzájemném vztahu a zkoumáme 
charakter tohoto vztahu. U spojení mezi jednotlivými subjekty nás zajímá jejich intenzita, frek-
vence a kvalita (např. zda jsou vztahy konfliktní či dobré). Někteří aktéři mohou mít hodně 
kontaktů a být v centru sítě, jiné subjekty jsou izolované, bez spojení. V sítích jsou na sobě jed-
notliví aktéři v různé míře závislí. Pokud se navzájem nepotřebují, budování sítí ztrácí svůj vý-
znam. Jeden subjekt může být členem více sítí a sítě se mohou navzájem překrývat. Sítě fungují 
za předpokladu, že všechny subjekty do sítě investují a jsou aktivními členy. (Schuringa, 2007)
V následujícím textu se budeme zabývat využitím síťování při koordinační činnosti a při 
přímé práci s klienty.

Využití sítí a síťování při koordinační činnosti

Možnosti a limity koordinace sítě souvisí s její velikostí, hustotou, členěním, frekvencí 
a typem výměn, typem uspořádání (část Dělení sítí z hlediska jejich uspořádání) a její 
potřeba stability. (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004) Dalším podstatným faktorem, který 

koordinaci ovlivňuje, je míra její formalizace (část Dělení podle míry formalizace).
Pro účely koordinace je vhodné usilovat o dosažení centrální pozice v rámci sítě.

Výhody síťování při koordinaci

Mezi hlavní výhody síťování patří (Schuringa, 2007, Kirst-Ashman, Hull, 1997, Johnson, 1992):
• Subjekty v síti mohou sdílet zdroje, kontakty, dovednosti a znalosti.
•  Umožňuje spojení lidí a subjektů na různých úrovních (formální a neformální instituce, laici, 

profesionálové). Síť není vystavěna na mocenských pozicích, má charakter horizontálních 
vztahů, a tak umožňuje partnerství subjektů různých úrovní.

• Pomocí sítí můžeme najít vhodné partnery pro další spolupráci, projekty.
• Můžeme předcházet duplicitní práci a svoji činnost efektivněji koordinovat.
• Sítě pracují rychleji než formální instituce a jsou flexibilnější.
•  Sítě usnadňují pohyb ve formálních systémech a jsou ku prospěchu klientů. Mohou jim 

přinést zlepšení a propojení služeb v lokalitě, vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi 
poskytovateli služeb a komplexní řešení jejich potřeb.

• Sítě pomáhají také profesionálům zvládat pracovní zatížení a stres.
•  Sítě mohou přispívat ke vzniku alternativních řešení, mohou se v nich rodit nové myšlenky 

a přispívají k udržitelným změnám. K udržitelnosti změn přispívá to, že se na nich podílí 
všichni zainteresovaní, a tudíž jsou všemi akceptovány.

Síťová analýza

Při vytváření sítí využíváme síťovou analýzu, která nám umožňuje pracovat systematičtěji. Je 
metodou vytváření strategického plánu. Využívá se především u problémových a tématických 
sítí, ale můžeme ji využívat i v případě dalších typů sítí. Při síťové analýze zkoumáme možnou 
roli jednotlivých subjektů při řešení problému, hledáme partnery pro spolupráci, předcházíme 
duplicitní práci (zjistíme například, že někdo už ve věci něco podnikal), identifikujeme 
možné překážky, minimalizujeme opozici a formulujeme strategii pro dosažení našeho cíle.

Přehled kroků síťové analýzy 
1. krok: Identifikace centrálního aktéra.
2. krok: Stanovení cíle.
3. krok: Nalezení ostatních členů sítě.
4. krok: Výběr partnerů do sítě podle:
 - důležitosti
 - připravenosti jednat.
5. krok: Tvorba mapy sítě.
6. krok: Analýza:
 - definování problému
 - zájmy
 - zdroje
 - vliv.
7. krok: Strategie.

Zdroj: Schuringa (2007: 132)

2 Klienti jsou napojováni na instituce a osoby, které jim mohou pomoci.
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Postup při síťové analýze 

1.  Určení centrálního aktéra. Centrálním aktérem je organizace, skupina či osoba, která chce 
řešit problém. Centrální aktér by měl být označen co nejjednoznačněji. Dále je třeba se 
sjednotit na cíli, kterého chceme dosáhnout. 

2.  Jasný a konkrétní popis problému a cíle, kterého chceme dosáhnout. Může se stát, že různé 
subjekty mohou mít různou definici problému a mohou usilovat o dosažení různých cílů. 
Pokud se nám to podaří objevit, můžeme předejít případným dalším rozporům.

3.  Určení všech souvisejících subjektů. K tomuto kroku můžeme využít například 
brainstorming. S jeho pomocí se nám může podařit identifikovat všechny možné související 
subjekty, které mohou hrát významnou roli a zmapovat jejich souvislost s problémem, 
případně identifikovat, jakou roli by při uskutečňování našich záměrů mohly hrát. Tak se 
můžeme vyhnout nebezpečí, že bychom vynechali důležité potencionální partnery nebo 
zapomněli na subjekt, který může stát v opozici.
Brainstorming
Při brainstormingu se snažíme ve skupině získat co největší počet nápadů, jak řešit určitou 
situaci nebo problém. V našem případě půjde o výčet všech subjektů, které v našem tématu 
či problému hrají významnou roli a mohly by být zapojeny do realizace cíle.
V první fázi podáme informaci o situaci, kterou chceme řešit. Ve druhé fázi probíhá 
samotný brainstorming (bouření mozků), jehož cílem je sepsat co největší počet nápadů 
bez ohledu na jejich možnosti realizace. Při síťové analýze jde o co největší počet subjektů, 
které mohou hrát nějakou roli nebo mohou být nápomocny při dosahování cíle. Pokud 
nás už nic nenapadá, je vhodné se ptát, co mají dosavadní návrhy řešení společného 
a pokoušet se přejít na další úroveň možného řešení. V případě síťové analýzy například 
zjistíme, že jsme zatím uvažovali jen o organizacích poskytujících sociální služby, nebo jen 
o orgranizacích, které působí na regionální úrovni. Návrhy členů nejsou během této fáze 
zesměšňovány ani kritizovány. Nekomentujeme proto, zda je nápad dobrý či realizovatelný, 
nebo jaké máme s danou organizací zkušenosti.
Ve třetí fázi zhodnocujeme pozitiva a negativa jednotlivých nápadů. Analyzujeme, jaké 
výhody a nevýhody by přineslo zapojení konkrétních subjektů.
Ve čtvrté fázi probíhá výběr řešení. Je třeba při něm brát v úvahu níže popsaná kritéria. 
Výběr je možné provést hlasováním.

4. Výběr partnerů do sítě na základě těchto kritérií:
• do jaké míry má subjekt význam pro dosažení našeho cíle,
• do jaké míry lze očekávat, že subjekt bude působit v prospěch či neprospěch našeho cíle.
Zodpovězení těchto dvou otázek nám může pomoci vyloučit nevýznamné či nepřínosné 
subjekty. Centrem našeho zájmu budou subjekty, které mají pro naši věc význam a zároveň 
chtějí jednat a spolupracovat. Významné, ale v současné době ke spolupráci neochotné 
subjekty bychom neměli opomíjet, nýbrž zvažovat další možnosti jejich připojení.
Při identifikaci a výběru partnerů můžeme využít také analýzu zainteresovaných skupin.3 

5.  Vytvoření mapy sítě znázorněním postavení a vztahů jednotlivých subjektů a jejich vztahů 
s centrálním aktérem. Mapu sítě nakreslíme tak, že znázorníme postavení a vzájemné 
vztahy jednotlivých subjektů a jejich vztah s centrálním aktérem. Příklad mapy sítě je 
uveden v bodě 6.

6. Provedení analýzy jednotlivých subjektů. Při analýze si klademe otázky:
• Shodujeme se se všemi subjekty v definici problému či tématu?
• Jaký mají subjekty zájem na řešení či neřešení problému?
• Jaké zdroje jsou k dispozici?
• Jakou míru vlivu mají jednotlivé subjekty?

Do mapy sítě můžeme na základě analýzy zanést také poznámky o míře vlivu jednotlivých 
subjektů. Směr a míra vlivu může být v mapě znázorněna šipkami a tloušťkou či barvou spojení.

Příklad mapy sítě 

Zdroj: Schuringa (2007: 133)

7.  Volba a tvorba strategie. V této části je ještě třeba doplnit informace o skutečnostech, které 
mohou mít na práci sítě vliv (př.legislativa, státní politika, místní specifika atd.). Na základě 
těchto informací můžeme vypracovat strategii, které vztahy je třeba vytvořit a posílit a jak 
to nejlépe provést. Kresba mapy sítě může také ukázat, že nám chybí některé významné 
subjekty. Výsledkem analýzy by měl být přehled o tom, které vztahy je třeba vytvořit či 
zlepšit a tvorba plánu, jak to provést. K tvorbě sítí můžeme využít níže popsané metody.

Příklad síťové analýzy – iniciace vzniku domu na půl cesty

Kurátor pověřený koordinační činností se na základě znalosti stavu potřeb cílové populace a poskytovaných 
služeb rozhodne iniciovat vznik domu na půl cesty v jeho městě s využitím metody síťování.

1. krok: Identifikace centrálního aktéra
centrální aktér – kurátor pověřený koordinační činností, Městský úřad Z

2. krok: Stanovení cíle
zřízení domu na půl cesty pro mladé lidi vracející se z dětských domovů a výchovných ústavů

centrální 
aktér

3 Popsáno v rámci textu Komunitní plánování, strategické plánování.
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3. krok: Nalezení ostatních členů sítě
Spolu s dalšími kolegy, s využitím metody brainstormingu, vytvoří seznam dalších možných členů 
sítě , následně zhodnotí pozitiva a negativa, provede výběr kandidátů.

Příklad seznamu s hodnocením:
• Sociální odbor MÚ v Z ++
• Dětský domov v Z +
• Charita jako největší NNO v lokalitě ++ 
• Azylový dům pro muže provozovaný Armádou spásy +
• Kontaktní centrum pro drogově závislé -
• Policie ČR - 
• Městská policie - 
• Místní rozhlasová stanice pro mládež +
• ČT +
• Místní noviny +
• Sociální komise města -
• Koordinátor komunitního plánování na MÚ +++
• Romský poradce MÚ –
• Stavební firma +
• Nadace Civilia ++ 
• MPSV ČR + 
• Krajský úřad ++ 
• Tesco +
• Farní úřad –

4. krok: Výběr partnerů do sítě na základě kritéria významnosti a ochoty na cíli pracovat
(již nejsou zařazeny subjekty, které byly vyloučeny během 3.kroku

Subjekt Významnost Ochota podílet se na cíli Výběr do sítě
Sociální odbor MÚ v Z +++ +++ Ano
Dětský domov v Z ++ + Ano
Charita +++ +++ Ano
Azylový dům, Armáda spásy + - Ne
Místní rozhlasová stanice pro 
mládež - - Ne

ČT + - Ne
Místní noviny - - ne
Koordinátor komunitního 
plánování na MÚ +++ +++ ano

Stavební firma +++ + ano
Nadace Civilia +++ + ano
MPSV ČR + + ne
Krajský úřad +++ + ano
Tesco - - ne

5.krok: Vytvoření mapy sítě

6.a 7. krok: provedení analýzy jednotlivých subjektů a volba a tvorba strategie

N základě analýzy vlivu a zdrojů je možné formulovat první kroky strategie. Například:
• uspořádat ustanovující setkání pracovní skupiny
• vytvořit kontakt s konkrétním zástupcem KÚ
• jednat s pracovní skupinou pro příslušnou cílovou skupinu v rámci komunitního plánování.

Role sociálního kurátora pověřeného koordinační činností nebo metodika sociální prevence 
při síťování spočívá v iniciování tvorby sítí a provádění síťové analýzy. Je členem sítí již 
existujících či nově vznikajících, které iniciovaly jiné subjekty, poskytuje místo pro setkávání, 
facilituje a organizuje jednotlivá setkání a akce, motivuje členy sítě, poskytuje jim informace 
a o existenci sítě informuje další subjekty. Tím, že je členem sítě, ji také může dávat větší 
důvěryhodnost.
Mezi hlavní dovednosti a schopnosti potřebné při práci se sítěmi patří:
• Organizační dovednosti.
• Strategické myšlení.
• Motivování lidí.
• Komunikační dovednosti a vyjednávání.

Metody tvorby sítí

Prvním krokem je vytvoření kontaktu a poznání se navzájem. K tomu lze využívat různé 
způsoby. Budeme se věnovat těm, které ve své práci mohou využít koordinátoři sociální péče 
o osoby tzv.společensky nepřizpůsobené a jejich metodici. Kontakty lze navazovat z centra 
(centrální aktér kontaktuje jednotlivé subjekty) nebo se již od počátku setkává část nebo 
všichni potencionální členové sítě. Důležité je, aby partneři v síti definovali společná témata 
a cíle. Síť by měla být přístupná všem zájemcům, „z venku“ i „ze spodu“.

kurátor 
pověřený 

koordinační 
činností

dětský 
domov

krajský 
úřad

koordinátor 
komunitního 

plánování

stavební 
firma

Charita

Nadace
Civilia

Sociální 
odbor 

MÚ
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Pro dobré fungování sítě je vhodné vytvořit centrum, centrální místo pro setkávání, 
shromažďování a distribuci informací. Toto centrum může mít i virtuální charakter (např. 
webové stránky). Otázkou je financování sítě. Za ideální je považováno, když je síť financována 
z příspěvků členů.
Metody vytváření sítí, které mohou používat sociální kurátoři pověření koordinační činností 
a metodici sociální prevence:
•  Organizování pracovních skupin poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a dalších 

subjektů, které se pravidelně setkávají (např. jedenkrát měsíčně). Koordinátor nebo 
metodik může svolat a koordinovat tyto skupiny nebo jejich vznik iniciovat a být jejich 
členem. Může se jednat o jednu nebo několik pracovních skupin, které se schází k různým 
tématům a problémům. To závisí na typu lokality, ve které koordinátor působí, a na jejích 
potřebách.

•  Organizování kulatých stolů k určitému problému či tématu. Kulatý stůl je jednorázovou 
akcí, ale jedním z výstupů může být ustanovení sítě a definování problému, tématu či úkolu, 
kterým se bude zabývat. Koordinátor nebo metodik může kulatý stůl iniciovat a organizovat, 
jeho moderování je vhodnější svěřit nestrannému profesionálovi. Pro účast u kulatého 
stolu volíme zástupce organizací, které mají vlivné postavení v diskutovaném tématu. 
Počet účastníků by měl být omezen, lze ho doporučit v rozmezí 8-15 lidí. Kulatý stůl může 
proběhnout s účastí pozvaných hostů či odborné veřejnosti. Můžeme k určitému tématu 
zorganizovat kulatých stolů více, které budou pracovat paralelně na stejném tématu či se 
budou zabývat různými aspekty jednoho problému. Výsledky diskuse jsou pak předneseny 
na společném závěrečném setkání. 

•  Ustanovení případové konference, která může proběhnout jednorázově a může být impulsem 
pro vznik sítě, či se periodicky opakuje ke stejnému tématu. V případových konferencích se 
setkávají nejen představitelé různých organizací, ale mohou to být i představitelé různých 
profesí (např.sociální pracovník, policista, zdravotník, psycholog apod.).

• Využít již exitující sítě, například vzniklé během komunitního plánování.
•  Organizovat „výstavy“ či „veletrhy“ sociálních služeb, dny otevřených dveří apod. Hlavním 

cílem je setkání, které slouží k navázání kontaktů a komunikace mezi různými subjekty. Při 
akci mohou být odkryty společné zájmy a mohou se plánovat další aktivity. (Johnson, 1992) 

• Využít již existujícího setkávání určité skupiny, připojit se k němu a rozšířit ho o další subjekty.
•  Vyhledávání a kontaktování klíčových organizací nebo osob. Hledáme organizace nebo 

lidi, kteří mají v problému či tématu klíčovou roli a mohou s sebou přivést další skupiny či 
organizace. Ke kontaktování může docházet přímo, nebo tzv.oklikou, přes třetí stranu. K této 
činnosti můžeme využívat metodu sněhové koule, která je založena na dotazování nám 
známých organizací a jednotlivců, zda ví ještě o někom, kdo by se na práci sítě mohl podílet.

Při všech těchto akcích je důležité vytvořit prostor pro neformální diskusi a tvorbu vzájemných 
vztahů mezi účastníky. S tímto záměrem je třeba plánovat programy jednotlivých setkání 
a počítat s dostatečným časovým prostorem pro společnou diskusi, pro přestávky apod.
Dále je vhodné o průběhu setkání a výsledcích práce sítě informovat jak odbornou a širokou 
veřejnost, tak lokální politiky. K tomuto účelu je vhodné využít místní zpravodaje, tisk, 
místní televizi a rádio, odborný tisk, elektronickou poštu apod.

Překážky fungování sítí

Hlavní překážky fungování sítí (Kirst-Ashman, Hull, 1997, Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004):
•  Nedostatek přiměřeného sdílení informací. Z tohoto důvodu je třeba vypracovat způsoby 

předávání informací. Je vhodné pořizovat z každého setkání sítě zápis, je možné založit 
zpravodaj, informace zveřejňovat na webových stránkách sítě apod. Dále je nutné ujasnit si, 
jaké informace a jak si je budou partneři v rámci sítě navzájem poskytovat. Stejný postup je 
třeba dohodnout i pro informování o činnosti sítě navenek.

•  Nedostatek respektu a vzájemné důvěry, především mezi různorodými subjekty (např.
samospráva, klienti, nestátní neziskové organizace apod.)

•  Nedostatek reciprocity, který může způsobovat ztrátu soudržnosti. Subjekty v sítě usilují 
o zachování rovnoměrnosti mezi rolí poskytujícího a dávajícího.

•  Formální systémy nesmí do sítě vnášet svoje pravidla a způsoby. Síť musí umožňovat, aby 
vedle sebe fungovaly formální i neformální subjekty.

•  Nepřiměřené požadavky na malé či méně formální partnery a klienty, kteří nedisponují 
časovým, organizačním a finančním zázemím jako „silné“ subjekty.

•  Různé či protichůdné hodnotové orientace a představy (např.o způsobu řešení problému, 
o zapojení klientů). Tuto skutečnost je třeba zvážit již při síťové analýze.

•  Nedostatek času a prostoru pro rozvoj vztahů a společnou práci. Kvalitní fungování sítě 
vyžaduje dlouhodobé a pravidelné setkávání, s dostatečným prostorem i pro rozvoj 
neformálních kontaktů a vztahů.

• Rozdílné či neslučitelné cíle jednotlivých subjektů.
•  Malá podpora organizací. (např.organizace neumožňuje, aby pracovníci pravidelně chodili 

na setkání sítě, nejsou ochotny platit členské příspěvky atd.)
•  Problémy může činit, pokud jsou určité subjekty závislé na jiných (např.nestátní nezisková 

organizace je částečně závislá na dotační politice obce a oba subjekty mají v síti své zástupce).

Využití sítí a síťování při práci s klienty

Síťování je doporučováno jako metoda práce s klienty, kteří čelí mnohočetným a provázaným 
problémům (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004, Rothman,Sager, 1998). Je také nezbytná, 
pokud na člověka pohlížíme jako součást jeho prostředí, se kterým je v neustálých interakcích.4 
Výhodou síťování je také větší možnost omezení závislosti klienta na poskytování sociální 
pomoci nebo na jednom poskytovateli.

Napojování klientů na formální organizace

Nezbytnou součástí práce sociálního kurátora je napojování klientů na formální organizace, 
kde mohou získat pomoc při řešení svých problémů. Tato schopnost je jednou ze základních 
kompetencí, kterou vyžaduje práce se sociálně vyloučenými klienty, jejichž problémy vyžadují 
řešení na mnoha úrovních a spolupráci více organizací. 
Profesionální napojování neznamená pouze doporučení, kde má klient pomoc vyhledat. 
Zvláště klienti sociálně vyloučení potřebují podporu, vyjednání služby či doprovod. K tomu 
je nutné, aby měl sociální kurátor o dostupných službách a zdrojích pomoci přesné a aktuální 
informace a dobré vztahy s jejich poskytovateli, které je nutné udržovat a rozvíjet.
Tak si vytváří svoji síť, kterou může využívat při práci s konkrétními klienty. Při tvorbě takové 
sítě může postupovat v následujících krocích (Rothman, Sager, 1998):

4 Eko-systémová perspektiva, koncept člověk-v-prostředí.
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• Identifikace zdrojů.
• Monitorování zdrojů a získávání informací.
• Vyhodnocování způsobů spolupráce.

Při využívání sítě při práci s klientem (Rothman, Sager, 1998):
• Vyjasňuje potřeby klienta.
• Výbírá vhodné služby či zdroje pomoci.
• Napojuje klienta na relevatní služby a zdroje.

Napojování klienta není pouhým hledáním zdrojů pro klienta, ale i hledání zdrojů s klientem.

Napojování klienta na neformální sociální sítě

Za neformální síť budeme považovat podpůrné a sociální sítě. Neformální sociální sítě jsou 
nezbytným zdrojem pomoci a podpory při řešení problémů klientů sociálního kurátora.
Při využívání neformálních sociálních sítí, jako zdroje pomoci, je potřeba nejprve zvážit, jaký 
význam a jakou roli měly v jeho dosavadním životě (např.klient nemá dlouhodobě kontakt 
se svojí rodinou atd.) a také to, že sociální sítě mohou přispívat k udržování problému klienta 
nebo ho prohlubovat.
Postup při práci s neformální sociální sítí klienta (Rothman, Sager 1998, Hardcastle, Powers, 
Wenocur, 2004):
• Analýza situace klienta.
•  Definování současné klientovy osobní sítě a její zhodnocení. Při jejím hodnocení si můžeme 

klást následující otázky: Jaké je složení sítě? Jaké jsou mezi jejími jednotkami vztahy? Jaké 
má existující síť silné a slabé stránky a potenciál?

•  Potenciální, ale v současné době nevyužívaná, pomoc a podpora s ohledem na potřeby 
klienta a vyhodnocení skutečných zdrojů pomoci. Pomocné otázky: Jaké jednotky mohou 
být zapojeny? Které nové zdroje jsou potřeba? Jsou dosažitelné?

• Překážky, které v jejich využívání brání. Mohou být tyto překážky odstraněny?
•  Volba strategie. Jak mohou být překážky odstraněny? Jak mohou být vytvořena či obnovena 

spojení a následně stabilizována?

Při práci se sociální a podpůrnou sítí klienta je možné využít také techniku, která se jmenuje 
sociální mapování nebo tvorba ekomapy klienta5 (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004). 
Technika slouží ke shromáždění a uspořádání informací o sociální mapě klienta a k identifikaci 
potenciálních a aktuálních zdrojů pomoci a podpory, ale také negativních vlivů na klienta. 
Po analýze stávající sociální sítě se přistupuje ke srovnání se sítí, která je potřebná k řešení 
problémů klienta a na základě tohoto srovnání je vytvořena strategie síťování.
Základní předpoklady práce s ekomapou klienta (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004):
•  Klienti nejsou sociálně izolované jednotky, ale jsou součástí sítě, která může být hodnocena, 

mapována a řízena.
•  Data by měla být získávána z různých zdrojů: klient, další významné osoby v síti, 

pozorováním sociálního pracovníka či z předchozí zkušenosti z práce s klientem.
•  Získaná data by měla být integrována, aby vytvářela ucelený obraz o klientovi v určité 

situaci a v určitém prostředí.

•  Strategie tvorby sítě by neměla být nasměrována pouze na samotného klienta, ale také na 
jeho prostředí.

Postup při tvorbě ekomapy lze shrnout do následujících bodů (Hardcastle, Powers, Wenocur, 2004):

1. Zdroje informací
• klient
• významní druzí a klíčoví informátoři
• dostupná data (např.záznamy o klientovi, jeho rodině)
• pozorování pracovníka, návštěvy terénu
• další organizace a instituce

2. Jednotky, které jsou hodnoceny
• primární (rodina, přátelé)
• sekundární (sousedé, zájmové organizace, svépomocné skupiny atd.)
• formální organizace (služby, škola, zaměstnání atd.)

3. Charakteristiky sítě
• velikost sítě
• seznam a popis jednotek
• seznam zdrojů, které poskytují, jaké plní role
•  segmenty sítě – Jaké jsou v rámci sítě segmenty? Jaké jsou mezi segmenty interakce? Jsou 

interakce spíše uvnitř segmentů nebo mezi segmenty?
• hustota sítě – vztahy mezi členy sítě.
• mapa sítě, její znázornění.
• dostupné zdroje od každé jednotky:
 - typ zdroje: materiální pomoc, emocionální podpora, rady a informace, 
 -  dostupnost: posouzení jejich dostupnosti na ose vždy, téměř vždy, zřídka, 

nikdy,
 -  důležitost zdroje: zda jsou zásadní, někdy zásadní nebo okrajově potřebné,
 - reciprocita: jaká jsou očekávání sítě, 
 -  směr: jaký je primární směr podpory a pomoci (od sítě ke klientovi, od klienta 

k síti, symetrický, bilaterální),
 - stabilita: jak dlouho sít existuje,
 - frekvence: jak časté jsou kontakty a výměny.

Závěr
Cílem textu bylo seznámit kurátory pověřené koordinační činností a metodiky sociální 
prevence s možnostmi využití sítí a síťování při koordinační činnosti v rámci přímé práce 
s klienty. I přesto, že sítě a síťování při své práci zcela běžně a samozřejmě využívají, 
považujeme za důležité upozornit na jejich možnosti a omezení, na různé souvislosti 
a postupy práce, které mohou vést k různým výsledkům. Reflektovaný a vědomý způsob 
zacházení s touto metodou považujeme za znak profesionálního přístupu.

5 V angličtině „social mapping“ a „ecomaps“.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

/ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Anna Krausová

Anotace 

Cílem příspěvku „Komunitní plánování/Strategické plánování“ je přiblížit metodikům služeb 
sociální prevence a sociálním kurátorům pověřeným koordinační činností problematiku využití 
prvků plánovacích procesů nejen v rámci vnitřního prostředí organizací poskytovatelů sociálních 
služeb, ale také upozornit na problematiku plánování služeb v širším kontextu prostředí – tj. 
komunity (obce). 
První část příspěvku čtenáře seznamuje s pojmem komunitního plánování, jeho cíli, principy, 
přínosy, účastníky. Pozornost je zde věnována předpokladům, které musí být naplněny, aby se 
komunitní plánování mohlo uskutečnit a stručnému přehledu historie komunitního plánování 
sociálních služeb na území ČR a zamyšlení se nad jeho aktuálním stavem a možnostmi. Důraz 
pozornosti je zaměřen na seznámení se s jednotlivými fázemi komunitního plánování. 
Druhá část příspěvku nabízí čtenářům různé metody a techniky strategického plánování, které 
mohou být využívány v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, jakými jsou 
například analýza SWOT, STEEP analýza, analýza zainteresovaných skupin aj.

Komunitní plánování 
Jelikož komunitní plánování je metodou, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály 
pro různé oblasti veřejného života, jakými jsou oblast prevence kriminality, ochrana životního 
prostředí, preventivní zdravotnické programy, koncepce sociálních služeb aj. na úrovni 
obcí a krajů, stává se důležitým nástrojem metodiků služeb sociální prevence a sociálních 
kurátorů pověřených koordinační činností.
Podstatný rozsah kompetencí u metodiků služeb sociální prevence a sociálních kurátorů 
pověřených koordinační činností vyžaduje znalosti z oblasti komunitního plánování. Neboť 
např. v oblasti metodické činnosti, koordinace a poskytování informací je úkolem kurátora 
pověřeného koordinační činnosti vyhledávat a navazovat nová partnerství, připomínkovat 
strategické dokumenty (např. komunitní plán, strategii prevence kriminality aj.), distribuovat 
informace směrem k poskytovatelům služeb a místním samosprávám, upozorňovat na 
potřeby a zájmy sociálně vyloučených osob. 
Úkolem metodiků služeb sociální prevence je např. propojovat činnost koordinátorů 
v komunitním plánování sociálních služeb na úrovni kraje, aktivně se zapojovat na 
základě informací, získaných z komunitního plánování z jednotlivých obcí do doplňování 
a dopracovávaní strategických rozvojových plánů kraje. 

Použité informační zdroje:
Hardcastle, D. A., Powers, P. R., Wenocur, S. Community Pratice. Theories and Skills for Social 
Workers. New York: Oxford University Press 2004.
Johnson, L. C. Social Work Practice. Boston: Allyn and Bacon 1992.
Lewis, E. A., Suarez, Z. E. Natural Helping Networks. Encyclopedia of Social Work. Washington: 
NASW Press 1995.
Kirst-Ashman, K. K., Hull, G. F. Generalist practice with organizations and communities. 
Chicago: Nelson-Hall Publisher 1997. 
Rothman, J., Sager, J. S. Case Management. Integrating Individual and Community Practice. 
Boston: Allyn and Bacon 1998.
Schuringa, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj 2007. 
Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum 1996.
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Co je to komunitní plánování ?

Městské a obecní samosprávy se stále častěji zajímají o komunitní plánování. Dostává 
se do jejich povědomí jako jedinečná metoda řízení a rozhodování. Lze ji použít jak pro 
vytváření koncepcí sociálních služeb, tak pro řešení nejrůznějších dalších problémů, s nimiž 
se komunita setkává. Metodika komunitního plánování není v našich zemích upravena 
žádnými obecně závaznými předpisy. 
Přesto, nebo možná právě proto, se nabízí jako účinná metoda pro naplnění §35 zákona 
o obcích, kde se mj. praví: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále 
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro 
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů“ (Průvodce procesem komunitního 
plánování sociálních služeb, 2004).
Komunitní plánování je progresivní metoda zajišťování dostupnosti služeb na úrovni místní 
komunity. Je založena na zapojování všech, kterých se příslušná oblast dotýká, na dialogu 
a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je podporován a přijat většinou účastníků 
(Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
Komunitní plánování je metoda, která řeší složité společenské, mravní a ekonomické vztahy 
vyjednáváním o budoucích krocích a spoluprací při jejich uskutečňování. Může být použita pro 
nejrůznější oblasti včetně plánování sociálních služeb (Komunitní plánování jako součást reformy 
sociálních služeb, 2004). Díky této metodě je možné plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity. 
V případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů 
a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké 
(Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004). 
Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR běžně pro plánování rozvoje 
sociálních služeb, které je zakotveno v  zákoně o sociálních službách. Zde je definován v §3, 
písm. h) plán rozvoje sociálních služeb jako „výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob 
ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů“, 
jehož obsahem je:
• popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,
• strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, 
• povinnosti zúčastněných subjektů, 
• způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu, 
• způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

Cíle a poslání komunitního plánování

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je posilovat sociální soudržnost komunity, 
podporovat sociální začleňování a předcházet vzniku sociálního vyloučení jednotlivců 
i skupin (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb v komunitě. 
Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň 
potřeb, které nejsou naplněny. 
Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních 
prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací 

komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako 
potřebné či prioritní (Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004). 

Komunitní plán

Co komunitní plán obsahuje? 
•  Popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů 

sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, 
volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti sousedské výpomoci). 

•  Statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel regionu, 
porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje). 

• Popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb. 
• Představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb. 
• Časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet.
•  Způsob, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování 

komunitního plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků jednotlivých účastníků. 
• Způsob, jakým bude komunitní plán sledován, vyhodnocován a případně měněn (Komunitní 
plánování – věc veřejná, 2002).

Účastníci komunitního plánování 

Zadavatel 
Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, takovým způsobem, aby 
odpovídaly místním potřebám - v našem případě se jedná o obec nebo kraj. Cílem zadavatelů 
je nakoupit občanům co nejkvalitnější služby, co nejlevněji. K tomu potřebují znát standardy 
kvality sociálních služeb, zdroje svého regionu, demografii, statistiky, atd. Nejdůležitějším 
úkolem zadavatelů je zadávat „politickou zakázku“ - aktivně vytvářet a podporovat příznivou 
atmosféru k realizaci komunitního plánování (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Je velmi důležité, aby zadavatelé prostřednictvím svých zastupitelů a jejich usnesení 
deklarovali své odhodlání rozvíjet sociální služby, které se tak stane: 
• projevem politické vůle v obci/kraji, 
• potvrzením legitimity komunitního plánování, 
• zárukou pro zapojení dalších účastníků (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).

Obec/kraj zejména: 
• vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů,
•  je aktivní v rozšiřování řady metod řízení a plánování sociálních služeb a jejich koordinace 

s ostatními veřejnými službami,
• podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách, 
•  zveřejňuje od prvopočátku srozumitelnou a dostupnou formou všechny podstatné 

informace o procesu i výsledcích KP,
• respektuje při svém rozhodování o sociálních službách cíle a priority stanovené v KP, 
•  stanoví jasná pravidla financování sociálních služeb, která odpovídají prioritám KP 

(Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
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Poskytovatel 
Poskytovatelé jsou ti, kdo služby provozují, prodávají, uskutečňují bez ohledu, zda se jedná 
o organizaci zřizovanou, státní či nestátní, ziskovou či neziskovou. Mezi poskytovatele také 
zahrnujeme osoby pečující o své příbuzné a blízké. 
Poskytovatelé vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních 
míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení.

Poskytovatelé soutěží na trhu o získání prostředků na udržení své existence především 
cenou a kvalitou služeb, které nabízejí. Poskytovatelé obvykle sledují moderní trendy ve 
vývoji sociálních služeb, zvládají moderní metody řízení organizace a řízení kvality, dokáží 
vzájemně (i mezisektorově) velmi dobře spolupracovat – vědí, že spolupracující sít je silnější 
než osamocená organizace, dokáží vytvářet lobbistické skupiny k prosazování vlastních zájmu 
a především nestátní organizace se často dokáží velmi pružně přizpůsobit změně poptávky. 
Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý přehled o finančních zdrojích na poskytování 
sociálních služeb. Mohou tedy přinést do místního systému sociálních služeb další finanční 
zdroje (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Všichni poskytovatelé by měli mít při komunitním plánování rovné postavení a jejich cílům 
a záměrům by měla být přikládána stejná váha (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).

Úloha metodiků služeb sociální prevence a sociálních kurátorů pověřených koordinační 
činností, jako zástupců poskytovatele v rámci procesu komunitního plánování sociálních 
služeb, může spočívat ve vytváření a podpoře sítě organizací, které poskytují komplex služeb 
osobám ohroženým sociálním vyloučením. Do této sítě nemusí patřit jen poskytovatelé 
sociálních služeb, ale důležité je zde také zohlednit přesah problematiky sociálně vyloučených 
osob do sféry zdravotnictví, bezpečnosti, zaměstnání, bydlení. 
Znalost prostředí poskytovatelů sociálních služeb a přirozeného prostředí osob sociálně 
vyloučených, kterou mohou kurátoři pověření koordinační činností a metodici služeb 
sociální prevence do procesu komunitního plánování sociálních služeb přispět, je jedním 
z důležitých předpokladů plánování adresného a efektivního systému služeb. 

Uživatel 
Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou služby určeny. 
Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé 
sociálních služeb. V procesu komunitního plánování sociálních služeb mají uživatelé jedinečnou, 
nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité 
informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. 
Uživatelé také mají ohromný potenciál, který může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat 
nově vznikající potřeby. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze představit žádný systém, pro 
průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách (Komunitní plánování - věc veřejná, 2002, 
Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je 
nenahraditelná možnost, jak objevit existující mezery v nabídce sociálních služeb a jak 
objevit nové zdroje pro jejich uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity); (Komunitní 
plánování – věc veřejná, 2002).
Metodici služeb sociální prevence a kurátoři pověření koordinační činností zde mají své 
nezastupitelné místo, neboť jsou odborníky, kteří mohou přinést cenné informace o cílové skupině 
občanů ohrožených sociálním vyloučením, jelikož s nimi denně přicházejí do kontaktu. 

Z  dosavadních zkušeností z komunitního plánování sociálních služeb se ukazuje, že právě 
jejich prostřednictvím mohou být osoby ohrožené sociálním vyloučením do procesu 
komunitního plánování zapojeny nepřímo, protože jiných možností zapojování se do diskuse 
k problematice koncepce sociálních služeb, jakými jsou například pracovní skupiny, setkání 
s občany, kontaktní místa aj., nevyužívají. 

Veřejnost 
Veřejností můžeme rozumět všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich 
fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho 
realizaci. Je nutné připomenout, že každý občan je potenciálním uživatelem sociálních 
služeb. Uživatelem sociálních služeb se muže stát, překvapivě rychle, kdokoliv. 
Veřejnost muže doplnit zcela nové náměty a potřeby a může také podpořit přijetí změn 
v místním systému sociálních služeb (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování 
sociálních služeb v ČR, 2005).
Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního plánu. 
Je žádoucí, aby se veřejnost procesu komunitního plánování účastnila od samého počátku 
(Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).

Další organizace
Při přípravě KP jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, 
kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad 
práce, školy, NNO, policie), ale také občanské iniciativy, etnické skupiny včetně skupin, se 
kterými je obtížná komunikace. 
Čím vyšší je míra zapojení dalších organizací, která se liší podle jejich dalšího podílu na 
naplňování priorit a cílů komunitního plánu, tím vyšší je efektivita procesu komunitního 
plánování (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).

Zapojení všech účastníků – princip triády

Zapojení všech zúčastněných stran je bezpodmínečné nutné, protože cílem komunitního 
plánování je vytvořit takový systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám 
komunity. Tyto potřeby proto musí být společně formulovány všemi, koho se sociální služby 
dotýkají. Nelze, a je naprosto nepřijatelné, z jakéhokoliv důvodu potřeby kterékoliv strany 
bagatelizovat. 
Každý, kdo je ochoten se do komunitního plánování sociálních služeb zapojit, tedy především 
nést svoji odpovědnost, má právo o svých potřebách a očekáváních hovořit. V procesu 
komunitního plánování soc. služeb je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, 
funkce či mandátu od zájmové skupiny (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování 
sociálních služeb v ČR, 2005).
Hovoříme zde o principu triády („trianglu“), který je důležité uplatňovat ve všech úrovních 
procesu komunitního plánování a který je znázorněn následujícím diagramem:
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Triáda komunitního plánování 

- která znázorňuje partnerství a dialog zúčastněných stran

 

Zdroj: Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR (2005)

Principy komunitního plánování

Proces komunitního plánování by měl být postaven na následujících pěti principech. 

Partnerství, rovnost a demokratická spolupráce mezi všemi 

účastníky 

Partnerství vychází z potřeb a cílů všech účastníků, které jsou stejně důležité. Uplatňovat 
zásadu partnerství a spolupráce znamená hledat, koho bychom mohli oslovit a přizvat 
ke společné práci, k plánování postupu i realizaci akce. Poté teprve následuje identifikace 
možností a způsobů řešení stanoveného problému. Dobrým vodítkem pro to, koho oslovit, 
je zaměřit se nikoliv na předmět řešení, nýbrž na jeho okolí, tj. položit si otázku: „Koho se 
problém dotýká? Kdo může mít z jeho vyřešení užitek?“ Tak můžeme vytipovat velkou skupinu 
partnerů a nabídnout zapojení do práce. Podnět k partnerství může dát kterýkoliv z účastníků 
komunitního plánování (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb 
v ČR, 2005, Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).

Uplatňování zásady rovnosti znamená že, nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 
Organizace a procesy komunitního plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost 
postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou 
ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec 
i formální a mocenská postavení jednotlivců (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005, Průvodce procesem komunitního plánování sociálních 
služeb, 2004).
Partnerství může být na vertikální úrovni budováno z lokální úrovně směrem k úrovni kraje, 
případně republiky. 
Na horizontální úrovni se může jednat o zapojování dalších partnerů mimo oblast sociálních 
služeb (orgány veřejné správy, podnikatelské subjekty, profesní organizace, komory, obchodní 
společnosti, nejspíše např. ze sféry zdravotnictví, školství, regionálního rozvoje atd.).Je velmi 
vhodné navázat na dříve realizovanou a osvědčenou spolupráci. Je důležité, aby jednotliví 
partneři měli možnost vymezit si vlastní roli v projektu (event. jim pomoci tuto roli najít). 
Široce vytvářené horizontální partnerství může přinést nové, zpočátku zcela neočekávané zdroje. 

Partnerstvím získáváme udržitelnost a zvyšujeme pravděpodobnost přijetí projektu ze 
strany veřejnosti. Partnerství, které respektuje reálné potenciály jednotlivců i organizací 
a míru zapojení podle možností, je udržitelné. Obdobný efekt nastává v případě společenské 
akceptace. Jednotliví partneři předávají reference svým cílovým skupinám. Rozšiřují tak 
okruh veřejnosti, která projekt může podpořit ( Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).

Posílení principů občanské společnosti, zapojování místního 

společenství

Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými (princip – vše je veřejné). 
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné (princip – svobody vyjadřování). 
Komunitní plánování je z principu napojeno na městský (obecní) úřad čili zadavatele, ale 
mnoho poskytovatelů a všichni uživatelé se nachází mimo rámec tohoto úřadu. Komunitní 
plánování sociálních služeb může jako takové propojit aktivitu občanů s rozhodováním na 
úřadě (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005, 
Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
Při zapojování místního společenství do procesu komunitního plánování je nutné hledat různé 
metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (např. 
podle bydliště, způsobu života, zájmů, atd.); (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
Zapojovat lidi, kteří v obci žijí (tj. místní společenství) do procesu komunitního plánování, 
znamená především s nimi komunikovat. Promyšlená a plánovaná komunikační kampaň 
může významně podpořit dosažení stanovených cílů. 
Předpokladem dobré komunikace s veřejností je dobrá komunikace uvnitř týmu realizátorů 
procesu komunitního plánování. Nerovný přístup k informacím v týmu může přinést velké 
zklamání a ztrátu partnerství, jak potvrzují zkušenosti z praxe. Je vhodné, aby rozšiřování 
informací uvnitř realizačního týmu bylo formulováno jako jeden z průběžných úkolů, za 
který je jasně stanovená odpovědnost (Průvodce procesem komunitního plánování sociálních 
služeb, 2004).
Cílem komunikace s veřejností je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit v procesu 
komunitního plánování (princip – legitimita procesu) a získání její dostatečné důvěry, aby 
byla ochotna sdělit svůj názor - poskytovat zpětnou vazbu - podněty. Proto je nezbytné 
veřejnost informovat o tom, jakých výsledků má být dosaženo (tj. seznámit ji s viditelnými 
cíli), informovat také, jakým způsobem jich bude dosaženo, a kdo se na jejich naplnění bude 
podílet a jak. 
Také pro vnější komunikaci je nezbytné mít zpracován plán komunikace s veřejností a stanovit 
zřetelně odpovědnost za jeho realizaci. Obdobně jako v případě komunikace uvnitř týmu, 
ani komunikace s veřejností by neměla být zužována pouze na zajištění předávání informací. 
Pouhé předávání informací nestačí, veřejnost je potřeba do procesu komunitního plánování 
sociálních služeb zapojit. K tomu je možné využít řadu ověřených postupů a metod (plánovací 
fóra/víkendy, ankety, minireferenda, konference o představě budoucnosti apod.). 
Tyto techniky umožňují, aby se veřejnost na plánování přímo podílela (zajišťují zpětnou vazbu 
a náměty pro další práci atd.) a představují šanci k nalezení dalších partnerů - konkrétních 
osob, které se by se mohly zapojit (Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 
2004, Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
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Potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí 

Obec je definována jako samosprávné společenství občanů. Vytváření podmínek pro 
rozvoj sociální péče v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi (tedy také zajišťování 
potřebných sociálních služeb) patří do samostatné působnosti obce, jak je uvedeno v § 35b 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Posláním sociálních služeb je pomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace, 
reagovat adresně na existující potřeby. Kdo jiný může říci, jaké služby mají v obci existovat 
(být k dispozici) a jakým způsobem mají být poskytovány, než obyvatelé obce, kteří služby 
využívají nebo mohou využívat.
Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje reagovat na typické a neopakovatelné 
místní podmínky rozmanitým způsobem (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).

Průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako jeho 

výstupy 

Kvalitně probíhající proces komunitního plánování je pro komunitu stejně přínosný jako 
vlastní plán. Kvalita výstupu komunitního plánování (tj. komunitního plánu) je přímo 
úměrná kvalitě jeho průběhu (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních 
služeb v ČR, 2005). A proto bychom se měli soustředit na samotný proces plánování a hledání 
způsobů, jak bychom mohli co nejlépe na potřeby zúčastněných reagovat. 
Komunitní plánování definujeme jako stále se opakující proces. Tzn. komunitní plánování 
tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi 
znovu zabývat na nové úrovni vývoje (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování 
sociálních služeb v ČR, 2005, Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).
Nejdůležitější tedy není zpracovat komunitní plán. Důležité je realizovat proces komunitního 
plánování takovým způsobem, aby bylo možné zachovat jeho kontinuitu. V praxi to znamená 
dohodnout se na prioritách (čím se budeme zabývat nejdřív a čím později) a stanovit 
si cíle, které jsou splnitelné. Tento postup je zcela legitimní, protože potřeb je téměř vždy 
více, než kolik je k dispozici zdrojů. Záruka kontinuity komunitního plánování umožňuje 
postupné zlepšování situace a to, čemu se nemůžeme věnovat nyní, bude řešeno „v druhém 
kole“(Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).

Komunitní plán je kompromisem přání a možností 

Komunitní plánování nemá kouzelnou moc, aby dokázalo okamžitě splnit všechna přání 
a očekávání. Není ani nástrojem k prosazování potřeb a přání některé ze zúčastněných stran. 
Komunitní plánování sociálních služeb znamená dialog a spolupráci, jejichž pomocí můžeme 
objevit nové, netušené zdroje k uspokojení zjištěných potřeb. 
Neměli bychom očekávat předem, že plánování nepřinese konfliktní situace. (Průvodce procesem 
komunitního plánování sociálních služeb, 2004) Čím více partnerů se nám podaří do plánování 
zapojit (tj. čím více partnerů, organizací i jednotlivých osob bude ochotno se otázkou sociálních 
služeb zabývat), tím více můžeme konflikty očekávat. Konflikt dává příležitost pro hledání řešení 
a komunitní plánování již ze své podstaty se jeho nalezení snaží podporovat. Podaří-li se vytvořit 
otevřenou a příznivou atmosféru pro vyjádření názorů všech účastníků, bude možné řešení 
vzniklých konfliktů nacházet (Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).

Výsledkem komunitního plánování je řešení kompromisní nebo lépe konsensuální mezi tím, 
co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, 
finanční a lidské zdroje, ale vymezuje je také dohoda, kdo a jak se bude na dosažení 
stanovených cílů komunitního plánu podílet (Komunitní plánování – věc veřejná, 2002).

Přínosy komunitního plánování

Jaký přínos má komunitní plánování sociálních služeb pro obec?
•  Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat 

na změny 
Díky plánování služeb v obcích, městech a městských částech, tedy na nejnižší možné úrovni, 
lze vytvořit systém služeb podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpovídající kvalitě 
a v souladu s místními specifiky. To znamená, že lidé sami se podílejí na plánování toho, 
o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Průběžným monitorováním 
naplňování stanoveného cíle i jednotlivých opatření, pravidelnou a důslednou aktualizací 
komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování dochází k zachycení změn, 
které se v mezidobí objevily, a je tak možné na ně reagovat.Krajské „komunitní plány“, resp. 
krajské strategie zajištění poskytování sociálních služeb pak vycházejí z jednotlivých obecních 
komunitních plánů. Zjištěné potřeby se tak promítají i na krajskou úroveň a dostupnost služeb 
lze zabezpečovat z obecní i z krajské úrovně (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).
• Finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji
V ideálním případě jsou finance vynakládány jen na ty služby, které jsou potřebné (co se týče 
šíře nabídky služeb, jejich náplně, způsobu poskytování služeb apod.). Při zajišťování služeb 
je účelné sdružovat zdroje, např. mezi jednotlivými obcemi, v nichž je společně zajišťována 
nějaká služba na základě předchozí dohody (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).
• Radnice je vnímána jako partner, zvyšuje se identifikace veřejnosti s obcí
Prostřednictvím zapojení těch, kteří působí v systému sociálních služeb (uživatelé, 
poskytovatelé, zadavatelé, veřejnost) do procesu plánování sociálních služeb, se zvyšuje podíl 
občanů na rozhodovacím procesu o podobě sociálních služeb v daném místě. Rozhodování 
radnice je tak zakotveno v širším konsenzu mezi účastníky procesu plánování, u nichž lze 
předpokládat posílení pocitu sounáležitosti s komunitou. Radnice uplatňuje svůj partnerský 
přístup i v sociální oblasti a je občany mnohdy vnímána jako iniciativnější a otevřenější 
(Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).
• Veřejnost lépe přijímá jednotlivé kroky i konečná rozhodnutí
Je-li veřejnost o průběhu plánovacího procesu a jednotlivých krocích postupu informována 
a má možnost se do něj aktivně zapojit, získává hlubší a ucelenější pohled na oblast sociálních 
služeb a postup při plánování i rozhodování o sociálních službách se stane průhlednějším. 
Jasné pozadí vzniku konkrétních návrhů, opatření a realizovaných aktivit přispívá k tomu, že 
jsou změny lépe přijímány a veřejnost má větší zájem se na nich podílet (Průvodce procesem 
komunitního plánování sociálních služeb, 2004).
• Lepší možnosti řešení - zpětná vazba, nápady, argumenty, spolupráce
Principy společných setkávání, diskusí, konzultací a spolupráce se prolínají celým plánovacím 
procesem. Nabízejí nejen vzájemné obohacení, ale představují také významný prvek v efektivitě 
řešení a přístupu k problémům. Díky vzájemnému sdílení informací a diskutování o nich se 
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často objevují nové souvislosti a myšlenky, které přispívají ke kvalitě, originalitě a smysluplnosti 
způsobu řešení (Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).
• Systém sociálních služeb je srozumitelný
Plánování sociálních služeb probíhá podle určitého rámce a má jasně daná pravidla. 
Kromě toho je plánování otevřené pro všechny, kteří mají zájem se na něm podílet, a díky 
pravidelnému zveřejňování informací umožňuje se v něm snadno zorientovat. Sociální 
služby jsou tak koncipovány na základě transparentního postupu a celý systém se díky tomu 
stává srozumitelnějším (Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).

Úskalí komunitního plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb se může poučit z dnes již rozpoznaných úskalí, 
která mohou vést až k jeho selhání. Úlehla (2004) označil tři hlavní úskalí, se kterými se 
v komunitním plánování soc. služeb můžeme setkat. 
Prvním úskalím je skutečnost, že uživatelé sociálních služeb jsou ze všeho nejvíce 
hendikepování právě tím, že svou sociální službu přijímají a užívají – tzv. může vzniknout 
jejich závislost na sociální službě. 
Podcenění této skutečnosti v důsledku brání uživatelům v zapojení se do průběhu 
komunitního plánování. Přitom komunitní plánování sociálních služeb v jehož průběhu, 
přípravě a naplňování nejsou zapojeni uživatelé, může být plánováním, které je sice užitečné, 
ale nejedná se o plánování komunitní. 
Druhým úskalím, na kterém mnoho komunitních plánů může ztroskotat, je delegování 
kompetencí. Má-li komunita plánovat, musí se k tomu cítit zplnomocněná. Pokud se necítí 
být zplnomocněna, což by mělo být spíše výjimkou, pak tuto situaci musíme řešit tím, 
že přeneseme kompetence v rozhodování a koncepci sociálních služeb z úrovně úřadu 
a samosprávy na občany. Je to jen tradice a zvyk, že to vypadá, jako by jedinými kompetentními 
a schopnými v oblasti sociálních služeb byly správní orgány státu a samospráv. Tuto tradici 
je však nezbytné překonat. Radnice by si měla uvědomit, že lidé nezačnou být aktivní, pokud 
neuvidí, že jejich zapojení a aktivita má smysl, že může přinést změny. Na druhou stranu 
občané by si měli uvědomit skutečnost, že občanskou společnost si musí vytvořit sami 
a radnice ji může podporovat teprve poté. 
To souvisí se třetím úskalím– nízkou informovaností o sociálních službách. To, že veřejnost 
není informována o sociálních službách, že se o ně nezajímá, není chyba veřejnosti, ale těch, 
kteří informace mají a neumí je zveřejnit tak, aby byly zajímavé. Je to chyba těch, pro které je 
pohodlnější neztrácet čas a nervy prací se zapojováním veřejnosti do rozhodování. V důsledku 
to však budou právě oni, kdo by mohl na tuto pohodlnost doplatit (Úlehla, 2004).

Komunitní plánování sociálních služeb v České republice

Komunitní plánování sociálních služeb jako způsob zajištění dostupnosti a transparentního 
rozhodování o podobě sociálních služeb v rámci komunity se postupně rozvíjí na celém území České 
republiky. Abychom porozuměli jeho současnému stavu, zaměříme pozornost k jeho počátkům. 

Počátky komunitního plánování sociálních služeb

V počátcích bylo komunitní plánování sociálních služeb pilotně ověřováno v rámci modulu 
1 Česko-britského projektu „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“ na Písecku 

v letech 2000 -2003. Zkušenosti z něj byly poté zúročeny MPSV jak při práci na metodických 
a koncepčních materiálech (např. Bílá kniha sociálních služeb, Operační program rozvoje 
lidských zdrojů), tak i při vytváření vzdělávacího programu k podpoře komunitního plánování 
sociálních služeb nebo při přípravě programového financování či dotačního řízení.
Na území bývalého okresu Písek nyní pokračují procesy plánování sociálních služeb ve 
svazku obcí Milevska, kde je k dispozici první komunitní plán sociálních služeb.
Nicméně již od roku 1998, a nezávisle na zmíněných aktivitách MPSV, započalo plánování 
sociálních služeb v Ústí nad Labem, kde se stalo přirozenou součástí veřejného života. 
Hlavním koordinátorem všech aktivit v tomto regionu je Centrum komunitní práce.

Současná situace komunitního plánování sociálních služeb 

V současné době existuje politická podpora pro plánování sociálních služeb ve všech krajích 
v ČR. Zatímco v některých krajích plánování probíhá víceméně ve všech obcích s rozšířenou 
působností, v některých regionech se plánování aktivně chopilo jen několik obcí nebo měst.
Obce, kde je plánování sociálních služeb realizováno, se nacházejí v různé fázi plánovacího 
procesu. Zatímco někde je plánování teprve zahajováno, jinde se např. pracuje na mapování 
místních služeb a zdrojů či na zjišťování potřeb uživatelů služeb a informovanosti o službách 
mezi veřejností. 
V určitých obcích je již hotov komunitní plán sociálních služeb s výhledem na nejbližší léta, 
případně bylo přikročeno k realizaci jednotlivých opatření a úkolů, které z něj vzešly.
Podpora obcím ze strany krajů se přitom mnohdy odehrává jak na úrovni politické, tak 
i v oblasti informační a konzultační činnosti nebo prostřednictvím zajištění vzdělávání či 
další metodické podpory. 
Do současné doby je v procesu komunitního plánování postupně zapojeno několik desítek 
měst téměř ve všech krajích ČR. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) však je na 
různých místech prováděno různým způsobem a odlišnými metodami, tudíž i s různými 
výsledky a v rozdílné kvalitě. 

Z těchto důvodů a na základě připravovaného zákona o sociálních službách vypsalo MPSV 
veřejnou zakázku, která měla dosavadní procesy komunitního plánování sociálních služeb 
sjednotit, vytvořit ucelený systém vzdělávání a poskytnout dlouhodobou podporu v KPSS. 
Na základě této zakázky byl připraven dvouletý projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti 
sociálních služeb“, který realizují tři neziskové organizace a to, Komunitní plánování 
o.p.s., Centrum pro komunitní práci a Domov sv. Anežky o.p.s., ve spolupráci s Katedrou 
antropologie Filosofické fakulty ZČU v Plzni. Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
a vládou České republiky.
Cílem projektu je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní 
a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory 
pro plánování sociálních služeb.
Tento systém bude zohledňovat specifické demografické charakteristiky jednotlivých obcí 
a regionů a potřeby uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti 
s hlavním důrazem na minimalizaci rizik vzniku sociálního vyloučení, na podporu sociálního 
začleňování sociálně vyloučených cílových skupin a zároveň bude přispívat k udržení 
a návratu osob na trh práce (více viz. www.kpss.cz).
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Projekt má stanoveny tyto specifické cíle:

•  Vytvoření metodik pro plánování sociálních služeb na lokální/regionální úrovni podporující 
spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.

•  Vytvoření vzdělávacích programů pro plánování sociálních služeb podporujících spolupráci 
zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.

•  Vyškolení „krajských vzdělavatelů“ připravených poskytovat pro potřeby obce/regionu vzdělávací 
programy a zabezpečení následné metodické podpory při plánování sociálních služeb.

Zpracování návrhu na další metodické vedení systému plánování sociálních služeb (více viz. 
www.kpss.cz).

Fáze komunitního plánování  

Přestože máme možnost vidět, že jednotlivé obce postupovaly v procesu komunitního 
plánování sociálních služeb podle svých možností a specifik v některých ohledech odlišně, 
což se např. zobrazilo v různorodé podobě zpracovaných komunitních plánů, samotný 
proces komunitního plánování sociálních služeb se skládá ze základních fází, které jsou pro 
něj společné.
V literatuře věnující se problematice komunitního plánování soc. služeb se ale máme možnost 
setkat i s odlišným dělením těchto fází. 
Například v průvodci procesem komunitního plánování Komunitní plánování – věc veřejná (2002), 
který vypracovalo MPSV jako metodickou pomoc a podporu pro zavádění KPSS na dalších 
místech České republiky, jsou fáze komunitního plánování rozčleněny následujícím způsobem:

FÁZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1. fáze S čím je třeba začít

• zformování prvotní pracovní skupiny 
• určení, koho je třeba do přípravy KP zapojit
• způsob oslovení a přizvání dalších účastníků
• plán pro získání politické podpory ze strany obce
• informační strategie

2. fáze
Vytvoření řídící struktury 
pro KP

• zapojení všech účastníků procesu
• vytvoření organizační a řídící struktury pro zpracování KP 
• stanovení pravidel jednání řídící struktury

3. fáze
Porozumění problémům 
v komunitě

• představení cílů, zájmů a potřeb všech účastníků
•  vytvoření a zveřejnění mechanismů pro aktivní spoluúčast 

veřejnosti 
• provedení analýzy potřeb a zhodnocení existujících zdrojů 
•  zhodnocení silných a slabých stránek existujícího systému 

sociálních služeb
•  vyjmenování příležitostí a rizik a nastínění trendů pro rozvoj 

sociálních služeb

4. fáze
Návrh rozvoje sociálních 
služeb

 Představa rozvoje sociálních služeb obsahuje zejména: 
•  hlavní hodnoty, které tvoří její základ a které budou při zpracování 

KP a jeho následném naplňování respektovány a dodržovány
• směr, kterým se budou sociální služby nadále ubírat
• cíl, kterého má být dosaženo a priority 
• překážky, které bude nutné překonat
• regionální i nadregionální zdroje, kterých lze využít
•  představa rozvoje sociálních služeb je akceptována většinou 

účastníků komunitního plánování

5. fáze
Strategie rozvoje sociálních 
služeb

•  plán postupných kroků a úkolů k dosažení stanovených cílů 
a priorit 

• systém sledování realizace komunitního plánu 
• zpracování konečné verze komunitního plánu
• předložení textu KP k připomínkování veřejnosti 
• schválení KP zastupitelstvem

6. fáze Od plánování k provádění
• uskutečňování plánu 
• informování veřejnosti o uskutečňování KP
• průběžné vyhledávání a zapojování nových partnerů
• nástroje umožňující provést změny v původním KP

Zdroj: Komunitní plánování – věc veřejná (2002)

Zatímco kol. autorů, který se podílel na vypracování metodiky KPSS s názvem Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR (2005), člení proces 
komunitního plánování do 4 fází:
• přípravná/hodnotící fáze,  
• analyticko popisná fáze,
• fáze plánování,
• realizační fáze.

Když výše uvedená dělení ale porovnáme, můžeme si všimnout, že v podstatě jsou shodná. 
Další část textu se bude zaměřovat na bližší seznámení se s fázemi komunitního plánování.

Fáze 1. – S čím je třeba začít? 

V této fázi se zamýšlíme nad otázkou: Jak je možné proces komunitního plánování 
sociálních služeb zahájit? Na tuto otázku existuje jednoduché doporučení, kterým je podpora 
samostatnosti. Nejdříve by mělo být zřejmé, jestli město/obec bude mít zájem se na realizaci 
komunitního plánování podílet a jaké budou možnosti jeho podpory ostatních subjektů, 
které budou do procesu komunitního plánování zapojeny. 
V tomto ohledu se jako přínosné ukazuje navázání kontaktů s některými městy, kde již 
plánování sociálních služeb probíhá, a získání praktických zkušeností, které by iniciaci 
procesu komunitního plánování mohly napomoci. Taktéž je doporučováno zapojení do 
některých vzdělávacích programů, jež jsou k dispozici (Průvodce procesem komunitního 
plánování sociálních služeb, 2004).
V počátku je nezbytné si také stanovit, na jakém území bude komunitní plánování probíhat. 
Možnosti jsou různé, může se například realizovat pouze v obvodu města nebo ve správním 
okrsku obce s rozšířenou působností, případně i na jiném území: mikroregionu, ve svazku 
obcí, na úrovni kraje. 
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Dále je zapotřebí určit, kdo bude zajišťovat koordinaci procesu komunitního plánování. 
Zvážit, jestli to bude přímo zaměstnanec města či obce (přičemž je vhodné, aby tato činnost 
byla přinejmenším součástí jeho pracovní náplně). Koordinací může být ovšem pověřena 
i nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociálních služeb, která s městem/obcí 
uzavírá dohodu. Zároveň by v tomto případě měla být také specifikována role města/obce 
a jejich podíl na realizaci komunitního plánování (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005, Průvodce procesem komunitního plánování sociálních 
služeb, 2004).
Na počátku procesu plánování je nutné sestavit iniciační skupinu, která se stane hybnou 
silou celého procesu. Jedná se o konkrétní osoby, které mají od zadavatele mandát k zahájení, 
koordinaci procesu, jsou veřejnosti představeny, mají k dispozici nějaké kontaktní místo, jsou 
dostupné. Těžiště práce této skupiny spočívá v práci organizační, řídící a plánovací ve vztahu 
k průběhu a vyhodnocování celého procesu (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).
Důležité je rovněž zvážit přesahy z oblasti sociálních služeb i do dalších sfér (např. regionální 
rozvoj, volnočasové aktivity, školství, zdravotnictví), a to nejen z hlediska vzájemných 
návazností, ale také v souvislosti s existujícími personálními a dalšími zdroji a kapacitami 
(Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).
Je nutné věnovat pozornost prozkoumání zdrojů, které budou určeny k realizaci KPSS 
a k poskytování sociálních služeb, například prostřednictvím provedení zmapování 
dostupných zdrojů a analýzy zdrojů chybějících. 
Zdroje můžeme rozdělit do několika kategorií: 
•  lidské (uživatelé, další osoby jakkoliv zapojené do procesu KPSS a poskytování sociálních 

služeb atd.),
•  odborné (poskytovatelé, další osoby a organizace zadávající a poskytující odborný servis 

při KPSS atd.),
•  informační (katalogy, další publikace, elektronicky zpracované informace, webové stránky, 

informace v médiích atd.),
• finanční (finanční prostředky určené na KPSS a sociální služby atd.) 
(Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Pro zahájení a realizaci procesu komunitního plánování je žádoucí získat hned od počátku 
sympatizanty i osoby, jejichž podpora bude pro zdar plánování sociálních služeb důležitá. 
Může se jednat jak o zástupce místních poskytovatelů služeb a jejich uživatele, tak 
i představitele zadavatelů, tedy např. starostů (zejm. v menších obcích), členů zastupitelstev, 
rad nebo komisí a výborů a zaměstnanců obecních či městských úřadů. 
Lidské a odborné zdroje lze získat pro proces KPSS různými způsoby: přímým oslovováním 
(formou osobních kontaktů), informačními kampaněmi, dalším mapováním (např. formou 
dotazníků), prostřednictvím databáze, prohlubováním aktivní spolupráce (Průvodce procesem 
komunitního plánování sociálních služeb, 2004, Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005 ).
Také je třeba zvážit otázku využívání informačních zdrojů za účelem informování o komunitním 
plánování, sociálních službách, které mohou sloužit i jako prostředek zpětné vazby všech 
zúčastněných. Informační zdroje, kterých bude možno využít, jsou : internet, tisk a jiná média, 
práce se zastupiteli, informace o potřebách uživatelů, přehled poskytovatelů sociálních služeb 
aj. (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

V souvislosti s otázkou informačních zdrojů, si bude zapotřebí ujasnit i informační strategii. 
Pozornost budeme věnovat následujícím klíčovým otázkám: zajištění přístupu veřejnosti 
k informacím, aktivního informování, konzultací s občany, zajištění spoluúčasti veřejnosti 
na plánování prostřednictvím pracovních skupin, způsobu vyhodnocování procesu KPSS 
z hlediska zapojení veřejnosti. 
Finanční zdroje, určené k realizaci procesu KPSS, hledá vždy zadavatel, přičemž spolupráce 
s dalšími zástupci triády je však nezbytným předpokladem úspěšnosti z hlediska zajištění 
vícezdrojového financování. Rozdělení úkolů v rámci skupiny, která se bude na zajišťování 
finančních prostředků podílet, může znamenat zaměření na širší základnu zdrojů. 

V praxi se totiž velmi často stává, že zadavatel není schopen z vlastních zdrojů pokrýt veškeré 
náklady procesu KPSS, a proto by se měla pozornost zaměřit na prozkoumání možností 
různých zdrojů financování aktivit, které jsou uskutečňovány v rámci procesu komunitního 
plánování. Nemusí se jednat pouze o pravidelné dotační programy ministerstev, ale 
i programy nadačních fondů apod. Důležitá je nicméně podpora ze strany města i v otázce 
spolufinancování a případně i celkové politiky města týkající se financování sociálních služeb 
(Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004, Návrhy konkrétních 
metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Fáze 2. - Vytvoření řídící struktury pro KP

Organizační struktura je nástrojem pro efektivní zapojení všech účastníků do procesu KPSS. 
Struktura je vždy originální a neopakovatelná, protože lidé, kteří se plánování věnují, mají 
jiné přednosti a nedostatky, mají jinou životní a profesionální zkušenost, mají jiné podmínky 
pro zapojení do procesu plánování. 
Jednotlivé kroky v utváření organizační struktury nemají, ani nemohou mít zcela přesné 
časové hranice. V praxi dochází k jejich prolínání. Konkrétní postup tvorby organizačních 
struktur bude vždy záležet na konkrétních podmínkách praxe (Návrhy konkrétních metodik 
pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
1. krokem tvorby organizační struktury procesu KPSS je zformování triády, kterou rozumíme 
trojici zástupců jednotlivých stran trianglu: uživatele, poskytovatele a zadavatele.
2. krokem je rozšíření triády – vznik řídící skupiny. Pro rozšíření triády hledáme: 
poskytovatele, uživatele i zadavatele. Proces KPSS musí řídit lidé, kteří se na něm podílejí, ti 
jsou jeho hybnou silou, dobrovolně se do něj zapojili a věnují se mu ve volném čase. Tento 
zájem podílet se na správě věcí veřejných je to nejcennější, co má KPSS k dispozici (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Od počátku procesu KPSS je nutné získávat politickou podporu. Kontaktovat, informovat 
a zapojovat členy rady, zastupitele, úředníky (nejen sociálního odboru, ale zejm. ekonomického 
odboru i dalších) i členy sociální komise a rozpočtové komise (pokud jsou v obci / městě 
zřízeny). Velikost rozšířené triády je na zvážení možností lidských zdrojů, které jsou v dané 
komunitě k dispozici. Měl by být však brán v úvahu a respektován princip triády. Obvykle se 
za rozšířenou triádu považuje 9 lidí (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování 
sociálních služeb v ČR, 2005).
Při získávání členů rozšířené triády je zapotřebí mít na zřeteli úkoly, jejichž plnění bude 
následovat. Proto je potřeba hledat takové lidi, kteří budou schopni na plnění úkolů 
participovat aktivně. Vymezení řízení procesu KPSS může být dáno jako úkol pro rozšířenou 
triádu. Nedoporučuje se ale, aby za dobrým úmyslem zajistit procesu KPSS dostatečnou 
politickou legitimitu, byl vytvořen nejdříve „Řídící výbor“ složený z řídících a politických 
kádrů. Také od počátku je zapotřebí zvážit, jestli úkol koordinování procesu KPSS bude 
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mít na starosti řídící skupina nebo pověřený pracovník (Návrhy konkrétních metodik pro 
komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
3. krokem je vytvoření plánu práce a doplnění organizační struktury. Prvními úkoly řídící 
skupiny je: vyhodnocení stávajících podmínek pro KPSS, zpracování zadání KPSS, příprava 
prvního plánu prací KPSS, navržení první organizační struktury (Návrhy konkrétních metodik 
pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Při hodnocení podmínek pro KPSS se soustřeďujeme na tyto klíčové otázky:
• Má proces KPSS v obci/městě dostatečnou politickou podporu?
• Jaké má obec/město zdroje pro realizaci KPSS?
• Má obec/město dostatečné finanční zdroje na realizaci KPSS?
• Čím je obec/město vázáno při realizaci KPSS, zejm. v návaznosti na projekty?
• Jsou v obci/městě lidé se znalostí procesu KPSS?
Po vyhodnocení podmínek KPSS můžeme definovat základní zadání komunitního plánu, tj.:
• Délku období, kdy se bude KPSS zpracovávat.
• Jaké zdroje je možné použít, s jakými finančními prostředky můžete disponovat.
• Kdo se bude na zpracování KPSS podílet.
• Do jaké úrovně podrobností se bude KPSS vytvářet 
(Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Schématická pomůcka pro vyjasnění organizační struktury KPSS 

Zdroj: Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR (2005: 25)

4. krokem je zpracování Základní listiny komunitního plánování. Základní listina KPSS 
slouží k vymezení pravidel, kterými se KPSS v obci (městě, regionu) bude řídit. Obsahuje 
následující části: principy a hodnoty komunitního plánování, popis organizační struktury 
komunitního plánování, odpovědné osoby, jednací řády, rozhodování v jednotlivých 
úrovních (tj. kdo rozhoduje, na jakých úrovních), provádění změn v Základní listině (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
5. krokem je získání politické legitimity. Zpracovanou Základní listinu KPSS a plán prací 
na zpracování KPSS včetně rozpočtu je potřebné předložit ke schválení zastupitelstvu nebo 
alespoň radě, aby materiály získaly politickou závaznost (Návrhy konkrétních metodik pro 
komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Fáze 3. – Porozumění problémům v komunitě

Členové pracovních skupin obvykle mají pro své působení v procesu KPSS různorodou 
motivaci (prosazování: svých zájmů, zájmů určité cílové skupiny, zájmů občanů určitého 
území atd.), a proto by měli umět definovat očekávání, s nimiž do práce ve skupině vstupují, 
a čeho by chtěli dosáhnout, vzájemně se poznat. Měli by si také být vědomi toho, zda jsou 
ochotni přijmout jiná než vlastní stanoviska, zda jsou ochotni vyjednávat a přistupovat 
v odůvodněných případech na kompromisy (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).

Proces KPSS ve fázi porozumění problémům v komunitě (tzv. analyticko-popisná fáze) 
vyžaduje zaměření se do několika oblastí:
A) základní popis a charakteristika území,
B) socio-demografická analýza,
C)  popis aktuální sociální situace včetně analýzy přání lidí, na která by mohly odpovědět 

sociální služby,
D) analýza prioritních sociálních oblastí, kterým se KPSS věnuje,
E) analýza finančních toků 
(Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

A)  Základní popis a charakteristika území definuje a stručně popisuje - polohu, rozlohu, 
počet obyvatel, hustotu osídlení, obce. Dále charakterizuje hospodářský, sociální, 
kulturní a politický vývoj. Tyto informace je možné doplnit mapami (znázorněním 
polohy daného území na mapě České republiky, konkrétní mapou popisovaného území 
apod.). Stručně jsou v ní popsány znaky, kterými je dané území specifické (krajina, 
podnebí, historie, vývoj obyvatelstva, zdroje obživy, ekonomika) a kterými se například 
výrazně liší od jiných částí České republiky (kraje, města) (Návrhy konkrétních metodik 
pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

B)  Socio-demografická analýza obsahuje demografické a další statistické údaje využitelné 
pro KPSS, je podkladem pro práci všech účastníků a je součástí dokumentu komunitního 
plánu. Vytvoření socio-demografické analýzy znamená především sběr, třídění 
a zpracování statistických údajů, ze kterých by měly být vybírány jen ty, které budou 
pro KPSS potřebné. Účelem socio-demografické analýzy není zpracování „tlustého“ 
dokumentu, který skončí někde v „šuplíku“. Zpracování socio-demografické analýzy 
by se mělo uskutečnit na začátku procesu KPSS, tato činnost může probíhat současně 
s formováním a proškolováním pracovních skupin. Zpracovaná socio-demografická 
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analýza není limitující podmínkou pro realizaci procesu KPSS (Návrhy konkrétních 
metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

C)  Zatímco zpracování socio-demografické analýzy znamenalo sběr a třídění již 
vytvořených dat, tak popis aktuální sociální situace v obci (regionu) přestavuje vedle 
sběru dat také jejich vlastní zpracování a interpretaci. Pohled na aktuální sociální situaci 
v obci (regionu) se může u různých skupin obyvatel lišit. Popis aktuální sociální situace 
v obci/regionu obvykle následuje po zpracování socio-demografické analýzy (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).Popis aktuální 
sociální situace v obci (regionu) se skládá z následujících okruhů informací:

•  přehledu sociálních služeb a sociální pomoci v obci/regionu (výstupem může být databáze 
adresář poskytovatelů sociálních služeb, mapa soc. služeb), 

•  popisu sociální situace z pohledu poskytovatelů sociálních služeb (např. formou řízených 
rozhovorů je možné zjistit názory na efektivitu systému soc. služeb aj.), případně lze 
využít i dotazníkového šetření poskytovatelů soc. služeb (např. při mapování vzdělávacích 
potřeb aj.) nebo nástroje SWOT analýzy, v rámci které jsou popsány problematické okruhy 
sociálních služeb,

•  pohledu široké veřejnosti na aktuální soc. situaci (formou ankety spojené s informační 
kampaní budete moci např. získat pohled na problematiku sociálních služeb v obci, 
problematiku bezbariérovosti aj.), pohledu současných/potenciálních uživatelů sociálních 
služeb (prostřednictvím různých výzkumných metod zjišťujeme, jaké jsou potřeby 
zvolených cílových skupin a nakolik současný systém sociálních služeb v obci na ně 
odpovídá, či nikoliv, jak jsou uživatelé soc. služeb spokojeni s jejich současnou nabídkou 
a kvalitou atp.). K zjišťování potřeb uživatelů služeb je možné použít více způsobů (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

D)  V procesu KPSS je také důležité zvážit možnost zpracování dodatečných analýz. K tomuto 
kroku se přistupuje v případě, kdy se objeví nutnost zjištění dalších významných údajů 
nebo zpracování rozsáhlejších analýz, naznačujících např. budoucí rozvojové trendy apod. 
Někdy je samozřejmě také možné i nutné dohledávat specifičtější data přímo v místě. 
Velmi často se jedná např. o zjištění věkové struktury obyvatelstva, zaměstnanosti, 
počet uživatelů sociálních služeb a jejich procento v populaci obce, regionu atd. (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005, Průvodce 
procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004).

E)  Vhodnou součástí popisu sociální situace v obci (regionu) je také rozbor finančních 
toků procházejících sociálními službami. Uvádějí se výdaje z obecních rozpočtu, které 
směřují do sociálních služeb v regionu. Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb jsou 
žádáni o přehled finančních toků v jejich organizacích (zdroje příjmů, výdaje, náklady 
na jednotlivé služby, náklady na jednoho klienta atd.); (Návrhy konkrétních metodik pro 
komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Fáze 4. – Návrh rozvoje sociálních služeb

Ve 4. fázi procesu KPSS se přechází k plánování – tzn., že na základě zjištěných potřeb, 
existujících služeb, dalších podstatných údajů a s ohledem na finanční rámec formulují 
pracovní struktury představu o rozvoji sociálních služeb v obci/regionu, která vychází ze 
základních hodnot procesu KPSS, které si jeho účastníci formulovali v začátku (Průvodce 
procesem komunitního plánování sociálních služeb, 2004, Návrhy konkrétních metodik pro 
komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Tato představa (vize) stanovuje obecný směr budoucího rozvoje, cíl, kterého má být 
dosaženo a hlavní priority, na něž se plán rozvoje sociálních služeb (tj. komunitní plán) 
bude soustřeďovat. Z obecnější představy a priorit pak vycházejí konkrétní opatření, jež 
stanovenou představu naplňují v podobě jednotlivých aktivit (či projektů) (Průvodce procesem 
komunitního plánování sociálních služeb, 2004, Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005)1.

Fáze 5. – strategie rozvoje sociálních služeb 

Opatření, která byla navržena ve 4. fázi, aby byla realizovatelná, adekvátní, termínovaná 
a s vymezením odpovědnosti za jejich plnění, je potřebné rozpracovat do podoby jednotlivých 
aktivit (či projektů)2. 
Při jejich rozpracování musí být také stanoven způsob ověřování jejich plnění a možnosti 
provedení nápravy, neprobíhá-li realizace tak, jak bylo původně zamýšleno.
Na formulaci představy i opatření se podílejí zástupci všech zainteresovaných stran 
prostřednictvím pracovních struktur, ale i veřejných setkání a v procesu připomínkování 
analytické části (a následně celého komunitního plánu). Připomínkování musí být po 
technické stránce dobře připraveno a lidé musí mít možnost s dostatečnou časovou rezervou 
materiál obdržet nebo se s ním seznámit. 
Výsledná verze komunitního plánu, jež obsahuje jak část výchozí - analytickou, tak i výstupy 
v podobě sdílené představy budoucího směřování a navržených opatření (vč. časového 
rozvržení, přehledu předběžné finanční náročnosti, možností získání finančních prostředků 
z různých podpůrných programů nebo zdrojů a předpokladu finanční náročnosti pro 
rozpočet města), je předložena radě a zastupitelstvu města. V případě, že je plán schválen, 
je možné postupně přistoupit k jeho realizaci (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004, Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb 
v ČR, 2005).

Fáze 6. – od plánování k provádění

V průběhu realizace plánu, resp. jeho jednotlivých opatření, je zapotřebí věnovat se 
monitorování jejich naplňování. Vznikne-li nějaký problém nebo překážka, jež brání 
původně zamýšlenému provedení (případně i s dopadem na jiné opatření), je nutné zvážit, 
jakým způsobem se s nastalou situací vyrovnat (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).

Na jedné straně chápeme opatření jako vyjádření určité jasně stanovené představy budoucího 
směřování, na straně druhé však musíme být v případě nutnosti připraveni provádět 
nezbytné úpravy, dojde-li ke změně okolností nebo podmínek (tj. provádět soustavnou 
revizi). Opatření stanovujeme vždy v jistém časovém horizontu neboli plánovacím období 
a průběžně provádíme jejich zhodnocení. 

Ke konci tohoto období, jež může být různě dlouhé (např. tři až pět let), se začínáme souběžně 
připravovat na zahájení dalšího plánovacího období, kterému samozřejmě předchází pečlivé 
zhodnocení toho, čeho se podařilo dosáhnout, co se naopak nepodařilo a proč. Máme možnost 
vidět, že proces KPSS cyklicky postupuje do fáze zjišťování a popisu současné situace, jako 
tomu bylo v předcházejícím plánovacím období (Průvodce procesem komunitního plánování 
sociálních služeb, 2004).
1 Konkrétní podobou  formulace poslání, vize, priorit, opatření se budeme zabývat v příspěvku v podkapitole „Plánování“.
2  Konkrétní podobou rozpracování aktivit do realizačního plánu se budeme zabývat v části příspěvku „Zpracování 

implementačního plánu (neboli plánu realizace)“. 
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Strategické plánování

Nástrojů strategického plánování mohou sociální kurátoři pověření koordinační činností 
a metodici služeb sociální prevence použít jak v rámci vnitřního prostředí svých organizací – 
pro plánování a vyhodnocování svých služeb, projektů, programů, tak také i pro vyhodnocení 
dílčích prvků vnitřního prostředí organizace, jakými jsou například otázka předávání informací, 
týmové spolupráce aj. Jak jsme měli možnost vidět v textu, který pojednával o komunitním 
plánování, nástroje strategického plánování jsou využitelné i ve vnějším prostředí organizací 
při plánování systému sociálních služeb na určitém území a jeho vyhodnocování. 

Strategické plánování – je proces, během něhož vzniká ve spolupráci zúčastněných stran (např. 
členů pracovní skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb) představa o tom, čím 
by se v budoucnu chtěly zabývat, jaké konkrétní sociální služby a programy by chtěly nabízet 
a jakou cestou budou muset projít, aby své záměry mohly uskutečnit (Bárta, 1997).
Během strategického plánování se budou uskutečňovat strategická rozhodnutí, budou 
vznikat strategické záměry a budou se formulovat, vyhodnocovat a vybírat vhodné strategie 
k jejich dosažení. 
Strategického plánování se v praxi využívá v rámci vnitřního prostředí jednotlivých 
organizací, tak také máme možnost vidět, že jeho prvků a postupů se využívá i v  procesu 
komunitního plánování sociálních služeb. 
Když se podíváme na jednotlivé kroky strategického plánování u organizací, máme možnost 
vidět, že proces komunitního plánování sociálních služeb ze strategického plánování vychází 
v mnohých ohledech. 
Pro zajímavost si tyto kroky strategického plánování v rámci organizací uveďme. Jsou jimi:
• zpracování přehledu historie a současné situace organizace,
• ověření platnosti stávajícího, případně formulace nového poslání organizace,
• situační analýza, tj. analýza vnitřního a vnějšího prostředí organizace,
• stanovení dlouhodobých cílů organizace,
• vytváření, vyhodnocení a volba strategií k dosažení stanovených cílů organizace,
• zpracování implementačního plánu (Bárta, 1997).

Když výše uvedené kroky přirovnáme k fázím komunitního plánování sociálních služeb, 
tak můžeme kroky strategického plánování 1. – 3. přiřadit u komunitního plánování k fázi 
analyticko-popisné, a kroky 4. – 6. k fázi plánování. 
Další část studijního textu se proto zaměřuje na informace z okruhu strategického plánování, 
které můžeme využít v procesu komunitního plánování sociálních služeb – budou v ní 
představeny především praktické nástroje strategického plánování. 

SWOT analýza 

SWOT analýzu můžeme jako nástroj strategického plánování použít ve všech fázích procesu 
komunitního plánování sociálních služeb.
SWOT analýza – představuje shrnutí analýzy vnějších a vnitřních faktorů, které např. mohou 
ovlivňovat poskytovaní soc. služeb pro vybranou cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 
vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu aj.). Je tedy souhrnným 
a výstižným popisem situace v současné době. 

Název SWOT pochází z angličtiny, kde:
S - je počáteční písmeno anglického „Strengths“ tj. síly, případně silné stránky.
W - je počáteční písmeno anglického „Weaknesses“, tj. slabosti, případně slabé stránky 
organizace. Silné a slabé stránky se zaměřují na vnitřní prostředí.
O - je počáteční písmeno anglického „Opportunities“, tj. příležitosti organizace.
T - je počáteční písmeno anglického „Threats“, tj. hrozby pro organizaci. Příležitosti a hrozby 
se zaměřují na vnější prostředí 
(Bárta, 1997, Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Při analýze vnitřního stavu systému sociálních služeb můžete využít pomocné otázky:
Pomocné otázky pro silné stránky:
• Na čem můžeme stavět?
• Na co můžeme být pyšní?
• S čím jsem nejvíc spokojený?
• V čem se daří spolupracovat?
• Co umíme sami a můžeme učit ostatní?

Pomocné otázky pro slabé stránky:
• Co je potřeba řešit? 
• Na co se zapomíná?
• Co mi nevyhovuje?
• Co by se mělo zlepšit?

SWOT analýza je základní a pravděpodobně nejrozšířenější technikou pro zpracování 
situační analýzy. Měla by však být ale doplněna i o další analýzy (analýzu zainteresovaných 
skupin, analýzu konkurence aj.) (Bárta, 1997).
Stává se ale, že skupina, která připravuje SWOT analýzu, se zaměřuje pouze na některé 
aspekty systému sociálních služeb, nejčastěji na dostupnost nebo kvalitu jednotlivých 
služeb. Žádoucí je však, popsat ve SWOT analýze systém soc. služeb z více hledisek (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Jednou z oblastí, na které se může SWOT analýza zaměřovat, je definování silných a slabých 
stránek současného stavu poskytovaných soc. služeb ve městě XY a zároveň identifikace 
příležitostí a ohrožení, jaké mohou pro sociální služby nastat v městě XY v budoucnosti. 
Protože SWOT analýza mapuje stávající stav, můžete ji využít jako dlouhodobé měřítko 
stavu systému sociálních služeb. Při hodnocení výsledku komunitního plánování (např. 1 x 
ročně) projdete minulou SWOT analýzu a všímejte si, zda se vám podařilo odstranit některé 
slabé stránky, zda se objevily nové silné stránky, nebo zda jste využili příležitosti (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
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Příklad SWOT analýzy 

SWOT analýzu vypracovala pracovní skupina „Péče o děti a mladistvé“ v 1. cyklu komunitního 
plánování sociálních služeb ve městě Frýdek – Místek. 

Pracovní skupina Děti a mladiství

Silné stránky Slabé stránky 

• Programy pro děti a mládež 
a individuální práce s klienty

• Rozsáhlá cílová skupina
• Spolupráce s dalšími organizacemi
• Kvalitní pracovní tým
• Široká škála služeb a poskytování 

navozujících služeb

• Nedostatek prostor
• Nedostatek personálu
• Nebezpečí vyhoření
• Nedostatečné finanční prostředky na činnost
• Vyhledávání sponzorů
• Nedostatečná propagace + Public relations
• Informovanost mezi zařízením a policii, 

soudy
• Byrokracie a svázanost legislativou 

Příležitosti Ohrožení 

• Navázání a rozšíření spolupráce s dalšími 
organizacemi

• Další vzdělávání
• Doplnění nabídky služeb
• Vyhledávání nových fin. zdrojů
• Lepší osvěta ve školách a mezi veřejností
• Zmapování zájmů a potřeb klientů 

a veřejnosti

• Nedostatek financí a plynulé finanční 
zajištění 

• Scházející navazující služby
• Přetíženost a nedostatek pracovníků
• Vyhoření pracovníků
• Legislativa (nedostatečná, nebo naopak 

zpřísňující)
• Nedostatek metod. materiálů
• Zvyšující se pasivita společnosti (a tím 

i klientů

Zdroj: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve Městě Frýdek – Místek na léta 2007 – 2010 (2007)

Analýza STEEP

Analýza STEEP se zaobírá nejdůležitějšími vnějšími faktory, které nemůže člověk nebo 
organizace ovlivnit, ale které mají vliv na skutečnosti, které hodnotíme (např. současnou 
nabídku sociálních služeb pro vybranou cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 
vyloučením). Tyto vnější faktory jsou společenské, technické, ekonomické, ekologické 
a politické (Bárta, 1997).

Analýza zainteresovaných skupin

Analýza zainteresovaných skupin je užitečný nástroj či proces sloužící k identifikaci skupin 
a k popisu jejich rolí a zájmů například v projektech či programech soc. služeb. 
Analýzy zainteresovaných skupin mohou využít různé organizace připravující nabídku 
sociálních služeb pro zvolené cílové skupiny, tak také skupiny poskytovatelů sociálních služeb 
vyvíjejících nové programy služeb (například v rámci procesu komunitního plánování).
Cílem analýzy zainteresovaných skupin je provést analýzu spojenců a konkurentů, aby mohly 
být kvalitněji zvoleny priority v oblasti sociálních služeb pro další fáze plánování. Analýza 
zainteresovaných skupin může být jedním z předpokladů pečlivého plánování kroků v rozviji 
programů soc. služeb (poskytovatelů, zadavatele). V rámci ní jsou vymezeny zainteresované 
skupiny lidí, organizace a další subjekty, jsou definovány jejich vztahy, zájmy vzhledem k daným 
okruhům činnosti (např. nabídce sociálních služeb), je hodnocen dopad a vliv těchto činností 
na ně (Kažmierski, Pelcl, 2003, Řízení projektového cyklu a logický rámec, 2003).

K čemu může analýza zainteresovaných skupin napomoci? 

Analýza zainteresovaných skupin napomáhá: 
•  rozpoznat, kdo jsou ti, o nichž se domníváme, že by potřebovali povzbudit a pomoci, aby 

se aktivně zúčastnili projektu,
•  rozpoznat „profitující a ztrácející“ – ty, kteří mají práva, zájmy, zdroje, dovednosti 

a schopnosti, aby se účastnili projektu nebo ovlivnili jeho průběh,
• přizpůsobit projekt vnímaným potřebám těch, na které je projekt bezprostředně zaměřen,
• zmenšit anebo ještě lépe odstranit negativní dopady na zranitelné a znevýhodněné skupiny,
• umožnit vznik užitečných partnerství, na která se lze v průběhu realizace projektu spolehnout,
•  rozpoznat a omezit rizika, například identifikovat oblasti možných konfliktů zájmů či 

očekávání mezi zainteresovanými skupinami, aby se předešlo skutečnému konfliktu,
• stimulovat aktivní účast v rámci rozvojových procesů,
• uznat rovnoprávnost role žen a mužů (Řízení projektového cyklu a logický rámec, 2003).

Zainteresované skupiny jsou:
• lidé, na něž působí dopady aktivity realizované v rámci projektu (např. příjemci soc. služeb),
•  lidé, kteří mohou ovlivnit dopady realizovaných aktivit (např. poskytovatelé soc. služeb, 

zadavatel) (Řízení projektového cyklu a logický rámec, 2003).

Zainteresované skupiny můžeme také rozdělit do dvou hlavních kategorií:
•  Primární zainteresované skupiny jsou ty, které mají užitek z určité aktivity, jako je například 

rozvojový projekt, - anebo naopak na ně taková aktivita působí nepříznivě. Tento pojem 
popisuje osoby, které mohou být zcela závislé na určitém zdroji, službě či oblasti, kterých 
se aktivity projektu týkají. Pokud jsou nuceni čelit nějaké změně, mají obvykle jen málo 
možností na výběr a mají potíže s přizpůsobením. 

•  Sekundární zainteresované skupiny – mezi ně patří všichni ostatní lidé a instituce, kteří 
mají hmotný či jiný zájem na daných zdrojích či oblasti anebo lidé, kteří pro tyto zdroje 
či oblast plní roli zprostředkovatele (Kažmierski, Pelcl, 2003; Řízení projektového cyklu 
a logický rámec, 2003).
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Jak provádět analýzu zainteresovaných skupin?

Uvedený příklad je jedním (nikoliv však jediným) způsobem, jak postupovat při analýze 
zainteresovaných skupin:

Provedeme následující kroky:
1) Načrtněte si tabulku zainteresovaných skupin (viz příklad tabulky uvedené níže).

a)  Napište seznam všech zainteresovaných skupin (včetně primárních a sekundárních 
zainteresovaných skupin, příznivců a odpůrců, skupin uživatelů, zranitelných skupin, 
podskupin…). 

b)  Napište seznam zájmů, které by tyto skupiny mohly mít (viditelných či skrytých) ve 
vztahu k projektu (programu soc. služeb) a jeho cílům. 

c)  Udělejte předběžné zhodnocení pravděpodobného dopadu, který projekt (program soc. 
služeb) může mít na zájmy každé jednotlivé skupiny. Použijte přitom následující symboly: 
+ možný pozitivní dopad na zájmy,
- možný negativní dopad na zájmy,
+/- možný pozitivní a negativní dopad za různých okolností,
? nejisté. 

d)  Označte relativní prioritu, kterou by měl projekt (program soc. služeb) věnovat 
k uspokojení každé zainteresované skupiny (vytvořte si vlastní stupnici, můžete použít 
uvedenou bodovou škálu 1 – 5, přičemž 1 bude představovat nejvyšší prioritu).

2)  Posuďte vliv, který zainteresovaná skupina na projekt/program bude mít a zhodnoťte, jaký 
pro zainteresovanou skupinu bude mít projekt/program význam. 

(Kažmierski, Pelcl, 2003, Řízení projektového cyklu a logický rámec, 2003)

Příklad tabulky zainteresovaných skupin:

Populační projekt soukromého sektoru
Skupina Zájmy Vliv skupiny

(+/-)
Priorita skupiny
(1-5)

Primární zainteresované skupiny
Skupina nižší/
střední příjmové 
kategorie

• Svobodné rozhodnutí o reprodukci
• Levnější antikoncepce

(+)

(-?)

1

Ženy • Svobodné rozhodnutí o reprodukci
• Lepší zdravotní stav
• Status

(+)

(+)
(+/-)

1

Sekundární zainteresované skupiny
MPSV • Dosažení stanovených cílů

• Kontrola nad fondy a aktivitami
•  Vyhnout se odpovědnosti za jakékoliv 

negativní reakce na propagaci 
antikoncepce

(+)
(-)

(-)

2

Farmaceutické 
společnosti 
a distributoři

• objem prodeje
• zisky
• veřejná image

(+)
(+/-)
(+/-)

2

Dárce • institucionální učení
•  dosažení cílů v oblasti zdraví 

a populace
• efektivní přerozdělení fondů

(+)
(+)

(+)

3

Církev • společenské a náboženské vlivy (+/-) 4
Tradiční porodní 
asistenti

• soukromé příjmy (-) 5

Zdroj: Kažmierski, Pelcl (2003), Řízení projektového cyklu a logický rámec (2003)

Analýza klientů

Formuláře „Současných a potenciálních klientů“ je možné použít pro analýzu potřeb klientů 
a jejich uspokojování. Lze ho využít k tomu, aby se získaly informace od co možná největšího 
počtu lidí, kteří se zajímají o činnost určité organizace. Cenné informace pro jeho vyplnění 
mohou poskytnout i odborníci z daného oboru. Je žádoucí získat co nejvíce informací od 
současných a potenciálních klientů (Bárta, 1997).

Příklad - Současní a potenciální klienti
Instrukce

• Vyjmenujte všechny skupiny současných i potenciálních klientů
• K jednotlivým skupinám klientů zapište jejich potřeby
• Zapište způsob, jakým je uspokojujete v současné době a způsob, jakým byste je mohli 

uspokojovat v budoucnosti.
1. Současní klienti Jejich potřeby Jak je uspokojujeme Jak je chceme 

uspokojovat

2. Potenciální klienti Jejich potřeby Jak je uspokojujeme Jak je chceme 
uspokojovat

Zdroj: Bárta (1997)
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Analýza konkurentů a spolupracovníků

Jejím prostřednictvím je možné zaměřit pozornost k organizacím, které jsou, nebo by se 
případně v budoucnu mohly stát pro poskytovatele služeb spolupracovníky/konkurenty, což 
může pomoci si ujasnit vzájemnou pozici, kterou jednotliví poskytovatelé mají například 
v oblasti sociálních služeb na určitém území. 

Instrukce
• Vyjmenujte skupiny současných a potenciálních konkurentů
• Identifikujte, o co soupeříte a jaké jsou relativní výhody a nevýhody vaší organizace
• Vyjmenujte současné a potenciální spolupracující organizace a identifikujte oblasti

spolupráce

1. Současná konkurence O co soupeříme Naše relativní výhody (+)
Naše relativní nevýhody (-)

2. Potencionální konkurence O co soupeříme Naše relativní výhody (+)
Naše relativní nevýhody (-)

3. Organizace, se kterými 
spolupracujeme

Oblasti spolupráce

4. Organizace, se kterými 
bychom mohli spolupracovat 
v budoucnosti

Možné oblasti spolupráce

Zdroj: Bárta (1997)

Analýza finančních zdrojů organizace a jejich využití

Umožní zhodnocení, jak zranitelné či naopak stabilní je financování určitého poskytovatele 
sociální služby z pohledu skladby finančních zdrojů. Může se stát, že jejím prostřednictvím 
se dojde ke zjištění, že určitá organizace je příliš závislá na několika málo velkých finančních 
zdrojích a tato skutečnost ohrožuje její budoucnost. 

Instrukce:
• Pro letošní a předcházející rok zapište hodnoty vašich finančních příjmů podle jejich zdroje
• Převeďte hodnoty v Kč na procenta
• Pro letošní a předcházející rok zapište hodnoty užití vašich finančních zdrojů podle způsobu 

užití
• Převeďte hodnoty v Kč na procenta
• Zamyslete se nad strukturou vašich příjmů a způsobem jejich využití Nejste příliš závislí na 

několika málo zdrojích? Jak využíváte vaše finanční prostředky?

1. Finanční zdroje Předešlý rok
(Kč)

Předešlý rok
(%)

Letošní rok
(Kč)

Letošní rok
(%)

Finanční zdroje celkem:
A. Výnosy z vlastní činnosti
- Členské příspěvky
- Poplatky za služby

B. Prostředky získávané 
fundraisingem
1. Z nevládních zdrojů
- Individuální dárci
- Firemní dárci
- Domácí nadace
- Zahraniční nadace
- Rozpočty měst a obcí

II. Z vládních zdrojů

2. Užití finančních zdrojů Předešlý rok
(Kč)

Předešlý rok
(%)

Letošní rok
(Kč)

Letošní rok
(%)

Celkem finanční zdroje

A. Administrativa 
a fundraising
B. Prostředky poskytnuté jiným 
organizacím – granty
C. Vlastní programy, služby 
a produkty
D. Přebytek příjmů nad výdaji

Zdroj: Bárta (1997)
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Analýza výše fin. podpory, kterou poskytujete uživateli

Poskytne informaci, kolik skutečně stojí služby konkrétního poskytovatele; kolik za ně musí 
zaplatit klienti. Zadavatel získá informaci, jakou částkou přispívá každému klientovi, který 
určité služby užívá. Tuto informaci bude moci využít zadavatel/poskytovatel k pozdějším 
úvahám o tom, zda rozvíjet, omezit, případně ukončit jednotlivé služby a programy. 

Instrukce
• Do 1. sloupce zapište názvy programů a služeb vaší organizace
• Pro každý řádek tabulky vyplňte 2. a 3. sloupec
• Odečtením 2. sloupce od 3. sloupce získáte hodnotu, kterou dotujete každou službu 

a program
• Do 5. sloupce zapište počet uživatelů vašich služeb a programů za rok
• Hodnotu jednotkové dotace, kterou poskytujete každému uživateli vašich služeb a programů, 

zjistíte jako podíl 4. a 5. sloupce a napíšete do 6.sloupce

1. Služba nebo 
program

2. Roční 
příjem v Kč

3. Roční 
výdaje v Kč

4. Celková 
dotace v Kč
(sl. 3. – sl. 2.)

5. Počet 
uživatelů/
klientů za rok

6. Jednotková 
dotace 
(sl. 4./sl.5.)

Zdroj: Bárta (1997)

Plánování 

Ve 4. fázi procesu KPSS se přechází k plánování návrhu rozvoje sociálních služeb. Ještě 
předtím, než se přistoupí ke zpracování návrhu prioritních oblastí a opatření komunitního 
plánu, musí si účastnici procesu komunitního plánování ujasnit poslání a vize sociálních 
služeb ve městě, ať již v rámci řídící skupiny nebo pracovních skupin či dílčích podskupin, 
které zaměřují svou pozornost na konkrétní cílové skupiny. 

Formulace poslání a vize 

Poslání různých poskytovatelů soc. služeb pro konkrétní cílové skupiny je zapotřebí si ujasnit, 
jak v rámci vnitřního prostředí organizace (týmu spolupracovníků), tak také navenek (směrem 
ve vztahu k ostatním poskytovatelům a směrem k poslání systému soc. služeb v obci). 
Poslání je tedy výstižné prohlášení organizace/poskytovatelů soc. služeb o smyslu její/jejich 

existence, o tom, čeho se snaží dosáhnout, o hodnotách, na nichž staví. Je to prohlášení, 
které odlišuje organizaci/poskytovatele od jiných podobně zaměřených organizací (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005, Bárta, 1997).
Kdo tedy poslání sociálních služeb v procesu komunitního plánování v obci vytváří? Vytváří 
jej společně zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb (tzv. triáda); (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
V procesu komunitního plánování sociálních služeb je vymezení poslání jednotlivých 
poskytovatelů soc. služeb a systému soc. služeb v obci (zaměřeného na cílové skupiny) 
nezbytné, například v analyticko-popisné fázi při tvorbě tzv. mapy služeb (přehledu 
poskytovatelů soc. služeb) nebo při samotné tvorbě plánu rozvoje soc. služeb. 
Jak by takové dobře formulované poslání ale mělo znít? Rozhodně by se mělo zaměřovat 
do budoucnosti a popisovat, jak bude vypadat společná práce poskytovatelů soc. služeb 
(tzv. systém sociálních služeb) v obci v budoucnu. Mělo by být formulováno stručné, ale ne 
obecně (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005, 
Bárta, 1997).
Prostřednictvím vize popisujeme, jaká jsou naše přání a očekávání, čeho bychom chtěli 
v oblasti rozvoje soc. služeb v obci dosáhnout v budoucnosti. Vize je krátké vyjádření 
představy o tom, jak by měl systém sociálních služeb v obci vypadat za 5 – 10 let, jaká by měla 
být kvalita života obyvatel v obci v tomto období. Vize jako taková by měla vést a motivovat 
účastníky k tomu, aby se jí snažili naplnit (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005). 

Formulace cílů

Jestliže byla prověřena platnost formulovaného poslání, případně zformulováno nové, a byla 
zmapována strategická pozice v rámci situační analýzy a je určena vize, může se přistoupit ke 
stanovení dlouhodobých cílů. Prostřednictvím dlouhodobých cílů se formuluje to, čeho by 
mělo být v oblasti sociálních služeb v období několika nejbližších let dosaženo (Bárta, 1997).
V obecném slova smyslu můžeme na cíl pohlížet jako na formulaci požadovaného stavu, kdy 
určitá potřeba či problém např. v oblasti soc. služeb již neexistuje, nebo situace je znatelně 
zlepšena (Komorová, Maciak, Mačáková, 2004).
Na základě určené vize se přistupuje k formulaci cílů, které se snaží o její naplnění. Formulace 
dlouhodobých cílů je důležitá z následujících důvodů: dobře zformulované cíle totiž mohou 
například napomoci všem, aby si uvědomili svou roli a přínos k naplňování vize a svého 
poslání; mohou poskytnout společnou základnu pro rozhodování. Dohoda o cílech zmenšuje 
možné konflikty během implementace plánu. Cíle mohou sloužit jako normy, podle kterých 
jsou hodnoceni jednotlivci, pracovní týmy, oddělení i organizace jako celek (Bárta, 1997, 
Komorová, Maciak, Mačáková, 2004).
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Jak by měl vypadat správně formulovaný cíl? 

Pro správnou formulaci cíle můžeme použít pomůcku, kterou v angličtině navrhl George 
Doran – tzv. SMART metodu. Název SMART vznikl spojením několika anglických termínů, 
které vyjadřují vlastnosti správně formulovaného cíle. 

Specific - Specifický - cíl musí být jedinečný
Measurable - Měřitelný - cíl musí být měřitelný
Accurate - Přesný/Precizní - jasně formulovaný
Realistic - Realistický  - dosažitelný danými zdroji
Time-bound - Termínovaný - musí mít určený čas dosažení
(Komorová, Maciak, Mačáková, 2004)

Kromě těchto výše uvedených vlastností by cíle měly splňovat další podmínky: měly by být 
definované jasně a logicky, měly by být vnitřně provázané (konzistentní). Důležité je také 
pamatovat na to, že formulace cíle by měla obsahovat jen slova s jednoznačnou interpretací, aby 
nemohlo dojít k jejich nejasnému výkladu (aby například po ukončení projektu se nedošlo do 
situace, kdy se bude tým dohadovat o to, jestli cílů projektu bylo dosaženo či nikoli) (Komorová, 
Maciak, Mačáková, 2004, Řízení projektového cyklu a logický rámec, 2003).

V praxi se můžeme setkat s následujícími druhy cílů:
• Produktivní cíl
Jeho výsledkem je hmatatelný produkt (např. databázový systém, knihovna, informační 
centrum apod.). Je všeobecně statisticky ověřitelný (např. počet kusů vydaných publikací).
• Kapacitní cíl
Jeho výsledkem je rozvoj duševních/nehmotných kapacit (vyšší vzdělanost, získání nových 
zručností apod.). Je ověřitelný kvalitativně (např. pozorováním, dotazníkem, individuálními 
rozhovory) nebo kvantitativně (počet vyškolených osob). Kvantitativním ověřením 
kapacitního cíle nemusí být jen počet vyškolených osob, ale i počet těch, kteří vykonávají 
činnost, pro kterou byli vyškoleni (Komorová, Maciak, Mačáková, 2004).

Volba strategie

Strategie je jedním z klíčových pojmů strategického plánování a představuje alternativní 
cestu k dosažení určitého cíle či záměru.
Strategie znázorňuje možný způsob dosažení určitého cíle a je vymezena jako souhrn činností 
a akcí, které by při zvážení všech vnitřních a vnějších faktorů měly vést k dosažení cíle (tj. 
k naplnění vize); (Bárta, 1997, Řízení lidských zdrojů, 1999, Řízení neziskové organizace, 1999).

Podle Heinze Weihricha existují čtyři základní typy strategií:

•  SO strategie (odvozeno od anglických „Strenghts“ a „Opportunities“, tj. silné stránky 
a příležitosti) staví na silných stránkách organizace, aby využily příležitostí z vnějšího 
prostředí. Jestliže má organizace reálnou šanci implementovat SO strategii, měla by ji 
v každém případě využít. 

•  WO strategie (odvozeno od anglických „Weaknesses“ a „Opportunities“ tj. slabé stránky 
a příležitosti) se zaměřují na zlepšení slabých stránek organizace, aby mohly využít 
příležitostí z vnějšího prostředí. 

•  ST strategie (odvozeno od anglických „Strenghts“ a „Threats“, tj. silné stránky a hrozby) 
staví na silných stránkách, aby omezily, případně se úplně vyhnuly hrozbám přicházejícím 
z vnějšího prostředí.

•  WT strategie (odvozeno od anglických „Weaknesses“ a „Threats“, tj. slabé stránky a hrozby) 
jsou defenzivní strategie, které se snaží minimalizovat slabé stránky organizace a vyhnout 
se hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí (Bárta, 1997).

Proces tvorby strategií se běžně skládá z následujících fází:

A) Vytváření strategií pro dosažení daného cíle.
B) Vyhodnocení strategií a výběr několika nejslibnějších alternativních strategií.
C) Volba strategie pro implementaci 
(Bárta, 1997, Řízení lidských zdrojů, 1999, Řízení neziskové organizace, 1999).

A)  Při vytváření strategií se běžně využívá metoda brainstormingu, při které se skupina lidí 
zapojených do strategického plánování snaží přijít s maximálním množstvím „možných 
i nemožných“ nápadů, jak dosáhnout určitého cíle. Všechny nápady jsou pečlivě zapisovány. 
Podstatné je, aby nikdo nebyl jakkoli omezován či kritizován a aby byl proces co nejtvořivější. 
Později bude dost času na to, aby se nepřijatelné strategie vyřadily. Cílem je tedy získat co 
největší množství způsobů, které by mohly vést k dosažení stanoveného cíle. 

B)  Ve fázi vyhodnocování a výběru alternativních strategií jsou nejdříve vyřazeny ty strategie, 
jež jsou z nejrůznějších důvodů nepřijatelné. Zbývající strategie jsou vyhodnocovány 
nejčastěji na základě výsledků SWOT analýzy a na základě zkušeností a hodnot 
vyznávaných jednotlivými členy týmu. V této části se také často uplatňuje jako technika 
vyhodnocování a výběrů některá z variant bodování. Výsledkem bodování je seřazení 
strategií podle jejich vhodnosti a atraktivnosti. Pouze nejlepší „postupují“ do dalšího kola, 
v němž plánovací tým rozhodne o „vítězné“ strategii ve fázi volby. 

Bodování strategií může vypadat např. takto:
1. Členové plánovacího týmu přiřadí každé zvažované strategii body v rozsahu od 1 do 4, kde:
1 = neatraktivní strategie, 
2 = poněkud atraktivní strategie,
3 = hodně atraktivní strategie,
4 = vysoce atraktivní strategie.
2. Poté členové plánovacího týmu sečtou přidělené body každé strategii.
3. Strategie seřadí podle součtu dosažených bodů. 

Jiný způsob bodování strategií může vypadat takto:
1.  Pro každý cíl a strategie zvažované k jeho dosažení mají členové plánovacího týmu 

k dispozici 3 – 5 hlasů (podle celkového počtu zvažovaných strategií).
2.  Členové plánovacího týmu pak vyberou pro každý zvažovaný cíl 3 a 5 nejatraktivnějších 

strategií a přidělí jim své body – přitom každou strategii mohou ohodnotit jedním hlasem.
3.  V rámci jednotlivých cílů se sečtou všechny hlasy a strategie se seřadí podle součtu 

obdržených hlasů – více získaných hlasů znamená větší atraktivnost strategie. 

C) Ve fázi volby strategií před implementací stojí tým pro strategické plánování před 
závěrečnou volbou. Běžně se u každého cíle rozhoduje mezi posledními dvěma až třemi 
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strategiemi. Je možné, že členové plánovacího týmu budou vyžadovat dodatečnou finanční 
analýzu jednotlivých strategických variant. Pokud se shodnou na tom, že dodatečná analýza 
není zapotřebí, je možné rozhodnout např. na základě detailního porovnání uvažovaných 
strategií s výsledky SWOT analýzy. 
Otázkou ale je, jak postupovat v případě, že vzniknou neshody při vyhodnocování a volbě 
strategií? Někdy se totiž stává, že se tým nemůže shodnout na společné strategii a ani jedna strana 
není ochotná ustoupit. Mike Hudson doporučuje řešit takovou situaci následujícími způsoby:
•  Věnovat dostatek času tomu, aby si obě strany vyjasnily důvody, které je vedou k rozdílným názorům. 

Příčinou mohou často být rozdílné hodnoty, které vyznávají jednotliví členové skupiny.
•  Pozvat nezávislou stranu, jež pomůže oběma znesvářeným skupinám vyjasnit, jaké důsledky 

by plynuly z  realizace navrhovaných alternativních strategií.
•  Krajním řešením je, že členové, kteří zásadně nesouhlasí s převládajícím názorem, odejdou 

ze skupiny. Umožní jí to dostat se z patové situace a začít opět pracovat
(Bárta, 1997, Řízení lidských zdrojů, 1999, Řízení neziskové organizace, 1999).

Zpracování implementačního plánu (neboli plánu realizace)

Když víme, v čem spočívá problém, jsou definovány dlouhodobé cíle a analyzovány jednotlivé 
aspekty řešení problému, přichází na řadu vypracování návrhu implementačního plánu. 
Implementační plán – je prostředníkem mezi cíli a strategiemi strategického plánu 
a každodenní činností jednotlivých účastníků plánovacího procesu. Jde o konkrétní návod, 
jak dosahovat cílů vytýčených ve strategickém plánu a jak naplňovat poslání organizací/
účastníků plánovacího procesu (Bárta, 1997, Řízení lidských zdrojů, 1999, Řízení neziskové 
organizace, 1999).
Můžeme se také v praxi setkat s označením implementačního plánu pod názvem akční plán 
(strategický plán aj.), přičemž se jedná o tentýž dokument. Podstatné je ale poukázat na 
skutečnost, že by měl vždy mít následující strukturu:
• celkový cíl,  
• dílčí cíle,  
•  kroky v rámci jednotlivých dílčích cílů (Řízení lidských zdrojů, 1999, Řízení neziskové 

organizace, 1999).

Pro zpracování implementačního plánu můžeme použít následujících dvou formulářů: 
„Krátkodobé cíle organizace a klíčové akce vedoucí k jejich dosažení“ a „Klíčové akce pro 
implementaci strategického plánu“ (Bárta, 1997).

Krátkodobé cíle organizace a klíčové akce vedoucí k jejich dosažení
Instrukce

• Do jednotlivých polí 1. a 2. sloupce zapište vámi stanovené dlouhodobé cíle a vybrané 
strategie k jejich dosažení

• Do 3. sloupce zapište krátkodobé cíle pro daný rok implementace vašeho strategického 
plánu (splnění vámi stanovených krátkodobých cílů by vás mělo přiblížit k dosažení vašich 
dlouhodobých cílů)

• Do 4. sloupce zapište klíčové akce, jejichž pomocí dosáhnete svých cílů

1. Dlouhodobé cíle 2. Strategie 
pro dosažení 
dlouhodobých cílů

3. Krátkodobé cíle/ 
milníky pro dané 
časové období

4. Klíčové aktivity 
vedoucí k dosažení 
krátkodobých cílů

Zdroj: Bárta (1997)

Je zřejmé, že použití tohoto formuláře bude do jisté míry závislé na rozsahu a podrobnosti 
plánovacích snah. Může být použít pro celou organizaci, nebo pro různé organizační jednotky 
či pro jednotlivé programy nebo projekty (Bárta, 1997).

Klíčové akce pro implementaci strategického plánu
Instrukce

• Do 1. sloupce zapište klíčové aktivity ze 4. sloupce formuláře „Krátkodobé cíle organizace…“
• Pro každou akci pak doplňte informace do 2. až 5. sloupce

1. Klíčové aktivity 2. Zodpovídá 3. Termín 4. Odhad nákladů 5. Možné finanční 
zdroje

Zdroj: Bárta (1997)
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Formulář „Klíčové akce pro implementaci strategického plánu“ navazuje na formulář výše. 
Měly by se do něj přenést vytipované klíčové akce k dosažení formulovaných cílů a ke každé 
akci doplnit odpovědi na následující otázky:
• kdo ve vaší organizaci bude zodpovědný za její provedení,
• dokdy by měla být dokončena,
• jaká je odhadovaná výše nákladů na její uskutečnění,
• z jakých zdrojů chcete tyto prostředky získat. 

Získané informace by měly být využity k  provázání navrhovaných cílů a strategií s finančním 
rozpočtem na celé období implementace strategického plánu.
I tento formulář je možné využít pro jednotlivé programy, projekty a oddělení organizace, 
případně pro celou organizaci. Stejně tak může být využít pro jakýkoliv rok implementace 
strategického plánu (Bárta, 1997).

Příprava strategie rozvoje sociálních služeb (tj. komunitního plánu)

Jak již bylo výše zmíněno, komunitní plánování sociálních služeb (dále KPSS) vychází 
z postupu strategického plánování. Proto také přejímá pojmy a strukturu strategického 
plánu. Strategické plánování se pro KPSS používá proto, že je to metoda, která umožňuje 
rozdělit vytváření společného postupu do kroků (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
S každým krokem plánu je nutné upřesňovat společný postup a dostávat se k dalším detailům. 
Rozdělení procesu plánování do kroků je vhodné také proto, aby se snáze dosáhlo dohody. 
Kroky strategického plánování slouží jako milníky společné dohody – na každém kroku se 
musí účastníci vždy shodnout, aby mohli postupovat společně dál. Je nutno poznamenat, že 
neexistuje pouze jeden jediný způsob vytváření strategické části KPSS, stejně jako se nedá 
definovat jediný správný postup strategického plánování. Předkládaný postup vychází ze 
zkušeností získaných v praxi. Sestává z kroků formulace:
1. Poslání
2. Vize
3. Priorit
4. Akčního plánu realizace priorit
4.1 Opatření
4.2 Aktivit

1. Poslání 
2. Vize - byly popsány výše

3.  Priority 

– vymezují oblasti/témata/problémy, jimiž se budeme zabývat v komunitním plánu nyní 
(a jiná zatím odložíme), základní směry, z nichž pak vyplynou konkrétní aktivity (úkoly). 
Definování priorit je klíčovou aktivitou v plánování, protože výběr priorit může zcela 
vyloučit některé oblasti života občanů z komunitního plánu pro nejbližší období. Každý totiž 
ví (nebo tuší), že priority jsou to, na co půjdou peníze, co se bude řešit v první řadě, a existuje 
vždy reálná možnost (takřka jistota), že jednotliví členové triády budou chtít uplatnit při 

navrhování priorit své zájmy. Při formulování priorit je důležité, aby byla zvolena metoda, 
která umožní v maximální míře dosažení konsensu účastníků triády. 

Kdo definuje priority? 

Účastníci komunitního plánování se mohou zásadně setkat s několika situacemi:
•  Nejčastěji jsou to vybrané cílové skupiny uživatelů, které prioritní oblasti určí a jsou již podle 

nich formálně zorganizovány pracovní skupiny. V této situaci vybírá priority pracovní skupina 
vždy pro svou oblast. Tento způsob pokrývá široké spektrum sociálních problémů a lze jej 
doporučit do větších měst. Vede k širokému komunitnímu plánu s mnoha aktivitami.

•  Existuje-li pouze řídící skupina, potom priority vybírá ona. Potom je vhodné, aby se pracovní 
skupiny organizovaly až následně podle toho, jaké jsou zvoleny priority. Přičemž nemusí 
být nutně rozděleny podle cílových skupin uživatelů, ale může vzniknout např. i pracovní 
skupina „odstranění bariér ve městě“ nebo „vyšší kvalita sociálních služeb“, pokud jsou 
tato témata pro vaši obec prioritní. Tento způsob umožňuje více zaostřit komunitní plán 
na několik málo konkrétních aktivit. Lze jej doporučit pro venkov a menší města (Návrhy 
konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

4. Akční plán realizace priorit:

Po pojmenování priorit účastníci pracovních skupin společně hledají cestu, jak priority 
uskutečnit - tedy jaká pro to udělat opatření. Každé opatření je rozpracováno podrobně až 
do úrovně aktivit. Logický systém opatření a aktivit se souhrnně nazývá Akční plán realizace 
priorit (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Opatření 

Opatření podrobněji rozvádějí jednotlivé priority, popisují způsoby, které povedou k jejich 
naplnění. Zde je nutné přímo navrhovat a vymýšlet nové postupy, metody, nástroje.
Opatření navrhují účastníci v pracovní skupině (triádě) pod vedením facilitátora. Základní 
otázkou pro návrh opatření je: „Co je třeba udělat pro to, abychom naplnili měřítka úspěchu priority?“ 
(Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005: 89).
U každého opatření by mělo být definováno, co konkrétně je cílem opatření a podle čeho 
a kdy se bude měřit dosažení cílů (měřítka, kritéria). Základní otázkou pro definování cíle 
opatření je: „Čeho chceme dosáhnout realizací tohoto opatření?“
Pro nalezení konkrétních měřítek (kritérií) může být využita otázka:
• Jak to změříme?
• Co přesně budeme sledovat, abychom zjistili, že jsme dosáhli cíle?
Měřítka můžete zvolit kvalitativní i kvantitativní (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní 
plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Aktivity

Aktivity popisují, jaké konkrétní úkoly/projekty si v rámci priorit a opatření klademe 
s určením zodpovědné osoby či organizace, finanční náročnosti a časového termínu.
Pracovní skupina (triáda) vybere nejdůležitější opatření pro nejbližší období a ta rozpracuje 
do aktivit. Není třeba rozpracovat hned všechna opatření, jejich realizaci můžete rozložit 
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v čase. Opatření, která jsou nyní „ponechána stranou“ mohou být realizována později, 
v dalším cyklu KPSS, v dalším Akčním plánu realizace priorit.
Nejdůležitější součástí Akčního plánu realizace priorit je pečlivě připravený popis aktivit. 
Aktivity je možné chápat jako konkrétní projekty, které budou realizovány v rámci KPSS 
(Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
Popis aktivit musí obsahovat:
• rozpočet a zdroje peněz na realizaci aktivity,
• kdo bude aktivitu dělat,
• časový plán, co, kde a kdy se konkrétně udělá,
• co očekáváme (Návrhy konkrétních metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).

Osnova pro popis aktivit

Každou aktivitu je zapotřebí rozepsat do přehledné tabulky podle uvedené osnovy: 
• kód aktivity,
• název aktivity/projektu,
• doba trvání,
• finanční zdroje/částka,
• odpovídá/spolupráce,
• dokumentace a postup,
• výstupy. 

Monitoring a vyhodnocování aktivit, které tvoří Akční plán realizace priorit, je klíčový pro 
sledování efektivity naplňování komunitního plánu sociálních služeb (Návrhy konkrétních 
metodik pro komunitní plánování sociálních služeb v ČR, 2005).
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Staženo z: http://www.kpss.cz/index.php?art=publish&art_id=2&article=32 (20. února 2006).
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EVALUACE SLUŽEB A SYSTÉMY 

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY

Jana Kahánková

Anotace 

Příspěvek „Evaluace služeb a systémy zajišťování kvality“ umožňuje seznámení s evaluačním 
myšlením. Obsahem textu jsou informace, jak přispívat k provádění kvalitních a efektivních 
sociálních služeb, jak z pohledu jejich uživatelů/uživatelek, tak profesionálů poskytujících 
sociální služby a veřejnosti, která sociální služby podporuje. Součástí textu je přiblížení 
jednotlivých typů, metod, konceptů evaluace, se kterými se lze setkat v praxi a jež lze uplatňovat 
v praxi v rámci projektového myšlení, plánování nových sociálních služeb, či v roli zadavatele 
evaluačního výzkumu apod. V závěru modulu je uveden úvod do problematiky benchmarkingu, 
další metody, která může přispět k zajištění kvality prováděných činností.

Úvod do problematiky evaluace sociálních programů
Cílem této části je umožnění pochopit obsah pojmu evaluace, uvědomit si různé formy 
evaluace v praxi, zapojení konkrétních aktérů do procesu evaluace. 

Definice evaluace, formy evaluace

S pojmem evaluace se můžeme v dnešní době často setkat v profesionální oblasti, v našem 
případě v oblasti sociálních služeb, a to v souvislosti s jejich hodnocením. Evaluace v sobě 
zahrnuje celou škálu hodnotících postupů a oblastí, s cílem posoudit aktivity v profesionální 
oblasti, kontrolovat dosahování vytýčených cílů, ale také rozvíjet kvalitu služeb a fungování 
organizací prostřednictvím zpětných vazeb.
Latinská verze pojmu bude v rámci modulu využívána proto, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o hodnocení, posuzování činností v profesionálním životě, zahrnující specifické koncepty, 
metody a techniky, na rozdíl od laického hodnocení, přestože např. MPSV v rámci naplňování 
standardů kvality v sociálních službách používá pojem hodnocení, nikoli evaluace. 
Evaluace představuje systematický sběr informací. Erath (2001) vidí její přínos v tom, že 
s pomocí jejího rozmanitého řízení se stávají služby pravidelně prověřovány a posuzovány. 
Tímto způsobem můžeme problémy a nedostatky brzy rozpoznat, současně všechny procesy 
v organizaci neustále zlepšovat. Dle autora kontinuální evaluace, systematický sběr a rozbor 
dat přispívají ke kontrole kvality, efektivity a eficience práce, rovněž ke kritickému potvrzování 
vlastního profesního jednání a rozvoje kvality metodické práce. 
Evaluace může nabývat různých forem v praxi, nemůžeme proto říci, že funkcí evaluací je 
pouze např. zjišťování výsledků služby. Následující příklady demonstrují, že při praktickém 
využití evaluace lez použít různých modelů:
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Příklad evaluace 1: Studentka na praxi je požádána vedoucím domu na půl cesty, aby zjistila 
u uživatelů/uživatelek služby, jak jsou tito v zařízení spokojeni. Jedním ze zjištění z evaluace 
bylo, že uživatelé/uživatelky si stěžovali na časté krádeže ve společných lednicích. Na základě 
tohoto vedoucí zařízení provedl opatření k nápravě (Hall,Hall 2004). 

Výše uvedený příklad spadá do tzv. formativní evaluace. Formativní evaluace, viz.  
 Hall, Hall (2004) je charakterizována jako evaluace, která bývá aplikována za účelem zlepšení, 
zkvalitnění procesu programů, rozvoje úspěšných strategií. 
Formativní evaluaci iniciuje zejména vedení a personál programu z vlastní iniciativy se 
snahou zajistit kvalitní služby. Samozřejmě takovéto provádění může přispět v konečné fázi 
k pozitivním výsledkům u uživatelů služby, uživatelé služby jsou spokojeni. Spokojenost  
a výsledky u uživatelů služeb se zjišťují zpravidla v evaluaci sumativní. Vysvětlení sumativní 
evaluace následuje dále v textu. 

Příklad evaluace 2: Zařízení zabývající se problematikou drogově závislých provedlo evaluaci 
výsledků u bývalých uživatelů služby (rok po odchodu z programu), zda tito abstinují, či opět se 
potýkají s problémem drogové závislosti (Muff, Wiedermann, 1988). 

V příkladu 2 zjišťování svým charakterem spadají do tzv. sumativní evaluace. Sumativní 
evaluace, viz. Hall, Hall (2004) je orientována na to, zda program dosáhl svých cílů, byl 
efektivní. Sumativní evaluace podává souhrn popisu, co se dělo, odhaduje, zda program 
ovlivnil výsledky, oceňuje relativní náklady. 
Sumativní evaluace je více preferována poskytovateli finančních prostředků, kteří očekávají 
od poskytovatelů služeb informace, jaké výsledky program přinesl. Tyto informace pak 
využívají k rozhodování např. o budoucí podpoře konkrétní služby. 
Představitelé zařízení ve zmiňované evaluaci ovšem také zjišťovali, jaké jsou příčiny opětovné 
závislosti. Na základě zjištěných příčin opětovné závislosti, kterými byly např. málo důsledné 
chování ke drogám, problémy se společností, problémy v zaměstnání, špatné startovní 
podmínky při ukončení, vyloučení ze zařízení, finanční problémy, velké problémy se sama 
sebou. Na základě těchto informací byla rozšířena nabídka služeb v programu. Toto zjišťování 
je příkladem formativní evaluace, neboť zjištěné informace se použily ke zlepšení, zkvalitnění 
služeb. 

Příklad evaluace 3: Na základě evaluace se zjišťuje, jak program naplňuje definované 
standardy kvality v sociálních službách, na základě zjištění jsou provedena opatření k nápravě. 
Specifikou tohoto hodnocení jsou již přednastavená kritéria a oblasti hodnocení, jež definují 
kvalitu praxe. U tohoto typu hodnocení není třeba designovat speciální metodiku hodnocení, 
protože v podstatě je vytvořena na konkrétní typ zařízení. Více k problematice standardů lze 
také nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).
Následující schéma nám umožňuje pochopit, k jakým oblastem při realizaci aktivit v sociální 
oblasti může být hodnocení vztaženo, s jakými fázemi aktivit organizace je evaluace 
provázána. 

Ideálně před zahájením programu by mělo proběhnout v praxi posouzení potřeby pro vznik 
takového programu. V případě, že se takto nestalo, může se tato skutečnost projevit v hodnocení 
realizace programu, kdy např. zjistíme, že byl podpořen program, o který klienti vůbec nestáli 
a v konečném důsledku se tato skutečnost může projevit v nenaplněnosti cílů programu. 
Jakmile zjistíme reálnou potřebu programu v praxi, je třeba napsat programový plán fungování, 
projekt. Opět se setkáváme s hodnocením, kdy posuzujeme kvalitu zpracování plánu. Kvalitní 
programový plán je velmi důležitý, provází totiž službu v době její realizace i ukončení. 
V průběhu realizace programu je zpravidla využívána formativní evaluace, ve fázi ukončení 
programu evaluace sumativní. 

Iniciátoři evaluace a možné zapojení konkrétních aktérů do evaluace

V následujícím schématu jsou uvedeni různí aktéři, jež mohou být do hodnocení konkrétní 
služby konkrétní organizace zapojeni. 

1. posouzení potřeb

2. plán programu
3. realizace programu

4. ukončení programu

 

programový plán 

Sociální program 
personální zajištění
(vedoucí, pracovníci) 

poskytovatelé finančních 
prostředků

uživatelé/uživatelky 
služby ...............................

rodina uživatelů/
uživatelek služby
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Iniciátorem provedení evaluace v praxi je zpravidla zařízení sociálních služeb, dále 
poskytovatel finančních prostředků, či v případě standardů kvality např. MPSV. Následují 
příklady, kdo může iniciovat evaluaci, jaké mohou být motivy pro její provedení. 

Příklad 1: Jako poskytovatelé nízkoprahového zařízení se ptáme rodičů mládeže, která dochází 
do nízkoprahového denního centra, jaký přínos vidí v zařízení pro jejich děti, zda děti začaly 
jinak trávit čas na základě docházení do zařízení, zda jsou spokojeni s nabízenými aktivitami. 
Na základě zjištění jsou případně provedeny změny v poskytovaných službách. K tomuto zjištění 
mohou být využity dotazníky, které se mohou rozdat rodičům např. 1x ročně, dále rozhovory 
s rodiči, např. na skupinových setkáních, či v rámci individuálních rozhovorů. Rovněž se ptáme 
mládeže, jak je spokojena s nabízenými aktivitami, aby se nám podařilo udržet její zájem o aktivní 
účast na aktivitách, aby si případně nezvolila jinou formu trávení volného času, na ulici. 

Příklad 2: V souvislosti s provozem noclehárny se zajímáme, zda si veřejnost v okolí noclehárny 
nestěžuje na některé negativní jevy v souvislosti s jejím provozem. Proč to zjišťujeme? Na základě 
zjištění budeme směřovat intervenci směrem k uživatelům služby, či budeme více informovat 
veřejnost o naší činnosti k prolomení případné nedůvěry k činnosti, či tyto poznatky využijeme 
při rozvahách při budoucím plánování, zřizování konkrétní služby.
V některých případech v praxi na tlak veřejnosti bylo nutno ukončit, či transformovat 
některé služby v konkrétních lokalitách. Problematické bývá např. zřizování azylových domů, 
nocleháren atd. Otázkou do diskuze je, zda je vhodnější podporovat provoz těchto zařízení 
s nižší kapacitou, zařízení s vyšší kapacitou klientů budou pravděpodobně představovat vyšší 
kumulaci případných problémů spojených s jejich provozem ve vztahu k veřejnosti. 

Příklad 3: Poskytovatel finančních prostředků v evaluaci zjišťuje, zda opravdu probíhají aktivity, 
které si zařízení stanovilo v programovém plánu, projektu, zda fungují konzultační hodiny pro 
klienty apod. Snaží se tak zajistit odpovědné čerpání finančních prostředků. Funkce hodnocení 
v tomto případě je zde tedy kontrolní, přičemž poskytovatel financí vychází ze stanovených 
plánů programů, projektu. 

Příklad 4: Součástí hodnocení může být rovněž kvalita spolupráce konkrétních institucí v řešení 
problémů konkrétních klientů. Existují nějaké problémy ve spolupráci? Co je třeba změnit? Co je 
třeba hlouběji diskutovat? Např. na vzdělávání sociálních kurátorů pověřených koordinátorskou 
činností zazněly připomínky, že klienti přicházející z výkonu trestu, z výchovných zařízení jsou 
nepřipraveni pro život, což ovlivňuje v konečném důsledku i práci sociálních kurátorů. Jaké 
další sporné body ve spolupráci se vyskytují, jak by se spolupráce dala zefektivnit? Např. na 
základě diskuze může dojít u výchovných zařízení k přehodnocení práce s klienty, což se také 
v konečném důsledku odrazí na práci sociálních kurátorů. 

Programový plán – jako jedno z východisek pro evaluaci
Téma je zaměřeno na konkrétní body hodnocení programového plánu, zejména na ty, které 
se vztahují ke konkrétní práci s uživateli služby. Programový plán poskytuje podklady pro 
odpovědnou realizaci služby, odvíjí se od něj konkrétní aktivity a také v evaluaci se z něj 
mnohdy vychází. 
Při tvorbě programového plánu je důležité vycházet z posouzení potřeb v určité lokalitě. Při 
jeho vytváření vycházíme ze zkušeností, můžeme se inspirovat jinými sociálními programy, 

jak jejich pozitivními, tak negativními zkušenostmi, poučit se z evaluací jiných programů 
zabývajících se podobným problémem. 
Programový plán slouží nejen k plánování aktivit, k žádostem o finanční podporu, ale 
v průběhu jeho realizace nám pomáhá určit, na jaké aktivity se v evaluaci zaměřit z pozice 
poskytovatele financí v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti. Pomáhá do jisté míry 
zodpovědět otázky, proč byl program úspěšný, neúspěšný, jaké aktivity přispěly k úspěchu, či 
neúspěchu, po jeho realizaci. 
Programový plán se stává středem zájmu evaluátora/evaluátorky, osoby, která evaluaci 
provádí, proto je důležité, aby byl zpracován kvalitně. 

Oblasti při hodnocení programového plánu 

Při posuzování kvality programového plánu bychom měli zjišťovat, zda v programovém 
plánu nechybí odpovědi na následující otázky, které jsou zapracovány zejména z následujících 
zdrojů: Gabor, Grinell, Unrau (2005) a Rossi, Lipsey, Freeman (1999). Otázky konkrétních 
autorů jsou doplněny o ilustrativní příklady. 

• Čeho chce program dosáhnout, jaké jsou cíle programu? 
Během max. šestiměsíčního pobytu uživatelé získají sociální kompetence v oblasti hledání 
zaměstnání, samostatného bydlení.

•  Jak chce program dosáhnout zamýšlených cílů? Na základě jakých aktivit? Jaké služby 
budou poskytovány a dle jakého plánu? 

Uživatelé budou vzděláváni v prezentačních dovednostech, v komunikaci s potencionálním 
zaměstnavatelem, v psaní životopisu, vyhledávání informací o zaměstnání. Kurzy budou 
realizovány x krát týdně v rozsahu y hodin.

•  Jsou aktivity k naplnění cíle přijatelné? Míří programové cíle vhodně na změnu znalostí, 
chování, emocionální změnu? 

Pokud např. chceme, aby mládež začala docházet do nízkoprahového denního centra, je 
otázkou, zda pouhé letáky rozmístěné na různých místech přimějí mládež centrum navštívit, 
bez toho, aniž by byla zvolena i jiná forma prezentace zařízení. 

• Kdo všechno bude na problému zaangažován? S kým bude zahájena spolupráce?
Např. se sociálními kurátory, vězeňskými pracovníky atd. 

• Reaguje se v programovém plánu na aktuální sociální potřeby? 
Pokud tomu tak není, hovoříme o neefektivním plánu, nehledě na to, jak je plán dobře 
zpracován. Pokud nebudeme vycházet z potřeb cílové populace, na kterou bude program 
zaměřen, může se stát, že bude podpořen drahý program, který nebude mít dostatek klientů 
např. z důvodu, že o službu není zájem, přičemž o její potřebnosti byli přesvědčeni pouze 
předkladatelé.

•  Jaké jsou zkušenosti předkladatelů se zamýšlenou činností? Je možné se inspirovat 
ohledně řešení situace jinde, z příkladů dobré praxe? 

Dřívější zkušenosti z realizace programů mohou dobře posloužit při plánování nových služeb. 
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• Sleduje plán priority stanovené v rámci komunitního plánování? 
V některých obcích funguje komunitní plánování sociálních služeb, v rámci kterého jsou 
definovány priority pro poskytovaní služeb v nadcházejícím období. 

• Kdo by měl konkrétně obdržet službu, intervenci? Jaká je cílová skupina služby?
Lidé aktuálně propuštěni z vězení, kteří nemají k dispozici ubytování u příbuzných, přátel, 
vlastní ubytování. Minimální věk je 18 let.

• Jakým způsobem budou potencionální uživatelé zapojeni do programu? 
Potencionální uživatelé budou osloveni přes sociální kurátory, kteří jim službu individuálně 
nabídnou, vězeňskými pracovníky. Tato otázka je velmi důležitá, protože se může stát, že 
vytvoříme zařízení, které bude prázdné.

• Je služba poskytována v lokalitě dosažitelné pro tuto cílovou populaci? 
Může se nám stát, že bývalí vězni budou z různých koutů republiky a do zařízení nám 
nepůjdou, službu nevyužijí, protože bude pro ně méně dostupná z pohledu dojíždění.

• Jsou služby časově dostupné pro jejich uživatele? 
Příkladem může být nevhodně stanovena otevírací doba, konzultační hodiny pro uživatele/
uživatelky služby apod.

• Jaká jsou rizika projektu, jak se s nimi předkladatelé vypořádají? 
Např. nenaplněnost zařízení, ztráta motivace hledat si vlastní bydlení - pobyt je omezen 6 měsíci.

• Jaké jsou očekávané výsledky programu u uživatelů služby?
Uživatelé získají určité sociální dovednosti, jak si hledat zaměstnání, to je učiní způsobilé pro 
samostatné fungování ve společnosti.

• Jakým způsobem budou hodnoceny výsledky dosažené u uživatelů služby? 
Jakým způsobem bude prokázáno, že např. účastníci kurzu získali potřebné dovednosti, že 
vzdělávání bylo přizpůsobeno jejich vzdělávacím potřebám? Např. nabytí dovedností, jako 
jak napsat životopis, bude ověřeno testem.

• Jaké jsou představy o programovém výkonu? 
Např. jaká bude max. kapacita zařízení, jaké množství uživatelů bude vzděláváno v průběhu 
trvání projektu? Kolik hodin bude k dispozici pro individuální poradenství, pro skupinovou 
práci? Informace v programovém plánu mohou poskytovat významnou „benchmark“, tedy 
jakousi uměle stanovenou hranici. Např. se stanoví, že bude osloveno 100 klientů, pak se 
s touto „benchmark“ 100 klientů porovná, co se podařilo reálně – viz. evaluace výkonu. 
S pojmem benchmark úzce souvisí také problematika benchmarkingu, která je uvedena 
v textu níže.

• Jaké zdroje jsou nezbytné a vhodné pro program? 
Potřebné zdroje vychází z finančních kalkulací za pronájem místností, provoz budov, platy 
pro zaměstnance atd. Personální zdroje zahrnují např. kvalifikace zaměstnanců.

• Jsou zdroje umístěné v programu pro jeho různé aktivity adekvátní? 
Nejsou nadhodnoceny, případně podhodnoceny vzhledem k plánovaným aktivitám? 
Programové zdroje zahrnují finance na personální zajištění, materiální vybavení, ale 
také vztahy, renomé, atd. Měla by zde být korespondence mezi aktivitami popsanými 
v programové teorii a zdroji, které jsou potřebné pro zajištění těchto aktivit.  
Např. chceme zavést terénní sociální služby pro osoby žijící na ulici, ale nemáme dostatek 
lidí, kteří tuto činnost budou ochotni vykonávat.

• Jak konkrétní služba ovlivní vztahy s veřejností v dané lokalitě? 
Existují nějaké informace o tom, jak se k této službě staví veřejnost? Proběhl nějaký průzkum 
veřejného mínění? Proběhla nějaká veřejná diskuse k tématu?
 
V podstatě každý programový plán lze rozpracovat do podrobných aktivit. Kvalita 
programového plánu, projektu je rovněž odrazem schopnosti předkladatele představit si 
podrobně budoucí aktivity, což umožňuje také efektivnější stanovování finančních nároků na 
program. Pouze dobře vytvořený programový plán umožní snadné určení, co je očekáváno, 
že se má přihodit jako výsledek a jak lze tyto výsledky měřit, kontrolovat. 

Možné výsledky hodnocení programového plánu

Běžným výsledkem evaluačního snažení je, že programoví manageři a sponzoři, posuzovatelé 
připustí potřebu změn v plánu programu. Mohou být odhaleny chyby v programovém plánu 
jako např., že cílová skupina nebyla dobře definována, či samotná představa intervence by 
měla být změněna. Pokud známe konkrétní aktivity v plánu, jejich rozsah a rovněž načasování, 
můžeme také stanovit, kalkulovat finanční částku potřebnou pro takovýto program. Toto 
pak představuje jeden z mechanismů odpovědného čerpání finančních prostředků, aktivity 
můžeme efektivně kontrolovat v praxi. Na základě zhodnocení služba nemusí být podpořena, 
nebo pouze částečně, finanční prostředky mohou být v některých oblastech kráceny. 
 

Evaluace procesu, implementace programového plánu
Cílem tématu je provedení problematikou evaluace procesu, implementace programového 
plánu, jaké faktory mohou ovlivňovat kvalitní realizaci programu a cílem je rovněž seznámení 
s metodami zajišťování programového procesu. 
Nyní se nacházíme ve fázi realizace programového plánu, kde se realizuje to, co bylo 
naplánováno, plán se zavádí neboli implementuje do praxe. V této fázi můžeme využít 
evaluaci procesu, implementace. Tato evaluace je řazena zpravidla do formativní evaluace, 
která bývá aplikována za účelem vylepšení programů, zlepšení procesu rozvoje programů, 
rozvoje úspěšných strategií, k reflexi toho, co funguje dobře a co by se naopak mělo změnit. 

Otázky při evaluaci procesu 

Při evaluaci programového procesu si klademe otázky, které jsou zapracovány zejména 
z následujících zdrojů: Gabor, Grinell, Unrau (2005), Rossi, Lipsey, Freeman (1999), Erath 
(2001). Otázky konkrétních autorů jsou opět doplněny o ilustrativní příklady. 
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• Jak se daří zavádět to, co bylo naplánováno v programu do praxe? 
Nesoulad mezi programovou teorií a programovým plánem je běžný. Ptáme se, do jaké míry se 
nerovnalosti vyskytly, proč, jak se projevily v praxi. Pokud dojde ke změnám v programovém 
plánu vlivem realizace, poskytovatelé služby by na toto měli poskytovatele financí upozornit, 
případně požádat o změnu v aktivitách, případně v načasování aktivit, poskytovatelé financí 
by v tomto měli vycházet vstříc. Úprava plánu může mít vliv na finanční prostředky v obou 
dvou směrech, může přinést úspory nebo na druhé straně navýšení financí. V každém případě 
by však měl být poskytovatel finančních prostředků na nově vzniklé okolnosti upozorněn. 

• Je uspokojena plánovaná cílová skupina? 
Např. bylo v plánu stanoveno, že cílovou skupinou budou občané propuštění z vězení, starší 
18 let, kteří nemají k dispozici ubytování, ale z důvodu nenaplněnosti kapacity byli do zařízení 
zapojeni další uživatelé, kteří tyto charakteristiky nesplňovali. Jaké důsledky to může mít pro 
budoucí plánování služby?

• Které neočekávané efekty se objevily? Proč se očekávané efekty neobjevily? 
Na základě různých závislostí, např. na alkoholu, uživatelé služby nebyli schopni v době 
pobytu získat potřebné dovednosti, změnit svou situaci, jako nalézt samostatné bydlení, 
práci, i když toto bylo jedním z cílů projektu. Tento stav nám může poukazovat na špatnou 
definici cílové skupiny v programovém plánu.

• Jak funguje spolupráce s ostatními organizacemi při řešení problémů uživatelů? 
Osvědčila se spolupráce s úřadem práce, který nabízí veřejně prospěšné práce pro občany 
propuštěné z vězení, naopak objevily se problémy v nízké nabídce vhodného ubytování, 
zjistilo se, že nefunguje komunikace mezi zařízením a dávkovou pracovnicí na úřadě.

• Které aspekty programu je potřeba zdokonalit, které naopak fungují dobře? 
Např. do budoucna je třeba zvážit přijímání občanů se závislostmi, zvážit alternativní službu 
pro tyto občany, zvýšit množství konzultací na základě individuálních potřeb.

• Existují možnosti, jak by šlo provádět praxi efektivněji? 
Např. rozvíjením další spolupráce s městským úřadem ohledně podporování nabídky 
sociálních bytů vzhledem k majetkovým poměrům uživatelů, zdravotním omezením získat 
zaměstnání, vytvářením a rozvojem alternativních způsobů práce s uživateli.

•  Jaké problémy se v průběhu realizace vyskytly? Jaké další vlivy formovaly a ovlivňovaly 
intervenci?

Např. administrativní, organizační podmínky, opožděné dodání peněžních prostředků, 
opožděné přijetí zaměstnanců, změny v politice nebo v procedurách, zákonech.

•  Dodržuje program standardy uváděnými poskytovateli finančních prostředků, 
akreditačních komisí nebo vládních agentur atd.?

Definované standardy jsou do jisté míry vodítkem pro provádění kvalitní praxe. Dle zákona 
o sociálních službách rozhodující orgán rozhodne o zrušení registrace zařízení, pokud 
poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani na základě 
uložených opatření při inspekci sociálních služeb (zákon 108/2006 o sociálních službách, 
§82, odst.3, písm. c). 

• Jaké stížnosti se objevily v souvislosti se zavedením služby? Jak byly vyřešeny? 

• Jakou má program např. pověst u veřejnosti? 
Obyvatelé si stěžovali na hluk pocházející z azylového domu.

Co ovlivňuje kvalitní proces, implementaci programu?

Jaké faktory mohou ovlivnit implementaci programu, jsou uvedeny níže, více  
Smutek (2005):

• vedení organizace - musí rozumět cílům programu,
• organizační uspořádání – je potřebné maximalizovat shodu personálu s cíli programu,
• zdroje – musí být dostupné adekvátní zdroje (lidské, finanční atd.),
• zkušenosti, profesionální kompetence, kvalitní spolupráce zaměstnanců,
•  charakteristiky prostředí - spolupráce s dalšími organizacemi, např. úřady, dostupnost 

bydlení v lokalitě, pracovní příležitosti, 
• míra spolupráce, individuální kapacity uživatelů/uživatelek služby k řešení problémů,
•  kvalitní spolupráce s poskytovateli finančních prostředků, např. se v průběhu realizace 

programového plánu zjistí, že některé programové aktivity je třeba pozměnit, než bylo 
původně plánováno, na základě dostatečné argumentace by poskytovatelé financí měli být 
schopni naslouchat těmto potřebám k dosažení větší efektivity sociálních aktivit v praxi.

Jaké metody mohou přispět k zajištění kvality procesu realizace 

programu?

Dle Eratha (2001) systematické týmové reflexe, pravidelné dotazování spolupracovníků, 
uživatelů služeb, management stížností, kolegiální zpětné vazby, mohou přispět k zajištění 
kvality fungování organizace. Mezi další metody, které mohou přispět ke zkvalitnění činností, 
je řazen deník projektu, supervize, standardy kvality. 
•  Deník projektu: Manažeři projektu, zaměstnanci nebo jiní účastníci na projektu jsou 

požádáni, aby zapisovali své zkušenosti při práci na programu. Metoda někdy nebývá 
oblíbena z důvodu, že charakter požadovaných informací nemá strukturovanou podobu, 
což lze ale vyřešit právě na základě strukturované formy požadovaných zápisů (Guide to 
project evaluation, 1996).

•  Systematická týmová reflexe: V týmu, pravidelně na schůzích, např. v průběhu či po 
skončení nějaké konkrétní aktivity ji můžeme hodnotit z hlediska dosažení cílů, jak věci 
dělat příště lépe. Zkušenosti můžeme komunikovat, zapisovat, pro zápis lze využít strukturu 
ve třech krocích: 1. posouzení určité oblasti – 2. návrhy opatření ke zlepšení, které se budou 
diskutovat v týmu - 3. realizace návrhů, opatření (Erath, 2001).

•  Dotazování spolupracovníků: Vychází se z předpokladu, že jen spokojený zaměstnanec 
bude mít vytvořeny příznivé podmínky pro kvalitní práci s uživateli, klienty. Jaké jsou 
potřeby zaměstnanců v organizaci? Jsou pracovní podmínky zaměstnanců uspokojivé? 
Výsledky mohou být diskutovány v týmu. Toto dotazování od managementu – vedení 
nesmí vycházet z pozice autoritativního vedení, ale vedení demokratického, kde každý 
zaměstnanec dostane šanci ovlivňovat dění v organizaci. Dotazování nesmí být zneužito 
k sankcionování zaměstnanců, jinak v budoucnu ztratí svůj význam. 

•  Dotazování uživatelů/uživatelek služby: tito by měli být rovněž zahrnuti do sebeevaluace 
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organizace, cíleného dotazování, měli by mít možnost ovlivňovat proces fungování 
organizace. Jak jsou spokojeni s poskytovanými službami, personálem? V rámci standardů 
definovaných MPSV je dotazování uživatelů/uživatelek služeb v popředí zájmu. 

•  Supervize: supervize (viz. modul Psychohygiena a supervize) je jedním ze způsobů 
zajišťování kvality poskytovaných služeb. V rámci supervize mohou být využity např. 
diskuse o vybraných případech. Cílem supervize je zvyšovat profesionální růst sociálního 
pracovníka/pracovnice s potřebnými hodnotami, znalostmi a dovednostmi ve prospěch 
intervence. Takovéto diskuse umožňují odvádět efektivnější práci, vyslechnout si jiný názor, 
zvýšit zájem o svou vlastní intervenci, získávat zpětnou vazbu, zabývat se svými vlastními 
pocity při intervenci. (Ming-Sum, 2005)

•  Kolegiální zpětné vazby: fungují např. způsobem, že spolupracovnice požádá kolegyni, 
která ji půl dne pozoruje při práci, neúčastní se intervence (za předpokladu vhodnosti být 
přítomna u jednání.). Poté kolegyně podá zpětnou vazbu dle např. následujících kritérií 
(Erath, 2001): Jak vnímá vztah mezi kolegyní a klientem? Jak vnímá komunikaci s klientem? 
Jak vnímá emocionální atmosféru? Jaké jsou silné, slabé stránky kolegyně? 

•  Standardy kvality: Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je 
definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního 
zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami (zákon 
108/2006 o sociálních službách, §99, odst.1). MPSV prověřuje naplňování standardů kvality 
prostřednictvím inspekce poskytování sociálních služeb (,zákon 108/2006 o sociálních 
službách, část 4., §97-99). Standardy si může definovat i poskytovatel služby, umožňuje tak 
uživateli/uživatelce vytvořit si představu, co mohou od zařízení očekávat. 

•  Management stížností: Již ve standardech kvality sociální práce MPSV je stížnostem 
věnována zvláštní pozornost. Stížnosti mohou upozorňovat na oprávněnou nespokojenost, 
aneb něco je špatně. K tomuto účelu mohou být využity knihy stížností, ale také slovně 
vyjádřené stížnosti uživatelů/uživatelek. Dle zákona o sociálních službách (zákon 108/2006 
o sociálních službách, §88, ods. e) poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zpracovat 
vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, 
na úroveň služeb , a to ve srozumitelné podobě.

Možné výsledky evaluace procesu, implementace:

Analýza procesu by měla odhalit příčiny problémů a možných úspěchů, takže tyto informace 
mohou být využity při uskutečňování dalších programů, k vytváření programových plánů, 
ke zlepšování praxe. Snahou této evaluace je zajišťovat kvalitu poskytovaných služeb, např. ve 
formě zavádění standardů, pomocí získávání zpětných vazeb v rámci realizace aktivit.

Monitorování programu

V souvislosti s realizací programu se můžeme setkat s termínem monitorování programu, 
jež představuje systematický a rutinní sběr informací, které se vztahují k běhu programu. 
Hlavním cílem není určit, zda program dosáhl nějaké změny u uživatelů/uživatelek služby, 
ale určuje např. rozsah, ve kterém program dosahuje cílové populace, zda doručování služby 
souhlasí s plánem programu, jaké zdroje byly vynaloženy na řízení programu, zahrnuje 
informace o výkonu. V této souvislosti se setkáváme s  monitorovacími zprávami, které jsou 
vyžadovány průběžně v rámci fungování projektů (Rossi, Lipsey, Freeman, 1999).

Na závěr tématu evaluace procesu, implementace programového plánu uvádíme citaci od 
Aarona Wildavski, který velmi výstižně popsal význam aktivity samotné organizace, jež 
by měla iniciovat evaluaci a na základě zjištěných poznatků provádět změny, jež by měly 
směřovat k dosažení stále lepší praxe:

„Ideální organizace bude sebeevaluující. Bude soustavně monitorovat své vlastní aktivity a snažit 
se determinovat, zdali pokrývá své cíle. Když evaluace naznačí, že je žádoucí změna v cílech 
nebo celých programech, budou tyto závěry brány rozhodovateli vážně. Rozhodovatelé zavedou 
potřebné změny, nebudou mít žádné vedlejší zájmy na prodlužování současných nevyhovujících 
aktivit. Namísto toho budou trvale prosazovat nové alternativy s cílem dosáhnout posledních 
zamýšlených výsledků.“(Wildavski, 1980: 441-442 in Smutek 2005)

Výkon a evaluace
Cílem tématu je uvědomit si, co rozumět pod pojmem výkon programu, uvědomit si rozdíl 
mezi výkonem a výsledkem programu, jaký význam má toto rozlišování v praxi evaluace, 
uvědomit si možná zkreslení spojená s výkonem programu. 
V tomto typu evaluace studujeme kvantitu, časový rozsah prováděných činností v rámci 
konkrétního programu.

Jaké otázky si klást při evaluaci výkonu?

Gabor, Grinell, Unrau (2005), Berger, Patchner (1988) zmiňují problematiku výkonu evaluace, 
ve které si lze klást následující otázky: 
• Jaké aktivity zaměstnanci provádějí ve vztahu k uživatelům, v jakém rozsahu, jak často? 
• Kolik potencionálních uživatelů v určitém časovém období bylo osloveno, obdrželo službu? 
•  Jakým způsobem jsme provedli prezentaci, kde byl všude projekt prezentován? Jaké 

množství seminářů bylo připraveno pro profesionály, kteří budou v kontaktu s uživateli?

Výkon a výsledky 

Existují situace, ve kterých výkon bývá často zaměňován za výsledky dosažené u uživatelů/
uživatelek služby. Výkonem je rozuměno množství uživatelů/uživatelek, kteří dostali službu, 
množství hodin poskytované služby. 
Výsledky se ale zaměřují na spokojenost, změnu u uživatele/uživatelky služby. Proto 
dle Gabor, Grinell, Unrau (2005) neznamená, že úspěšný výkon, úsilí se rovná úspěšným 
výsledkům programu!

Problematika zkreslování údajů o výkonu

Pokud chceme získat nezkreslenou představu o počtech uživatelů určité služby, je důležité 
vyžadovat, aby konkrétní realizátoři programu vysvětlili, co do předkládaných počtů skutečně 
započítali. Gabor, Grinell, Unrau (2005) se snaží těmto nesrovnalostem předcházet kladením 
otázek typu: Byli započteni i ti, co ze služby vystoupili po prvním dnu? Byli započteni ti, co službu 
využili vícekrát ročně? Upozorňují, že může docházet k  „násobení“, uživatel(ka) je započtena 
několikrát, což může vytvořit představu o vyšším výkonu služby, než je ve skutečnosti. 
Proto je třeba přesně vědět, co se pod daným číslem ukrývá, jaký má obsah. 
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Evaluace výsledků u uživatelů/uživatelek služby
Hodnocení výsledků služby je v popředí zájmu evaluace v sociálních službách. Sociální 
služby byly zřízeny proto, aby prostřednictvím nich bylo dosahováno konkrétních výsledků 
u klientů. Cílem tohoto tématu je uvědomění, co chápat pod pojmem „výsledek u uživatele/
uživatelky služby“, jaké otázky si klást při evaluaci výsledků, jaké jsou metody zjišťování 
výsledků u uživatelů/uživatelek služby. Také se zaměříme na rozlišení proximálních 
a distálních výsledků a uvědomění si rozdílů mezi výsledky a vlivem programu.
 
V programovém plánu služby bylo definováno, čeho chce dosáhnout, výsledky, které jsou 
očekávány intervencí, např. uživatelé získají dovednosti k nalezení zaměstnání, jsou spokojeni 
s poskytovanou službou. V evaluaci výsledků zjišťujeme, jak se výsledků podařilo dosáhnout. 
Výsledky jsou zde chápány ve dvou rovinách – v rovině spokojenosti a žádoucích změn 
u uživatele služby. Změny u uživatelů služby se mohou projevit na úrovni chování, jednání, 
zlepšení životní situace, získání určitých dovedností, změn postojů, rozvíjení znalostí, atd.

Jaké otázky si klást při evaluaci výsledků?

Následující otázky jsou čerpány z Rossi, Lipsey, Freeman (1999) a Gabor, Grinell, Unrau 
(2005). Otázky jsou doplněny o ilustrativní příklady. 
 
• Jaké byly hlavní faktory, které ovlivnily výstupy a výsledky programu? 
Co přispělo k pozitivním výsledkům, např. motivace lidí dlouhodobě nezaměstnaných bez 
přístřeší, pokud chtějí pracovat, musí dodržovat hygienické návyky, úpravu zevnějšku.

• Dosahuje program očekávaných změn u uživatelů služby? 
Po ukončení pobytu v chráněném bydlení si uživatel našel samostatné bydlení. 

• V jaké míře dosahuje těchto změn? 
Po skončení pobytu si 60% uživatelů našlo práci a samostatné bydlení.

• Daří se lidem, kteří byli v projektu, lépe? 
Bývalí uživatelé služby se konkrétně vyjádřili o pozitivním vlivu pobytu na jejich osobní život. 
Jaký význam uživatelé přisuzují službě pro jejich život? „Neměl jsem vůbec žádnou představu 
o vyplňování formulářů, s tím mi sociální pracovník pomohl.“ (Sprenger, 1988: 103)

• Jsou uživatelé spokojeni s poskytovanou službou? 
Jaký názor mají uživatelé na kvalitu poskytovaných služeb? 

Nástroje sběru dat při zjišťování výsledků

V rámci zjišťování spokojenosti s poskytovanou službou, se změnami u uživatelů/uživatelek, 
mohou být využity následující nástroje sběru dat: dotazníky (osobní distribuce, přes e-mail, 
poštu), rozhovory (osobní, telefonické, skupinové), pozorování, analýza dokumentů, spisů, 
testy (psychologické, zdravotní apod.).

Jaký je rozdíl mezi kvantitativní a kvalitativní strategií zjišťování 

výsledků?

Ke zjišťování výsledků může být využita kvantitativní nebo kvalitativní strategie. Za současné 
situace se zdá, že poskytovatelé finančních prostředků preferují kvantitativní, standardizované 
zpracování výsledků (výčet odpovědí v číslech), které je přehledné, nezabere mnoho času 
stráveného čtením. 
Autor Patton (2002) se věnoval poměrně podrobně významu použití kvantitativní nebo 
kvalitativní strategie při evaluaci. Kvalitativní přístupy (uživatel/uživatelka se rozpovídá 
o významu služby) mohou být velmi přínosné dle tohoto autora pro pochopení tzv. celého 
životního příběhu, kontextu a souvislostí, do kterých je sociální intervence zakotvena 
a kvalitativní zjištění může být argumentačně silné pro podporu určitého programu, totiž 
ne vždy všechno může být zachyceno standardizovanými dotazníky. Kvantitativní pojetí 
zjednodušuje komplexnost opravdové životní zkušenosti, opomíjí hlavní faktory, které nelze 
snadno kvantifikovat, nedaří se zobrazit smysl programu a jeho vlivu v  celistvosti, porozumět 
životním podmínkám klientů. 
Mezi výhody kvantitativního pojetí je řazena šetrnost, určitost a snadná analýza. Otevřené 
otázky kvalitativního charakteru na vliv, výsledky naopak umožní klientům „rozpovídat se“ 
o významu služby pro jejich jedinečný život, pokud jsou toho ovšem schopni, záleží hodně 
na schopnostech jejich vyjadřování, ochotě, reflexi, někdy může nepříznivě působit i snížený 
intelekt apod. Každý z těchto přístupů má své výhody i nevýhody a nelze říci, že jeden je 
nadřazen druhému. 
V praxi se někdy kombinují oba dva přístupy, kvantitativní i kvalitativní. Tato kombinace 
umožňuje lépe minimalizovat případné chyby zkoumání a rozšířit pohled na danou 
problematiku. Samozřejmě záleží především na finančních a časových možnostech. 

Příklad kvantitativního pojetí: 87% absolventů/absolventek kurzu z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných získalo dovednost psát životopis. Výsledky vyjádřené v počtech.

Příklad kvalitativního pojetí: Uživatel služby se vyjádřil o významu, přínosu služby pro jeho/
její život. 

„Tedy můžu to každému doporučit, protože si myslím, že se člověk skrze tento dům opět postaví na 
vlastní nohy. Pokud je také správný kolektiv, což je pro mne důležité.“ (Sprenger, 1988: 102)

Pre-test - post- test design

Jedná se o snad nejběžněji používaný design v sociálních službách. V tomto designu skupina 
klientů s určitým specifickým problémem či diagnózou, např. depresí, jsou testováni před 
začátkem intervence. Před ukončením intervence či po intervenci je týž nástroj použit ve 
skupině podruhé. K měření nebo evaluování množství změn je možné použít pre-test post 
test design, u kterého je potřebné vědět stav cílové skupiny, její znalosti, postoje, chování 
a dovednosti na začátku intervence. Před ukončením intervence či po intervenci je tentýž 
nástroj (test, rozhovor, pozorování) použit podruhé. Ovšem není zde žádný základ pro to, 
aby změny byly přisouzeny pouze vlivu programu (Logan, Royse, 2001).

Příklad využití pretest-post test designu: U drogově závislých byla zjišťována míra jejich 
závislosti, postoje ke drogám před nástupem do odvykacího programu. Po jeho absolvování byla 
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zjištěna opět míra závislosti, zda se postoje ke drogám změnily, byl tedy porovnán stav před 
nástupem do programu a po vystoupení z programu.

Jaký je rozdíl mezi proximálními a distálními výsledky?

Autoři Rossi, Lipsey, Freeman (1999) rozlišují tzv. proximální a distální výsledky. Na základě 
účasti v programu účastníci získají dovednosti, jak napsat kvalitní životopis, motivační dopis, 
zdroje informací, jak vyhledávat pracovní nabídky přes internet. Toto jsou tzv. bezprostřední 
výsledky - proximální, jak je definují Rossi, Lipsey, Freeman, které se očekávají intervencí, 
které program ovlivní, jedná se o aktivitu programu. Předpokladem je, že na základě těchto 
získaných dovedností účastníci získají zaměstnání, v tomto případě hovoříme o distálních 
výsledcích, vzdálených, které program může ovlivnit, ale pouze nepřímo dle Rossiho, 
Lipseyho, Freemana. Pokud absolvent kurzu získal zaměstnání, nemůžeme na 100% tvrdit, že 
to bylo díky kurzu, ale např. absolvent mohl získat zaměstnání u příbuzného, který si založil 
firmu, bez nějakého většího úsilí.

Indikátory úspěchu

Ke zjišťování změn nám mohou posloužit tzv. indikátory úspěchu, jež jsou skupinou 
předpokladů, které jsou očekávány intervencí. Tyto indikátory jsou kvantifikovatelné 
speciálním měřením, např. množstvím, procenty nebo úrovní spokojenosti.  
Např. v programovém plánu bylo jako indikátorem úspěchu určeno množství zatčení 
(nezatčení), v jiném programu může být indikátorem úspěchu hospitalizace či počty dnů 
hospitalizace u drogově závislých, počty recidiv (Guide to project evaluation, 1996). 
Indikátory by měly splňovat následující podmínky.

•  Měly by poukazovat na výsledky, ne na aktivitu samotnou. Výsledkem není, že x % uživatelů 
chráněného bydlení absolvovalo kurz dovedností pro získání zaměstnání, ale výsledkem je, 
že si obyvatelé potřebné dovednosti osvojili do jisté míry.

•  Měly by se odvolávat na výsledky, které mohou být přisouzeny aktivitě programu  
(viz. evaluace vlivu), tedy přímo se vztahovat k intervenci, měly by vyloučit vliv jiných 
faktorů, být spolehlivé, jak je to jen možné (Guide to project evaluation, 1996). Pokud 
poskytujeme program pro dlouhodobě nezaměstnané, ve kterém si mají osvojit dovednosti 
pro zaměstnání, tak indikátorem úspěchu bude získání těchto dovedností. Pokud si zvolíme 
jako indikátor úspěchu nalezení práce bývalých absolventů kurzu díky naší intervenci, 
musíme prokázat, že dané informace opravdu k hledání zaměstnání využil. Takovéto 
zkoumání je složitější a mnohdy nákladnější. 

Krátkodobé a dlouhodobé efekty intervence 

Okamžité výsledky, které se získají na konci intervence, nemusí být stejné s výsledky, které se 
zjistí např. za 6-12 měsíců. Ihned po intensivním programu vzdělávání pro mládež v drogové 
problematice se může zkoumat negativní postoj mládeže ke drogám. Ovšem o rok později se 
postoje mládeže ke drogám mohou změnit (Logan, Royse, 2001). Pokud zkoumáme efekty 
programu delší dobu po jeho skončení, např. po roce, uplatňujeme tzv. následnou evaluaci 
(Hall, Hall, 2004), na základě které zodpovídáme na otázku: „Jak dlouho zlepšení trvalo?“ 
a můžeme vyvodit patřičné závěry ve vztahu k realizaci programů.
Např. můžeme tímto zjistit, když byl uživatel zapojen do pracovního projektu, začal o sebe 

více dbát, dodržovat hygienické návyky, jakmile přestal pracovat, opět začal mít problémy 
s jejich dodržováním a problémy s alkoholem se zvýšily.

Výsledky a vliv programu

Jak bylo uvedeno, výsledky intervence u klientů jsou zaměřeny na jejich spokojenost, změny 
v jejich životní situaci, v řešení problému. Ne vždy je možné s určitostí říci, že k dosaženým 
pozitivním výsledkům u klientů přispěl program samotný. Proto je zde evaluace vlivu, která 
zkoumá, do jaké míry program ovlivnil zjištěné výsledky.
Rossi, Lipsey, Freeman (1999) se poměrně podrobně věnují výsledkům a vlivu programu. 
V této problematice je proto čerpáno zejména z těchto autorů. 
Vliv programu úzce souvisí s evaluací výsledků. Pokud evaluujeme vliv programu, 
zodpovídáme na následující otázky:

• Souvisejí pozorované výsledky opravdu se sociální intervencí programu?
• Existuje důkaz, že program může hlásat odpovědnost za pozitivní změny u uživatelů služby?

Musíme umět kriticky zhodnotit, zda ke spokojenosti, změně chování u uživatelů/uživatelek 
opravdu přispěl program samotný, pokud ano, hovoříme o efektech programu. Existují 
situace, kdy si program nárokuje, že přispěl ke změně nějakého problému, ale ve skutečnosti 
tomu tak nemusí být. Faktory, které mohou mít vliv na výsledky u uživatele/uživatelky, aniž 
by k tomuto přispěl program, ačkoli se to může zdát, jsou např. následující:
•  Různé společenské trendy: např. trend ve společnosti, kdy se snižuje všeobecně 

nezaměstnanost a existence programu, který chce redukovat nezaměstnanost. Výskyt 
programu, který si klade za cíl zvýšit kvalitu bydlení, může být ovlivněn trendem, za kterého 
se zvyšuje příjem domácností, takže rodiny mohou vložit více prostředků do domácností. 

•  Křížící se události - jedná se o krátkodobé události, jež mohou produkovat změnu, kterou 
si také za cíl stanovil program. Program prevence kouření u teenagerů, který si nárokuje, že 
snížil množství kouřících mezi teenagery se kříží s  událostí, kdy zemřela velmi populární 
hvězda teenagerů na rakovinu plic z kouření.

•  Dospívání, zrání: zrání, vývojové procesy mohou produkovat významné změny nezávislé 
na programu. Efektivita kampaně ke zvýšení zájmu o sport mezi mladými lidmi může být 
maskována poklesem zájmu o sport po vstupu do pracovního procesu. Program prevence 
zdraví u dospělých se může zdát neefektivní, neboť zdraví se všeobecně zhoršuje s věkem. 

Ke zjišťování vlivu programu je využíván z výzkumného hlediska např. quasi-experimentální 
design a experimentální design, tyto designy jsou ovšem nákladné a složité na provedení. 

Quasi-experimentální design

V tomto designu jsou dvě podobné skupiny vybrány, sledovány a srovnávány po určitou dobu. 
První skupina obdrží intervenci, kdežto druhá, kontrolní skupina nikoli. Účastníky kontrolní 
skupiny mohou být např. klienti, kteří jsou na čekací listině, ti, co jsou zapsáni v jiném léčebném 
programu nebo ti, co žijí v jiném městě. Problémem tohoto designu je, že kontrolní skupina, 
která intervenci neobdrží, nemusí být ve skutečnosti ekvivalentní ke intervenční skupině. 
U tohoto designu se vychází z toho, že výsledky zjištěné u intervenční skupiny, které nebyly 
zjištěny u skupiny kontrolní, mohou být přisouzeny vlivu programu. Proto je vždy nutné uvést, 
za jakých podmínek byly skupiny vybrány a přesně popsat jednotky skupiny. 
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Experimentální design

V tomto designu jsou přidělovány potencionální cílové jednotky do intervenčních a kontrolních 
skupin na základě šance, že každá jednotka cílové populace má stejnou pravděpodobnost 
jako každá jiná být vybrána do kterékoliv ze skupin, tedy že bude reprezentativní a vyhne 
se možným zkreslením. Tento design je mnohem složitější a nákladnější k provedení, proto 
méně používaný než quasi-experimentální design, ale ve vědeckých kruzích mnohem 
uznávanější než quasi experimentální design.

Zjišťování spokojenosti u uživatelů služby

Uživatelé by jistě měli být zahrnuti do procesu hodnocení a rozvoje služeb, ovšem je třeba mít 
na mysli, že důraz na spokojenost uživatele jako výsledek bude jiný u různých typů služeb. 
Spokojenost může znamenat i problematický koncept dle autorů Gabor, Grinell, Unrau (2005) 
např. v situacích, ve kterých uživatel čelí nepříznivým sociálním situacím a má se za těchto 
podmínek ke spokojenosti vyjadřovat. Lze také nalézt další příklad, pokud sociální službu 
uživatelé navštěvují nedobrovolně z mocenské pozice (povinnost docházet na Probační 
a mediační službu). 

Možné využití závěrů z evaluace výsledků 

•  Zjištěné výsledky mohou být využity jako zpětná vazba pro zlepšování intervence, 
programového plánu v budoucnu. 

•  Na základě zjišťování spokojenosti se projeví nové potřeby ve vztahu ke službám – 
k plánování, realizaci budoucích aktivit.

•  Na základě testování zjistíme, že výsledky nejsou uspokojivé, můžeme se zeptat, v čem 
je problém? Co je třeba zlepšit? Co pro to můžeme udělat v budoucnu – např. zvolit 
individuálnější přístup, zvolit jiné strategie intervence apod.

•  Výsledky jsou uspokojivé, služba se osvědčila, proto je dobré ji finančně podporovat 
a rozšiřovat jako příklad dobré praxe. Pokud zjistíme, že se něco daří, zajímá nás, co za tím 
je, chceme se tyto informace dovědět pro další využití v praxi.

Evaluace nákladů
Cílem tématu je uvědomit si, jaké otázky si klást při evaluaci nákladů, uvědomit si význam 
evaluace nákladů. Náklady zahrnují mzdy, materiálové náklady a služby. 

Otázky k evaluaci nákladů

Následující otázky byly čerpány z Gabor, Grinell, Unrau (2005), Früchtel (1995):
• Jaké jsou průměrné výdaje za uživatele/uživatelku? 
• Jaká je průměrná cena za jednotku služby, např. intervenci? 
•  Jaké procento výdajů jde přímo na službu pro klienty, administrativní aktivity a rozvoj 

programu? 
• Jaké služby nebyly poskytnuty z důvodu nedostatku finanční podpory?
• Ptáme se na užitek nákladů, nebyly peníze vyčerpány zbytečně?

• Které nové náklady během fungování projektu vznikly?
• Jak byly využity případné zisky? Komu připadly?
•  Berou se v úvahu nákladově výhodnější programy? Lze v budoucnu aktivity provádět 

levněji?
• Jsou náklady adekvátní k výkonu a výsledkům, kterých bylo dosaženo?
• Bylo možné stejné výsledky poskytnout více lidem prostřednictvím nižších nákladů?
•  Existuje způsob, jak redukovat náklady, výdaje bez ztráty efektivity, např. nabídkou 

skupinové terapie místo individuální terapie?
• Existují alternativy, díky kterým lze dosáhnout stejných cílů, ale za méně peněz?

Důležitými otázkami může být, co do nákladů zahrnujeme, zahrnujeme tam přesčasy? 
Zahrnujeme uživatele, kteří vystoupili z programu po prvním dnu, nebo ty, kteří požádají 
o informace o programu, ale nikdy se nezúčastní? 

Analýza efektivity nákladů, benefit analýza

V souvislosti s evaluací nákladů se v praxi můžeme setkat se dvěma typy analýzy (Rossi, 
Lipsey, Freeman, 1999).
Analýza efektivity nákladů umožňuje zjistit, zda a jakých výsledků bylo dosaženo za využití 
konkrétních nákladů, zda náklady byly využity efektivně.
Benefit analýza umožňuje zjistit, zda se díky zavedení programu ušetřilo v jiné oblasti. Např. 
zavedením vzdělávacích preventivních programů na školách se ušetřilo na nákladech na 
případnou budoucí léčbu narkomanů.

Možné výsledky evaluace nákladů

Analýza umožní případnou úsporu finančních prostředků v různých oblastech, ovšem 
nemělo by jít o úspory na úkor kvality poskytovaných služeb. 

Problematika zadávání evaluace
Cílem tématu je seznámení s informacemi, jakým oblastem věnovat pozornost při zadávání 
evaluace. Předkládaný text umožňuje uvědomění si rozdílů externího a interního evaluátora, 
člověka jenž evaluaci provede. Zahrnut je rovněž politický kontext evaluace a nezbytné 
informace, které by měly být obsaženy v závěrečné zprávě z evaluace. 

Poskytovatelé finančních prostředků např. obec, kraj, MPSV, ESF žádají evaluaci, aby bylo 
zodpovězeno např. na následující otázky (Malíšová, Malý, 1997): 
• Jak je nakládáno s přidělenou finanční podporou? 
• Podporujeme dobrou věc? 
• Bylo splněno to, co bylo plánováno? 
• Co je více potřebné? 
• Co přinese větší užitek? 
• Co pořídit hned a s čím ještě počkat? 
• Kam umístit volné finanční prostředky? 
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Poskytovatele finančních prostředků zpravidla zajímá evaluace výsledků, výkonu a nákladů, 
tedy evaluace sumativní. Zajišťování kvality procesu, formativní evaluace je záležitostí 
zejména organizací samotných, záleží v tomto případě mnoho na jejich aktivitě , avšak 
prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků zadavatel může tuto evaluaci pro potřeby 
organizací rovněž finančně podpořit.

Politický kontext evaluace 

Evaluace je úzce svázána s politickými otázkami, a to zejména v případě, pokud slouží 
jako důkaz pro poskytovatele finančních prostředků o realizovaných službách. Více  
Reamer (1998): 
•  Je třeba si uvědomit, že se mohou objevit skryté motivy pro provedení externí evaluace, 

např. vlivný politik může být skeptický k efektivitě nějakého projektu, a tak sjedná evaluaci, 
se záměrem projekt sabotovat nebo odstranit. 

•  Někdy oficiální sponzoři projektu o evaluaci zájem nemají, příčinou může být přesvědčení 
o výhodnosti nebo nevýhodnosti projektu nebo mají skeptický postoj k formálnímu 
výzkumu a evaluaci, proto je někdy důležité přesvědčit je o tom, že dobře provedená evaluace 
může přispět k větší efektivitě jak služby samotné, tak vložených finančních prostředků.

•  Organizace poskytující sociální služby se mohou chtít jevit v lepším světle. Možnou obranou 
mohou být následující otázky: dají se data, jež zde organizace uvádějí nějak zkontrolovat? 
Např. namátkovým výběrem klienta (předpokladem je vyžádaný souhlas) a následné 
ověření situace. 

Aby evaluace přinesla užitek pro praxi, je třeba na základě kvalitní evaluace provést případné 
změny v praxi, ne že se evaluace stane jen samoúčelným sběrem dat, který nikam nevede. 
Evaluace má přispívat ke kontrole a provádění dobré praxe, k rozhodování.

Externí a interní evaluátor 

Logan, Royse (2001) popisují evaluátora jako člověka, který evaluaci naplánuje, uskuteční. 
Evaluátor interní evaluuje projekt, ve kterém je angažován (může se jednat přímo o zaměstnance 
projektu, dobrovolníka apod.). Evaluátor externí není osobně angažován na programu, který 
na objednávku buď organizace nebo sponzora projektu evaluaci provede. 
U interního evaluátora Logan, Royse vidí následující výhody, a to , že pravděpodobně bude 
fungovat dobrá spolupráce s personálem organizace, která je při evaluaci hodně důležitá, 
předpokládá se hlubší znalost dané problematiky. Ovšem evaluace provedená interním 
evaluátorem nemusí být považována za platnou vnějšími institucemi, především těmi, které 
poskytují finanční prostředky na fungování projektu, problémem u interních evaluátorů může 
být, že nemusí mít odborné znalosti o evaluaci, o tom, jak se provádí. (Logan, Royce, 2001) 
U externího evaluátora tito autoři vidí výhody v tom, že je všeobecně považován za méně 
ovlivnitelného, co se týká výsledků evaluace, protože v projektu nemá osobní investice. Jako 
nevýhoda může být vnímáno, že personál nemusí být ochoten spolupracovat z důvodu pocitu 
ohrožení a evaluátor nemusí mít až tak hluboké znalosti o zkoumané problematice, což může 
přinášet zkreslení výsledků evaluace (Logan, Royse, 2001).

Evaluace pro externí a interní účely

Evaluace pro externí účely je realizována např. pro poskytovatele finančních prostředků, 
aby zjistili, jak je nakládáno s finanční podporou, evaluaci pro interní účely si realizuje  
např. organizace z vlastního zájmu za účelem zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb. 

Jaké mohou být cíle evaluace?

Pokud zadáváme evaluaci, měli bychom si ujasnit, co chceme z evaluace získat, jak chceme 
získané informace použít, ovlivnit praxi. Je třeba si stanovit jednoduchý, jasný cíl evaluace. 
Více k cílům evaluace např. Rossi, Lipsey, Freeman (1999).

Příklady evaluačních cílů a motivace k jejich zjišťování, co zjišťovat 

a proč to zjišťovat:

Co?  Jak se organizaci daří zavádět standardy kvality do praxe? V dnešní době existují 
organizace, které se přímo zabývají touto problematikou. Součástí evaluace je pak 
doporučení pro případné změny, nápravu.

Proč?  Ke kontrole a zajištění kvality poskytovaných služeb v konkrétním zařízení. 

Co?  Jaké problémy se vyskytují ve spolupráci poskytovatelů služeb a poskytovatelů 
finančních prostředků v dané lokalitě?

Proč?  Zefektivnit spolupráci mezi poskytovateli služeb a poskytovateli finančních 
prostředků.

Co? Jaké výsledky u uživatelů/uživatelek konkrétní služba přináší?
Proč?  V případě, že se jedná o úspěšnou službu, má smysl ji podporovat, rozšiřovat její know-

how jako příklad dobré praxe, v opačném případě je třeba zvážit její další provozování, 
financování, či transformaci.

Co? Jak organizace aktuálně funguje?
Proč?   Kontrolní činnost zejména ze strany poskytovatele financí, zda opravdu aktivity, které 

byly uvedeny v programovém plánu fungují, zda je služba v reálu opravdu využívána 
klienty, zda nedochází ke zneužívání finanční podpory.

V jakých situacích má smysl iniciovat provedení externí evaluace?

Ne vždy je efektivní zaplatit externího evaluátora, který provede evaluaci, z důvodu nutnosti 
vynaložit jisté náklady navíc. 
Externí evaluaci je ovšem dobré zvážit v případě, pokud se jedná o zbrusu nové inovativní 
programy ke zjištění, zda služba přináší efekty, výsledky, zda má smysl ji podporovat 
v budoucnu. 
Druhým případem pro provedení externí evaluace jsou pochybnosti na základě konkrétních 
argumentů, a to zda je služba konkrétní organizací poskytována efektivně, kvalitně (mohou 
se vyskytnout stížnosti, problémy s personálním zajištěním, s uplatňováním konkrétních 
metod sociální práce, mediální skandály v souvislosti s konkrétní službou).
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Co by mělo být obsahem závěrečné zprávy z evaluace?

Abychom závěrečnou zprávu jako zadavatelé mohli kriticky zhodnotit, je třeba získat 
odpovědi na oblasti, které jsou uvedeny níže (Reamer, 1998).
•  Představení současného stavu: Představení programového plánu služby, která je evaluována, 

či představení konkrétní zkoumané situace, popis aktuálního stavu.
•  Popis evaluace: Cíl evaluace, např. zjistit spokojenost uživatelů/uživatelek služby. Použité strategie 

– kvantitativní, kvalitativní, způsob sběru dat, výběr uživatelů služby pro dotazování apod.
•  Výsledky evaluace: Co jsme zjistili na základě evaluačních cílů? Co v projektu, sociální službě, 

zkoumané situaci funguje a co ne? Jaké strategie při dosahování cílů v programu fungují, 
které nefungují a proč? K jakým změnám postojů, znalostí, dovedností nebo chování, které 
se staly v závislosti na fungování projektu došlo u uživatelů/uživatelek služby?

•  Diskuse, doporučení: Jak mohou soc. pracovníci, supervizoři, zaměstnanci použít výsledky? 
Vyplývá z výsledků, že by mohly být služby utvářeny jiným způsobem? Pro diskusi by měly 
být vzaty na vědomí významné limity v designu, sběru dat, v analýze dat atd. Zahrnutí 
praktických doporučení je důležité, sociální práce je totiž profese orientovaná na akci.

Úvod do benchmarkingu
Cílem tématu je úvodní seznámení s metodou benchmarkingu. Při tvorbě textu bylo čerpáno 
z publikace kolektivu autorů Benchmarking ve veřejné správě (2004), dostupné online na 
www.benchmarking.vcvscr.cz. 

Co je benchmarking?

Benchmarking je metodou řízení kvality, jež umožňuje zlepšovat poskytované služby 
prostřednictvím učení se od druhých. Benchmarking využívá porovnávání organizací 
s podobnou náplní činností za účelem zvýšení efektivity z hlediska produktivity, kvality 
a praxe s úspěšnými, špičkovými organizacemi.

Zásady benchmarkingu

Benchmarking pracuje s určitými zásadami. Zásady benchmarkingu jsou uvedeny 
v následujících odrážkách: 
•  dobrovolná participace na benchmarkingu – vychází se z toho, že organizace má zájem 

o zlepšování služeb, proto se benchmarkingu dobrovolně účastní,
• organizace může být porovnávána s jinou organizací na základě definovaných kritérií,
•  standardy kvality, různé modely kvality (CAF, EFQM – jedná se o modely, se kterými se 

můžeme setkat v sociální oblasti) umožňují provádění benchmarkingu, aneb co sledovat 
v sebehodnocení, dle jakých kritérií porovnávat,

• strategie win-win – nevyhrává jedna strana, ale obě ze zúčastněných. 

Přínosy benchmarkingu

Benchmarking může přinést pozitivní skutečnosti v praxi. Jaké mohou být přínosy 
benchmarkingu , je uvedeno v následujících odrážkách:
 

• můžeme se dovědět, co jiná organizace dělá lépe, proč tomu tak je,
• výměna zkušeností,
• identifikuje se a implementuje nejlepší praxe,
•  vzájemné porovnávání umožňuje identifikaci silných a slabých stránek zúčastněných 

organizací,
•  může se vytvářet tlak na zlepšení, benchmarking jako alternativa k tržnímu tlaku 

v soukromém sektoru,
• mohou být odhaleny problémy na základě srovnání s jinou organizací,
•  v rámci benchmarkingu jsou vytvářeny databáze, např. na internetu, kde přístup do 

databáze je zaheslován jen pro použití organizacemi, které participují, databáze slouží jako 
zdroj informací z porovnávání, kde organizace data k porovnávání vkládají.

Oblasti porovnávání

Benchmarking pracuje tedy s porovnáváním činností organizací s podobným posláním 
a náplní činností. Níže jsou uvedeny nejčastější oblasti porovnávání:
• strategie, plány organizací, které vedly k úspěchu,
• procesy uvnitř organizace (dostupnost služby, chování úředníků),
• výkon (délka úředních hodin pro veřejnost),
• výsledky (spokojenost se službou, pozitivní životní změny u uživatelů),
• náklady (proč je jiná organizace levnější).

Rizika a limity benchmarkingu

Benchmarking není ideální metodou, přináší s sebou jistá rizika, která souvisí s následujícími 
skutečnostmi:
• žádná organizace není plně srovnatelná,
• je zde nutná podpora vedoucích pracovníků,
• zda vůbec benchmarking přinese užitek, aby se nestal jen další metodou sběru dat,
• chápání některých zaměstnanců „benchmarking jako ohrožení“,
• jedná se o časově, finančně, personálně nákladný proces,
•  v některých situacích je preferováno sledování nákladů, snaha o jejich snižování, aniž by 

byla brána v úvahu také kvalita služeb a spokojenost klientů.

Závěr

Předložený text přinesl základní úvodní informace z problematiky evaluace a systémů, 
které mohou přispět ke zajištění kvality. Předložený text se může stát odrazovým můstkem 
a vodítkem pro další hlubší studium v této problematice. 
Úvahy nad efektivitou a kvalitou poskytovaných služeb, snahy o dosahování jejich kvality 
a efektivity např. prostřednictvím evaluace a systémů zajišťování kvality, by měly být 
samozřejmou součástí práce odborníků v sociální oblasti. 
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MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Věra Holasová

Anotace

Vzhledem k aktuálním změnám v oblasti sociálních služeb (měnící se role klientů, otázka 
poptávky a nabídky sociálních služeb, změna ekonomické situace sociálních organizací) se do 
popředí zájmu odborné veřejnosti dostává otázka kvalitní přípravy pracovníků v sociálních 
službách, a to zejména v oblasti jejich manažerských znalostí a dovedností. Stejné nároky 
jsou stále častěji kladeny i na metodiky služeb sociální prevence a sociální kurátory pověřené 
koordinační činností. Cílem předkládaného textu je seznámit metodiky služeb sociální prevence 
a sociální kurátory pověřené koordinační činností se základní problematikou managementu 
v sociálních službách a přispět tak ke kvalitnímu výkonu jejich profese. 
V úvodu je nastíněn celospolečenský kontext vývoje sociálních služeb, které jsou stále více 
ovlivňovány tržními principy. Dále je zmiňována problematika ekonomiky a ekonomizace 
sociální práce, zavádění managementu do sociální práce a sociálních organizací. Čtenářům jsou 
objasňovány pojmy: management, sociální management, manažerismus aj. Pozornost je rovněž 
věnována poskytovatelům sociálních služeb z hlediska potřeb efektivního řízení sociálních 
organizací, konkurence a spolupráce. Čtenáři jsou seznamováni s důvody a předpoklady 
zavádění sociálního managementu. V poslední části textu jsou prezentovány vybrané metody 
a techniky managementu (organizační rozvoj, knowledge management, marketing, management 
kvality aj.). V závěru textu vyvstává otázka dalšího vývoje sociálního managementu v sociální 
oblasti, ale i v samotné profesi metodika služeb sociální prevence a sociálního kurátora 
pověřeného koordinační činností vůbec.
 

Celospolečenský kontext

Zaměříme-li se na ekonomickou stránku poskytování sociálních služeb, zjistíme, že jsou 
v České republice každoročně přerozdělovány miliardy korun na financování sociální 
oblasti (Svobodová in Matoušek, 2003). Například v roce 2005 vyplatilo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí jen nestátním subjektům poskytujícím sociální služby a služby 
v oblasti rodiny dotace do celkové výše 590 mil. Kč na programy protidrogové politiky, 
prevence kriminality, služeb poskytovaných v romských komunitách a na celostátní (resp. 
nadregionální) aktivity (MPSV, 2005).
Žižlavský (2006: 72) konstatuje: „…produkce sociálních služeb vyžaduje zdroje, a má tudíž svou 
ekonomickou stránku. Ona ekonomická stránka sociálních služeb se v současnosti dostává do 
popředí zájmu všech zainteresovaných subjektů (poskytovatelů, donátorů i klientů). Ekonomická 
efektivnost sociálních služeb se stala jedním z běžných cílů politiky sociálních služeb.“
Zejména poskytovatelé sociálních služeb jsou při výkonu své činnosti stále častěji 
konfrontováni ekonomickými aspekty. Služby by měly: „ve zvýšené míře vycházet vstříc 
potřebám klientů, ale zároveň mají být efektivnější při využívání zdrojů, čili nebýt tak drahé“ 
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(Baldwin in Musil, 2004: 202). Skutečná efektivita financování znamená poskytování skutečně 
kvalitních služeb skutečně potřebným lidem při využití minimálního množství finančních 
prostředků (Svobodová in Matoušek, 2003). Poskytovatelé sociálních služeb se tak často 
potýkají s problémem, jak poskytovat své služby kvalitněji a levněji.
Jednu z hlavních příčin aktuálního vývoje v oblasti sociálních služeb můžeme identifikovat ve 
změnách financování sociální oblasti, které ovlivnila zejména krize sociálního státu1 (rostoucí 
poptávka po sociálních službách versus zmenšující se zdroje) (Žižlavský, 2006). Hlavní 
zodpovědnost za financování sociálních služeb byla přenesena na komunální a regionální úroveň, 
do sociální práce se začaly promítat principy regulačních mechanismů trhu a ekonomické 
myšlení (Hafeneger in Vybíralová 2002)2. Dalším vlivem může být prosazování principů sociální 
ekonomie v prostředí Evropské unie („Economie Sociale“), kdy nestátní poskytovatelé sociálních 
služeb pracují dle principů soukromého hospodářství (Kilb in Vybíralová, 2002, Defourny, 
2004)3. V neposlední řadě existuje potřeba profesionalizace uvnitř organizací sociálních služeb 
a modernizace své činnosti (ve smyslu efektivního zacházení se zdroji, rozšiřování nabídky 
a vytváření nových typů a forem služeb aj.) (Tomeš in Kozlová, 2005).
Požadavky ekonomické efektivnosti začaly významně ovlivňovat procesy v sociální oblasti, 
a také je stále častěji diskutována oblast ekonomiky a ekonomizace sociální práce.

Ekonomika a ekonomizace sociální práce

Ekonomika sociální práce zahrnuje oblasti ekonomického zacházení s omezenými zdroji 
v sociální práci, tzn. v zařízeních sociálních služeb, ale i celkové problémy hospodářství při 
rozdělování zdrojů v sociální oblasti. Pojem ekonomika sociální práce představuje sociální 
práci jako produktivní výkon práce a ekonomicky zdůvodňuje její nárok na část sociálního 
produktu. Orientace sociální práce na kritéria efektivnosti může zlepšit její pozici v boji 
o nedostatečné zdroje. Ekonomika nemůže sociální práci říct, co má dělat, ale může jí 
napomoci v určení toho, co je pro sociální práci dosažitelné (Siegler in Vybíralová, 2001).
Pojem ekonomizace v sociální práci vyjadřuje silnější manažerskou orientaci v sociální 
práci. S termínem ekonomizace je spojován ekonomický způsob myšlení jako postup, který 
kolonializuje sociální práci s její myšlenkou pomoci. Identita sociální práce vycházející 
z motivu pomoci je konfrontována s logikou vztahu vstupů a výstupů /nákladů a užitku/ 
zastupující pragmatické myšlení. Objevuje se zde jistá skepse, která je ovlivněna možným 
rizikem přizpůsobení logiky mezilidské pomoci logice ekonomického užitku. I přes tuto 
diskusi o nebezpečí ekonomizace sociální práce a na ní zaměřené orientace na metody 
managementu, se téma sociálního managementu v sociální oblasti rychle rozšířilo. Pro 
většinu odborných pracovníků v sociální práci se stala nutnost ekonomického zacházení se 
zdroji samozřejmou součástí jejich každodenní práce (Merchel, 2000).
Cremer v této souvislosti konstatuje: „Čas, kdy byl shledáván rozpor v myšlení mnoha 
zřizovatelů mezi sociální prací orientovanou na své hodnoty a podnikatelským jednáním, je 
zdá se být pryč“ (in Merchel, 2000: 13). „Bez podnikatelského jednání v klasickém smyslu se 
nedá udržet trvání podniků pro sociální služby. Přitom se na jedné straně jedná o implementaci 
podnikově ekonomického jednání uvnitř organizace a na druhé straně o strategickou orientaci 
navenek.“ (ibid.: 13). Svobodová (in Matoušek, 2003) management v sociální práci chápe jako 
nástroj, který umožní organizacím koncentraci na skutečné poslání, na kvalitní odbornou 
práci ve prospěch klientů.

„Management a odbornost nemusejí být přes dále trvající napětí a konflikty vnímány jako 
protiklady, ale management musí být chápán jako forma struktury, která přispívá k optimalizaci 
odborného jednání v daných rámcových podmínkách“ (Merchel, 2000: 14).

Management v oblasti sociální práce

Způsoby, jakými se organizace sociálních služeb začaly vyrovnávat s ekonomickým tlakem 
(ve smyslu snižování dotací apod.), důrazem na výkon a zájmem na zachování kvality 
poskytovaných služeb, podnítily rozvoj managementu v  oblasti sociální práce (Göppner in 
Vybíralová, 2002). K okolnostem zavádění managementu do organizací sociálních služeb se 
vyjadřuje i Svobodová (in Matoušek, 2003:329): „dobrá reflexe skutečných potřeb společnosti 
a adekvátní odraz ve formě kvalitních a efektivně poskytovaných služeb je další výzvou pro 
rozvoj a uplatnění kvalitního managementu“.
Se zaváděním různých konceptů managementu v organizacích sociálních služeb se setkáváme 
stále častěji (např. v oblasti řízení kvality, řízení projektu, organizační kultury, personálního řízení 
atd.) (srov. Kozlová, 2005). Ještě před několika lety stály manažerské činnosti na okraji zájmu 
většiny poskytovatelů sociálních služeb, ale aktuální vývoj v této oblasti přinesl mnohé změny. 
Při vzrůstajícím prosazování managementu v sociální oblasti zde vyvstává otázka, zda a jakým 
způsobem mohou být využity poznatky a metody managementu z tržní a podnikatelské 
oblasti pro zvládání úkolů v zařízeních sociálních služeb, a jaké postupy managementu by 
měly být vybrány pro oblast sociálních služeb tak, aby byla zachována jedinečnost sociální 
práce (Merchel, 2000). Také Svobodová (in Matoušek, 2003:329) zmiňuje tento problém:  
„V teorii řízení lze nalézt jen velmi málo metod skutečně vyvinutých pro potřeby této oblasti4. 
Většina popisovaných a využívaných metod byla původně vytvořena pro potřeby komerčních 
podniků. Tyto metody platí jako obecné návody, nerespektují však odlišnosti sociální oblasti, 
proto je třeba modifikovat pojmy, metody, přístupy a principy na základě praktických zkušeností 
a potřeb.“ 

Management jako součást činností organizací sociálních služeb

V současné době jsou sociální pracovníci a rovněž i metodici služeb sociální prevence 
a sociální kurátoři pověření koordinační činností postaveni před nové výzvy. Organizace 
sociálních služeb vyžadují jistou restrukturalizaci ve smyslu dosahování standardů kvality 
poskytovaných služeb, vyvíjení nových metod práce a efektivního zacházení se zdroji 
organizace. Od pracovníků v sociálních službách jsou více než kdy dříve vyžadovány 
manažerské kompetence a pojem management nabývá v organizacích sociálních služeb stále 
většího významu.

Management 

Pojem „management“ pochází z angličtiny (to manage) a v překladu znamená: řízení vedení, 
správa. Kořeny pojmu nalezneme v latinském slovu manus (ruka), manu agere (pracovat 
rukou) (Merchel, 2000).
Pro vymezení managementu je typická existence mnoha různých definic. Koontz (in 
Gladkij, 2003) management chápe jako: „proces, který se skládá ze vzájemně propojených 
společenských a technických funkcí a činností. Dochází k němu v rámci formální struktury 
organizace za účelem dosažení stanovených cílů využíváním lidských a ostatních zdrojů.“ 
Chápání managementu jako procesu zmiňuje i Ivanová (in Gladkij, 2003: 158): „Dělba práce 

1  Krize Welfare State – dle Potůčka (1999) v 70. l. 20. stol. upozornila na slabiny poskytování sociálních služeb, kdy 
vysoce centralizované soustavy vydávaly příliš mnoho prostředků na vlastní provoz.

2  Laan (2006) v této souvislosti hovoří o tzv. racionalizaci péče, která se řídí poptávkou a souvisí se zaváděním tržního 
mechanismu do veřejného sektoru.

3  Sociální podnikání lze chápat jako proces nového podnikatelského přístupu ovlivňující a přetvářející starší iniciativy 
třetího sektoru (Defourny 2004).

4 Pro sociální oblast. 
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v lidské společnosti přináší specializaci lidské činnosti a nutná souhra jednotlivých lidských 
aktivit vyúsťuje v řízení neboli management.“

Lednický rozlišuje tři typy definic managementu, které kladou důraz na:
a) vedení lidí (m. znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných),
b)  specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (m. jsou typické činnosti jako je 

rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí apod.),
c)  předmět studia a jeho účel (m. je proces optimalizace využití lidských materiálních 

a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů). (Lednický, 2000)
„Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují 
společně a účinně dosahují předem stanovených cílů při optimálním využití poskytnutých 
zdrojů“(Lednický, 2000: 5).

Merchel rozlišuje význam managementu podle:
• organizace určité oblasti (personální, finanční m.),
• účelu managementu (m. inovací, rizik),
•  cílového zaměření (m. prostředí - s cílem zachování šetrného přístupu k prostředí 

u produktů a výroby),
• forem postupů (strategický m., m. kontraktu),
•  technik managementu (tzv. management-by – postup, např. m.-by-objectives, m.-by-

walking around atd.) (Merchel, 2000).

Sociální management 

Z hlediska klasického managementu v ekonomické a podnikatelské oblasti jde o dosahování 
maximálního zisku. U organizací sociálních služeb však nejde v prvé řadě o tvorbu zisku, 
ale o poskytování pomoci klientům. Pokud tedy uvažujeme o zavádění manažerských metod 
a postupů do sociální oblasti, hovoříme o sociálním managementu. Někdy je také užíváno 
spojení management sociálních služeb (Tureckiová, 2004).
Pojem sociální management zůstal od počátku diskuse o zesílené manažerské orientaci 
v sociální práci relativně nejasný. Bader (in Merchel, 2006: 24) uvádí: „Například v literatuře 
je termín „sociální management“ jen sotva terminologicky řádně popsán a jasně definován.“ 
Jedná se spíše o pracovní pojem a převládající formulaci, kterou bývají označována různá 
opatření ke zlepšení podnikových procesů a výsledků jednání v zařízeních sociální práce. 
Přičemž ústřední otázkou je, zda a jakým způsobem mohou být manažerské znalosti 
(koncepty managementu) z tržní oblasti podnikového řízení užitečnými pro oblast sociální 
práce (Merchel, 2006).
Stav nepřesné terminologie vyjadřuje Kühn: „Jednotná celková koncepce sociálního managementu 
chybí. Je prosazována rozmanitá mozaika poznatků sociologie organizace a správy, podnikového 
a finančního hospodářství, kombinovaná s částmi teorií o skupinové dynamice a komunikaci ve 
spojení se zvláštnostmi sociálních služeb“ (Kühn in Merchel, 2006: 25).
Pokud se však podíváme do učebnic klasického managementu, rovněž i zde se sekáváme 
s pojmovou nejasností. Jak uvádí Lednický (2000), existence mnoha definic managementu je 
způsobena zejména tím, že se jedná o předmět interdisciplinární, mladý společenskovědní 
obor, jenž využívá poznatky z praxe.

Pojem sociální management v sobě zahrnuje dvě významové roviny:
•  pojmem je označena určitá oblast zájmu, na kterou se management zaměřuje (management 

zařízení sociální práce/sociálních služeb)
•  pojem vytyčuje specifický typ vedení a utváření podniku („sociální“ forma managementu) 

(Merchel, 2006).
Tento pojem do sociální práce zavedl v 70. l. 20. stol. A. Müller-Schöll a M. Priepke, přičemž 
ve své definici spojili obě významové roviny: „Koncept sociálního managementu se vztahuje 
na instituce v sociální oblasti a usiluje o rozvoj vlastní teorie a praxe sociálně odpovědného 
managementu, který je orientován na etiku sociální práce“ (Müller-Scholl in Merchel, 2006: 
28). Sociální management platí jako souhrnný pojem pro „vedení a řízení“ v organizacích 
sociálních služeb (Bauer in Vybíralová, 2001).
Reflexe o koncepcích a metodách sociálního managementu musí být vždy vztažena 
k oblastem jednání sociální práce. Sociální management se snaží o určitou reflektovanou 
integraci manažerského myšlení a sociální práce. Odborná profesionalita v sociální práci 
a jednání založené na managementu tak vytvářejí odlišné a navzájem propojené součásti 
profesionálního jednání (Merchel, 2006).
Podobně toto potřebné propojení hodnotí Ulrich (in Merchel, 2006:15): „že management 
není něco izolovaného, nýbrž je vždy vztažen na instituci, která představuje objekt řízení.... Je 
tedy nezbytné nejprve rozumět podstatě a charakteristice řízené instituce.“ 

Manažerismus

V této souvislosti lze identifikovat i vyhraněnější pozici sociálního managementu, jež 
realizuje čistě ekonomický přenos poznatků managementu do sociální práce bez přihlédnutí 
ke specifikům v sociální oblasti a v organizacích sociálních služeb a která bývá označována 
za tzv. „manažerismus“. Zvláště v anglickém jazykovém prostředí bývá zdůrazňována 
protikladnost a napětí mezi „manažerismem“ a „profesí“. White (in Merchel, 2006: 21) uvádí: 
„s manažerismem se usiluje o přenos managementu na profesionální autonomii za účelem 
získání moci.“ Manažerismem se potvrzuje vítězství, kterým je profesionalita v sociální práci 
dále vylučována, a ve kterém se manažerismu povedlo „kolonializovat profesionální význam 
a pojmosloví, a tím přinést souhlas s managementem“(ibid.).
Musil (2004: 59) uvádí: „manažerismem se označuje snaha přizpůsobovat chod sociálních 
služeb tržním podmínkám a požadavku provozovat osobní sociální služby jako byznys“.
 

Sociální management jako módní vlna

V sociální práci jako i v jiných oblastech vědy a praxe se objevují určité módní vlny metod 
práce. Někteří autoři hodnotí i oblast sociálního managementu jednou z módních vln (Kieser, 
Staehle in Merchel, 2006). Zde oponuje Merchel: a) u sociálního managementu se nejedná 
o nějakou módu, ale jde o vyvíjející se reflexi a zpracování dlouho opomíjených základních 
prvků sociální práce: její organizační formování a její podnikový charakter, b) proti módnímu 
pojímání sociálního managementu zde stojí snaha o komplexní pojetí problematiky, ve které 
se odráží reflektovaná specifika organizací a vztahů v sociální práci (Merchel, 2006).
Sociální management můžeme chápat jako způsob reflektovaného spojení odborného 
řízení s odlišnými podnikovými kvalitami řízení, jež je specifickým úkolem managementu 
v zařízeních sociální práce (Merchel, 2006).
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Přístupy v sociálním managementu

Můžeme rozlišit tyto koncepty:
•    sociálně-technologický přístup – důraz je kladen na účinnost sociálních zařízení bez důrazu 

na cíle a kompetence,
• orientace sociálního managementu na sociální plánování,
• skupinově - dynamický přístup – důraz na týmovou práci, komunikaci, supervizi,
•  systemický přístup sociálního managementu – důraz na celý systém organizace (definice 

cílů, organizace, plánování, řízení a kontrola),
•  globální, sociálně-ekologický přístup – důraz na rozvoj organizace, participaci klientů 

a posilování jejich schopností (Kühn in Vybíralová, 2002),
Rozvoj sociálního managementu ovlivňuje: rozvoj konceptu učící se organizace, systemické 
teorie, trh sociálních produktů a globalizace (Strunk in Vybíralová, 2002).

Management a poskytovatelé sociálních služeb 

Na počátku byl pojem sociální management spojován především se zřizovateli nestátních 
neziskových organizací a jejich snahou o efektivní řízení jejich zařízení (tento proces je 
někdy označován jako nové řízení sociálních služeb). Posléze i zařízení veřejné správy začala 
implementovat nové způsoby myšlení a procesy podnikového charakteru (tzv. nové řízení, 
nový veřejný management – NPM) (Merchel, 2006, srov. Žižlavský, 2006).
Svobodová (in Matoušek 2003: 329) uvádí, že „mnohost a rozdílnost institucí provádějících 
sociální práci může vytvořit zdánlivý dojem, že se zde nejedná o organizace – podniky 
v pravém slova smyslu.“ Sama pak sektor sociální práce označuje jako specifické podnikání. 
Do sociálního sektoru můžeme zařadit: oblast služeb, které spadají do úřadů státní správy, 
oblast institucí, které jsou zřizovány státem (např. Resort práce a sociálních věcí zřizuje 
některé ústavy sociální péče), organizace zřizované obcemi či kraji (např. azylové domy) 
a nestátní neziskové organizace (např. občanská sdružení) (Svobodová in Matoušek, 2003).
Proč by se měly organizace sociálních služeb chovat ekonomicky efektivně? Jedním 
z vlivů tržních mechanismů na ekonomicky efektivní jednání organizací sociálních služeb 
jekonkurence mezi poskytovateli sociálních služeb. Pokud bychom vyšli z ekonomické 
definice konkurence, tak konkurenci lze chápat jako princip hospodářské soutěže trhu, jenž 
není řízen z centra a v němž lepší zboží a nižší ceny zmenšují prodejnost kvalitativně horším 
a dražším výrobkům, přičemž vedlejším zájmem prodejce je získat nadvládu na trhu a určit 
prodejní cenu podle vlastní potřeby (Rich in Sýkora, 2004). Konkurenci mezi poskytovateli 
sociálních služeb (zejména v oblasti neziskových organizací, kde je vysoký počet žadatelů 
o stále zmenšující se dotace) lze považovat za jeden z důvodů zavádění managementu do 
sociálních sužeb.
Je však otázkou, do jaké míry je možné uplatňovat konkurenční princip tržního prostředí 
v sociální oblasti. V sociální práci je často nutným předpokladem pro úspěšné řešení 
problémových situací klienta spolupráce více zainteresovaných subjektů. Kooperace 
a konkurence se tedy objevují na poli sociální práce, často jako protichůdné, ale propojené 
postupy (Kilb in Vybíralová, 2001). Dle Žižlavského (2006) alternativu tržní konkurence (při 
vyvíjení tlaku na hospodárné jednání pracovníka) mohou představovat - normy a vyhlášky 
v systému sociálních služeb.
V této souvislosti však nesmíme opomenout specifika poskytovatelů sociálních služeb, jejichž 
prvotním cílem není tvorba zisku a maximalizace prospěchu pro zřizovatele organizace. 

Myšlení pracovníků organizací sociálních služeb není zcela ekonomicky racionální (Žižlavský, 
2006). Na rozdíl od tržního prostředí, kde je prosperita firem podmíněna podnikatelským 
chováním, jímž uspokojujeme cizí i vlastní potřeby za účelem dosažení zisku (Lednický, 2000). 
Svobodová (in Matoušek, 2003: 329) pak shrnuje: „Je-li v ekonomických a podnikatelských 
oblastech smyslem organizace skrze výrobu, obchod, nebo poskytování služeb dosahovat 
maximálního zisku, v sociální sféře je smyslem činnosti pozitivní změna v životě klienta.“
Pokud ovšem zůstaneme u pojetí organizace poskytující sociální služby z hlediska podnikové 
ekonomiky, je nasnadě zájem o příjmy a výdaje organizace. Vztah sociální práce a podnikové 
ekonomiky je složitý, protože se snaží o kombinaci ekonomického myšlení a profesních 
východisek sociální práce, které mohou být často v rozporu. Kvalitní služba klientům nemusí 
být vždy finančně efektivní a naopak. Často pak měření efektivity, tedy poměru efektu 
k vynaloženým nákladům je metodický, ale i etický problém, který je centrem pozornosti 
nejenom v ČR, ale i v zahraničí (Heinisch in Vybíralová, 2002, Svobodová in Matoušek, 2003).

Důvody zavádění sociálního managementu 

I přes nejednoduchý vztah ekonomického myšlení a profesních východisek sociální práce 
praxe sociálních organizací poukazuje na zájem o téma sociálního managementu. Za důvody 
zavádění konceptů managementu do sociální oblasti (kromě již výše zmíněné konkurence, 
ve které stojí proti sobě organizace sociálních služeb) můžeme označit:
• nutnost profesionalizace práce,
• požadavek vytvoření povědomí o nákladech,
• měnící se rámcové podmínky (společensko-politické změny, vliv globalizace),
•  současné změny v sociální oblasti (hospodářsko-tržní rozvoj v oblasti sociálních služeb, 

zajištění potřeby jistoty provozovatelů),
•  potřeba fungující komunikace v organizacích (zlepšení atmosféry v sociálních zařízeních, 

větší ohledy u zúčastněných, větší pracovní spokojenost, větší transparentnost v interakci 
zúčastněných), 

• zlepšení možností naplnění sociálních úkolů,
• zlepšený styk s klienty,
• zvýšení efektivity organizací (Bader, 1999).
 
Souhrnně tedy můžeme konstatovat, že existují důvody pro zavádění manažerských metod 
a postupů do sociální oblasti (zavádění sociálního managementu), ale vždy s přihlédnutím 
k specifikům povahy sociální práce. V následující části budou stručně zmíněny předpoklady 
úspěšného managementu v organizacích a některé z manažerských metod a postupů, 
u kterých lze předpokládat dobré využití v organizacích sociálních služeb.

Předpoklady úspěšného managementu v organizacích sociálních služeb

Můžeme identifikovat mnoho aspektů, které determinují úspěšné fungování organizací sociálních 
služeb. Pro každou organizaci je nezbytná identifikace svého poslání, vizí a cílů. Poslání organizace 
je záměr nebo také důvod existence organizace (bývá často vyjádřeno heslovitě, např.: poskytování 
služeb sociální prevence, kvalitní služby sociální prevence pro všechny). 
Vize je relativně jasná a konkrétní představa budoucího stavu, o značné emocionální síle, 
která motivuje své nositele k mimořádným výkonům a jejich úsilí usměrňuje. Vedoucí, který 
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chce svou vizi realizovat, ji musí komunikovat a přenášet na své spolupracovníky (např. 
v následujících letech realizovat poskytování služeb sociální prevence kvalitně a efektivně). 
Cíle jsou racionální konkretizací poslání. Cíle jsou důležité, protože ukazují členům 
organizace jasný směr, kterým chce organizace postupovat (např. zajistit kvalitní a efektivní 
poskytování služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociální exkluzí na území kraje do 
konce roku 2007) (Bělohlávek, 1996).
Při identifikaci poslání, vizí a cílů sehrává nezastupitelnou roli manažer organizace.

Role manažera

Významným činitelem pro dosahování cílů organizace je její manažer. V angličtině pojem 
manažer znamená: člověk, který něco řídí, v češtině: ředitel, obchodní vedoucí (Ivanová in 
Gladkij, 2003). Role je způsob chování, očekávaný od nositele pozice v organizaci. Popis 
práce vyjadřuje jeho pracovní náplň. Ostatní členové očekávají, že tyto povinnosti bude řádně 
plnit, současně však předpokládají, že se přitom bude chovat způsobem, který je v souladu 
s hodnotami a normami organizace. Od manažera očekáváme, že bude rozvíjet potenciál 
svých pracovníků, zároveň však bude maximálně využívat jejich kapacity ve prospěch 
organizace (Bělohlávek, 1996).
Manažer je osobou zodpovědnou za dosahování cílů jemu svěřené organizační jednotky 
s využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na 
stanovení cílů a jejich zajištění. Mezi jeho úkoly patří: řídit práci a organizaci, řídit 
pracovníky a produkci. Při výkonu svých funkcí manažer respektuje pravidlo 4E: 1. účelnost 
(effectiveness), 2. účinnost (efficiency), 3. hospodárost (economy), 4. odpovědnost (equity) 
(Lednický, 2000).
V souvislosti s personálním uspořádáním organizace můžeme rozlišit stupňovité rozdělení 
manažerů na: nižší (lower management), střední (middle management) a vyšší management 
(top management). Podle velikosti instituce je management systém stupňovitého vedení 
úkolů. Pokud hovoříme o personální úrovni managementu, míníme tím osobu ve vedení 
– manažera (Merchel, 2000, Ivanová in Gladkij, 2003).
V oblasti řízení zařízení sociálních sužeb se setkáváme s označením vedoucí pracovník. 
Tato osoba vykonává práci podobnou jako manažer v komerční sféře s tím, že má vysokou 
erudici v oboru a její náplň práce je ovlivněna typem organizace (např. je rozdíl mezi vedoucí 
sociálního odboru a vedoucí neziskové organizace). K hlavním úkolům manažera náleží: 
definice cílů organizace, určování priorit a práce s časem, hodnocení práce a orientace na 
klienty (Svobodová in Matoušek, 2003).
V této souvislosti je diskutována profesionální role sociálního pracovníka a možná rizika 
výkonu manažerských pozic technokraticky zaměřeným vedením organizace. V mnoha 
organizacích se vyskytuje snaha manažerů o ovlivňování rozhodování řadových sociálních 
pracovníků, a tím o ovládání chodu a rozpočtu organizací služeb sociální práce (Lipsky in 
Musil, 2004). K sociálnímu pracovníkovi se pak nepřistupuje jako ke specialistovi, který 
s využitím své odborné kompetence sám určí směr řešení takového případu, ale očekává se, 
že bude vykonávat práci dle předem daných návodů (Scott in Musil, 2004).

Funkce managementu

Manažerské funkce, respektive činnosti či aktivity jsou úlohy, které vedoucí pracovník 
řeší v průběhu své řídící činnosti a které zabezpečují dosažení předem stanovených cílů. 
K manažerským funkcím náleží: plánování, organizování, vedení lidí, personální práce, 

kontrola, analýza činností, rozhodování, komunikace a implementace (Lednický, 2000, srov. 
Ivanová in Gladkij, 2003).
Merchel dále rozlišuje: 
• normativní m. – zabývající se pojetím podnikatelsko-politických hodnot a konflikty zájmů,
•  strategický m. – zabývající se zpracováním a průběžným vyhodnocováním podnikatelské 

strategie,
•  operativní m. – zabývající se přímým řízením realizovaných podnikatelských procesů 

(Merchel, 2000).

Vybrané metody a techniky managementu v sociálních službách 

V jednom z výzkumu německých organizací sociálních služeb5 byli dotazováni sociální 
pracovníci na užitečnost některých technik a konceptů managementu. Oslovení sociální 
pracovníci hodnotili pozitivně zejména postupy zabývající se: organizačním rozvojem, 
corporate identity a kvalitou služeb. 

Organizační rozvoj, koncepce učící se organizace

Organizační rozvoj hledá cesty, jak udělat organizaci efektivnější. „Organizační rozvoj 
je takové úsilí, které je plánované, celoorganizační, řízené shora, které zvyšuje organizační 
efektivnost a zdraví plánovanými intervencemi v organizaci a využívá poznatků věd o chování“ 
(Muchinsky in Bělohlávek, 1999).
Organizace musí reagovat na neustálé změny, a tím se sama průběžně mění a aktivně 
předchází změnám. Organizace, která je schopna obstát v turbulentním prostředí, má pět 
kompetencí: systémové myšlení, osobní mistrovství, mentální modely, sdílené vize a týmové 
učení. Těchto pět kompetencí se musí uplatnit najednou, aby se organizace stala učící se 
(Hroník, 2007).
V učící se organizaci lidé nepřetržitě zvyšují svou kapacitu dosahovat výsledků, kterých si 
opravdu přejí dosáhnout, kde jsou podporovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde 
jsou uvolněny kolektivní aspirace a kde se lidé trvale učí, jak se společně učit (Senge in 
Belcourt, 1998).
Ke kvalitnějšímu učení v organizaci napomáhá např.:
•  koučování/koučink (zaměřuje se na reflexi, rozvoj a podporu profesních dovedností, 

facilitaci),
• mentorování/mentorink (je předávání mentorových zkušeností, rad a doporučení),
• skupiny vzájemné podpory mezi kolegy,
• kontrakty o učení,
• programy plánování kariéry,
• učení se tomu, jak se učit (využití testů, cvičení apod.),
• reálný projekt,
•  job-rotation (dočasný pobyt v jiné funkci na jiném oddělení, patří zde i např. stáže), aj. 

(Belcourt, 1998, Hroník, 2007).

5 Šlo o stacionární a ambulantní sociální zařízení v oblasti nestátních neziskových organizací (Bader 1999).
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Knowledge management

Zabývá se šířením, konzervováním a revizí společné odbornosti. Nejde o prostou sumarizaci 
individuálních znalostí a jejich rozvoj. Ve znalostní ekonomice hovoříme o lidech 
disponujících znalostmi. Nikoliv informační systémy a jejich správci, ale všichni lidé se nějak 
mohou podílet na generování znalostí. Tento koncept managementu navazuje na učící se 
organizaci a lze jej řadit do oblasti řízení lidských zdrojů.
Metody knowledge managementu:
• případová studie (jde o popis vybraných událostí, bez vyslovení vlastního názoru),
•  tři otázky na experta (účinné pro orientaci v těžké situaci; lidé, kteří přicházejí s problémem 

do kontaktu, formulují pro fiktivního experta otázky, na něž chtějí dostat odpověď; při 
oslovení dostatečného počtu osob, získáme mapu problému),

•  poselství příštím (vhodná metoda pro předávání znalostí; např. pracovník, jenž odchází 
z dané pozice, sepisuje své poselství nástupcům) (Hroník, 2007).

Řízení kariéry, talent management

Koncept řízení kariéry se zabývá tvorbou rozvoje kariéry pracovníků v organizaci. Dříve 
převažoval determinující přístup pojetí kariéry, který se snažil určit směr kariéry na mnoho 
let dopředu (např. skrze kariérové mapy). Nyní se prosazuje k pojetí kariéry založeném na 
otevřeném a adaptivním systému (důraz na kompetence).
V zásadě jsou možné tři směry rozvoje kariéry:
• postup v hierarchii,
• získávání další odbornosti, 
• prohlubování odbornosti. 
K metodám plánování kariéry patří: kariérové mapy, dráhy a typy; rozvojový plán; plány 
zastupitelnosti a rotací. 
Talent management se zaměřuje na profesní rozvoj pracovníka z hlediska široké časové 
a odborné perspektivy. Proces talent managementu začíná identifikací talentovaného člověka 
a končí využíváním jeho způsobilostí (Hroník, 2007).

Organizační kultura

Organizační (firemní) kulturu můžeme chápat jako: „hodnotovou a významovou základnu 
jednání spolupracovníků“ (Bedrnová in Tureckiová, 2004). Jiná definice vymezuje firemní 
kulturu jako soubor základních představ a očekávání, která mají jednotlivci o svém uplatnění 
v organizaci. Organizační kultura obsahuje mnoho rovin: hodnoty a postoje, normy chování, 
systémy symbolů a symbolických artefaktů materiální povahy (Tureckiová, 2004).
Organizační kultura souvisí s pojmy jako je identita organizace či její image, nelze ji však 
s nimi ztotožnit. Identita organizace (corporate identity) je strategický koncept vnitřní 
struktury, fungování a vnější prezentace konkrétní organizace. Tvoří ji organizační 
komunikace, design a jednání organizace. Image organizace je obraz, který o sobě organizace 
navenek vytváří, zejména uplatňováním prostředků public relations (PR)6. Image organizace 
významně ovlivňuje povědomí veřejnosti o službách organizace. K image organizace rovněž 
náleží: vizuální podoba firemních dokumentů, log, katalogů, vizitek, www stránek aj. 
Image organizace je významnou součástí marketingové strategie organizace. Kromě toho je 

ovlivňována každodenní činností v organizaci (naplňování organizační kultury v pracovním 
chování zaměstnanců) (Tureckiová, 2004).

Marketing organizace, sociální marketing

Marketing můžeme definovat jako nauku o trhu. Je to takový způsob podnikání, řízení firem 
a institucí, který je orientován na uspokojování potřeb spotřebitelů (občanů). Prostřednictvím 
uspokojování těchto potřeb má být současně dosahováno stanovených cílů příslušných firem 
a institucí a zajišťován jejich rozvoj. 
Při marketingu jde především o stanovení dlouhodobých cílů ve vazbě na předpokládaný vývoj 
prostředí. Jsou analyzovány cíle zařízení ve vazbě na jeho společenské poslání a vlastní ekonomické či 
jiné zájmy, přičemž je využíván marketingový plán (či koncept viz. níže). Významným marketingovým 
postupem je účinná komunikace (mezi pracovníky a klienty, mezi vedením a pracovníky, mezi 
pracovníky organizace a dalšími odborníky, s veřejností) (Strnad in Glackij, 2003).
Při využívání marketingu v sociální oblasti je užíván pojem sociální marketing. Sociální 
marketing (Socio-Marketing, Non-Bussines-Marketing) označuje plánování, provedení 
a kontrolu marketingových strategií a aktivit nekomerčních organizací, které jsou přímo 
nebo nepřímo směřovány na řešení sociálních úkolů (Bauer in Vybíralová, 2001).
Sociální marketing je:
• vědomé směřování k tržně-orientovanému řízení sociálních organizací,
• systém pravidel a metod k ovlivnění sociálních trhů,
• úkoly managementu v rozhodování, které přispějí k řešení sociálních problémů.
Pojem označuje pokus realizovat sociální změny skrze principy, techniky a metody 
komerčního marketingu a moderního managementu. Marketingový koncept obsahuje: 1) 
marketingový cíl, 2) cílovou skupinu, 3) marketingovou analýzu, 4) strategii, 5) zaujetí pozice, 
6) marketingový mix, 7) organizaci marketingu, 8) strukturu marketingu, 9) rozpočet, 10) 
kontrolu výsledků (Fischer, 2000).

Pozitiva využití marketingu v sociálním sektoru:
• vědomí poskytovatelů o své roli,
• podpora kooperace organizací,
• lepší dislokace služeb podle skutečných potřeb klientů,
• možnost porovnání ceny služby od jednotlivých poskytovatelů,
• orientace resortů pro efektivnější rozdělování dotací (Svobodová in Matoušek, 2003).

Management kvality, kvalita v sociálních službách

Kvalita (jakost, quality) je souhrn vlastností výrobků a služeb, které vytvářejí jejich schopnost 
uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Management kvality (systém řízení kvality) je třeba 
chápat jako ucelený systém jakostních norem, jejich kontrol a organizačních opatření, jež 
postihují celý produkční proces (Lednický, 2000). Systém kvality vyjadřuje vnitřně provázané 
pojetí jednotlivých prvků tvořících kvalitu, které má pomáhat organizacím naplňovat žádoucí 
kvalitativní cíle jejich poslání. Systém kvality zahrnuje celý proces tvorby postupů, sběru 
informací, stanovení standardů a hodnocení výsledků. Cílem systému kvality je zlepšování 
kvality péče dle potřeb klientů a rovněž i omezení chyb, nežádoucích výsledků, nevyužitého 
času a zvýšených nákladů za špatnou kvalitu služeb (Gladkij, 2003). 

6 styk s veřejností
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Dle Deminga mezi základní postupy zlepšování kvality patří:
• definice cílů kvality,
• dokumentace údajů a informací,
• analýza výsledků,
• kontinuální sledování a kontrola, zda jsou dosahovány vytýčené cíle,
• stálé přizpůsobování cílů a postupů korigujícím opatřením (Gladkij, 2003).

Zavedení principů řízení kvality (jakosti) do organizace vytváří zvláštní atmosféru, která 
bývá nazývána kulturou kvality (jakosti). Ta se vyznačuje: orientací na klienta a uspokojení 
jeho potřeb, tvořením mezioborových týmů a zavádění týmové práce, důrazem na prevenci 
nedostatků a odstraňování chyb. Pro podporu kvality byly vytvořeny tzv. nástroje řízení kvality. 
Zde můžeme zařadit i tzv. příručky kvality, které jsou zpracovány na základě dlouhodobých 
zkušeností a představují ideální pracovní postupy, které jsou závazné (Bělohlávek, 1996).
První normy jakosti se objevily v tržním prostředí. Zde se jedná především o evropskou 
normu jakosti ISO 9000 (v ČR přijata v roce 1991). K českým normám tedy náleží: ČSN ISO 
9000 Normy pro řízení jakosti, ČSN ISO 9001, 9002, 9003 Systémy jakosti, ČSN ISO 9004 
Řízení jakosti. Tyto normy řídí především dokumentaci kvality procesů, vyžadují přesné 
popisy a jsou vhodné pro certifikaci některých organizací.(Bělohlávek, 1996)
Pro řízení kvality v sociální oblasti se vhodnějšími jeví další koncepty např.: metoda 
benchmarkingu, CAF (The Common Assessment Framework), TQM (Total Quality 
Management), Balanced Scorecard a EFQM (European Foundation for Quality Management).
Zejména poslední model (EFQM) se jeví být vhodným nástrojem pro použití v organizacích 
sociálních služeb. Evropská nadace pro řízení kvality vytvořila základní strukturu modelu 
k hodnocení špičkových pracovišť pro udělování evropských cen kvality. Hodnotící schéma 
obsahuje devět hlavních kritérií: popisy způsobu vedení, orientace spolupracovníků, 
podnikatelskou politiku a strategii, zdroje a procesy. Zásadní výhodou tohoto systému je 
na rozdíl od systému založených na ISO normách (končící zavedním norem či certifikací) 
– kontinuální charakter zvyšování kvality, který nutí organizace k neustálému monitorování 
svého stavu (Gladkij, 2003).
K hlavním zásadám modelu EFQM náleží:
• orientace na výsledek, orientace na zákazníky,
• vedení s jasně stanovenými cíli, 
• zainteresování a aktivní účast všech pracovníků,
• plán soustavného zlepšování a vzdělávání,
• vytváření sítě s důležitými partnerskými institucemi,
• odpovědnost vůči veřejnosti a společnosti (Gladkij ibid.).

V souvislosti s přijetím Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Ministerstvo práce 
a sociálních věcí České republiky zpracovalo standardy kvality sociálních služeb, které 
představují soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je definována nezbytná úroveň kvality 
poskytování sociálních služeb v oblasti personální, procedurální a provozní. Standardy 
kvality sociálních služeb definují úroveň kvality, které musí poskytované sociální služby 
dosahovat. Dodržování standardů kvality bude ověřováno prostřednictvím inspekcí kvality 
(Kozlová, 2005).

Projektové řízení, management projektu

Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 
zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 
včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 
Realizace projektu si vyžaduje jeho dobré řízení (management projektu). Managementem 
projektu rozumíme aplikaci vědomostí, zkušeností, nástrojů a technik na projektové aktivity 
s cílem uspokojit potřeby příjemců a očekávání projektu. Jde o systém organizace práce, který 
umožňuje efektivní koordinaci projektu či více současných projektů v organizaci. Každý 
projekt vyžaduje řízení, jehož součástí je: stanovení cílů, rozvržení zdrojů (materiálních 
a personálních), přidělení odpovědnosti, monitorování jeho realizace a hodnocení průběhu 
a výsledků. Za každý projekt je zodpovědná jediná osoba, kterou je manažer (či koordinátor) 
projektu (Komorová, 2004, Wisnievski, 1996).
Na podporu projektového plánování využíváme síťové grafy, kde jsou zachyceny hlavní 
události projektu (s uvedením časových, personálních a materiálních zdrojů). Události se 
mohou překrývat či na sebe navazovat a utvářejí uzly. Známým je tzv. Ganttův diagram, který 
přehledně zaznamenává jednotlivé projektové aktivity dle stanovených časových úseků.
Projekt je úspěšný, když: je dokončen v plánovaném termínu, nebyly podstatně překročeny 
náklady (peníze, lidé, nástroje), bylo dosaženo cíle a kvalitního výsledku. Mezi příčiny 
neúspěchu projektu můžeme zařadit: nedostatečnou podporu projektu, nejasnou definici 
cíle, chyby v plánování a řízení projektu, nedostatečnou přizpůsobivost projektu měnícím 
se podmínkám, absenci odborných znalostí, selhávajícího vedoucího projektu, velké změny 
v průběhu projektu (Rosenau, 2000).

Závěr

 Společenské změny přinesly do sociální sféry větší důraz na ekonomické kategorie, požadavky 
ekonomického jednání a nutnost produktivního zvládnutí napětí mezi odborností, ekonomií 
a etikou (Wilken in Merchel, 2006). Reflektování těchto změn, stejně tak jako spojení odborně 
etických zásad s hospodářským myšlením, představují v sociální oblasti centrální požadavky 
na organizace. Pro zvládání oblastí napětí mezi ekonomickým, sociálním a etickým pojetím 
cílů sociální práce se jeví vhodným nástrojem sociální management. Je však otázkou, zda a jak 
budou jeho východiska uplatňována v českých organizacích sociáních služeb či v samotné 
profesi metodika služeb sociální prevence a sociálního kurátora pověřeného koordinační 
činností. Názory na samotný sociální management či jeho využívání v praxi jsou různorodé. 
Lze očekávat krajní varianty reakcí, a to od naivního přejímání po příliš kritickou adaptaci. 
Snad se podaří vytvořit i přijatelná střední cesta, kdy vztah mezi ekonomickou a profesní 
stránkou sociální práce bude přispívat k efektivnímu nakládání se zdroji organizace, ale 
zároveň to neohrozí samotnou identitu sociální práce.
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ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 
Marta Misíková

Anotace

Text seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů a stručně shrnuje 
hlavní zásady využitelné při řídící a organizační práci. Vzhledem k charakteru práce metodiků 
a koordinátorů byla vybrána čtyři ústřední témata: objasnění základních pojmů v oblasti 
personální práce, styly vedení, motivace a týmová práce. Cílem textu přitom není předávat 
obsáhlé teoretické informace, ale spíše přehledně shrnout poznatky a doporučení využitelné 
v praxi. Text se tak může stát jednak podkladem k sebereflexi, jednak výchozím bodem pro hlubší 
studium. Získané znalosti a dovednosti přispějí k osobnímu rozvoji metodiků a koordinátorů, 
umožní jim lepší porozumění širšímu kontextu jejich práce a pomohou při řešení pracovních 
úkolů. Manažerské dovednosti se mohou uplatnit zejména při spolupráci s dalšími subjekty 
(např. v rámci komunitního plánování nebo při vytváření a případném řízení projektových 
týmů) a při řešení problémů. 

Úvod k tématu řízení lidských zdrojů 
I když se na první pohled může zdát, že téma řízení lidských zdrojů je výhradně záležitostí 
personalistů, manažerů a vedoucích pracovníků, znalost základních pojmů z této oblasti 
může být užitečná pro každého, kdo pracuje s lidmi. Každý z nás se dostává do situací, kdy 
se od něj očekává vedení druhých lidí, aniž by to bylo spojeno s jeho formálním postavením 
– např. má-li vést pracovní skupinu nebo projektový tým. Každý někdy potřebuje někomu 
jinému zadat úkol nebo ho přesvědčit k určité věci. Proto se v této úvodní části seznámíme 
se základními pojmy z oblasti vedení a řízení. Zaměříme se přitom především na aspekty 
využitelné v širším kontextu. 

Personální práce (personalistika)1

Personální práce tvoří část řízení (organizace), která se zaměřuje na vše, co se týká člověka 
v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování 
a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního 
chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž 
se v souvislosti se svou prací stýká a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, 
jeho personálního a sociálního rozvoje.
V souvislosti s personální prací se setkáváme s různými termíny jako např.: personalistika, 
personální administrativa (správa), personální řízení a řízení lidských zdrojů. Tyto termíny 
bývají někdy považovány za synonyma, avšak z teoretického hlediska tomu tak není. 
Personální práce nebo též personalistika jsou obecným označením jedné z oblastí řízení 
organizace (viz definice výše). Personální administrativa (správa), personální řízení a řízení 
lidských zdrojů pak označují různé vývojové fáze či koncepce personální práce.

1 Definice personální práce a jejích různých koncepcí jsou převzaté z knihy J. Koubka (2002).
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Personální administrativa (správa)

Personální administrativa představuje historicky nejstarší pojetí personální práce. Personální 
práce je chápána jako služba, zajišťující především administrativní práce a administrativní 
procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním a aktualizací 
dokumentů týkajících se zaměstnanců a jejich činností a poskytování těchto informací 
řídícím složkám organizace. Toto pojetí přisuzuje personální práci pouze pasivní roli.

Personální řízení

Tato koncepce se začala objevovat již před druhou světovou válkou. Vychází z předpokladu, 
že pečlivě vybraný, zformovaný, organizovaný a motivovaný pracovní kolektiv podniku 
představuje významnou konkurenční výhodu. Člověk, coby lidská pracovní síla, je důležitým 
(a téměř nevyčerpatelným) zdrojem prosperity. Personální práce tak získává aktivní roli, 
dochází k její profesionalizaci. Zatím však má spíše povahu operativního řízení, orientuje se 
pouze na vnitroorganizační problémy zaměstnávání lidí a hospodaření s pracovní silou a jen 
málo pozornosti věnuje dlouhodobým strategickým otázkám. 

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se začala 
formovat v průběhu 50. a 60. let 20. století. Tato koncepce vyjadřuje význam člověka, lidské 
pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního vstupu a hnací síly činnosti organizace. V tomto 
pojetí se klade velký důraz na strategický přístup (zaměření na dlouhodobou perspektivu 
a zvažování dlouhodobých důsledků všech rozhodnutí v oblasti personalistiky). Prosazuje se 
také orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly (populační vývoj, vnější 
ekonomické podmínky, trh práce, hodnotová orientace lidí, jejich sociální rozvoj a životní 
styl, osídlení, životní prostředí, legislativa atp.). Personální práce se stává součástí každodenní 
práce všech vedoucích pracovníků.
Pro koncepci řízení lidských zdrojů jsou charakteristické následující znaky:
• Úzké propojení personální práce se strategiemi a plány organizace.
•  Personální práce se stává nejdůležitější oblastí řízení organizace a představuje ústřední 

manažerskou roli.
• Vedoucí personálního útvaru bývá členem nejužšího vedení organizace.
•  Klade se mimořádný důraz na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj zvyšování flexibility 

organizace.
•  Orientace na kvalitu pracovního života a spokojenost pracovníků (osobní a sociální 

rozvoj).
• Orientace na participativní způsob řízení a sounáležitost pracovníků s organizací.
• Důraz na vytváření žádoucí organizační kultury a zdravých pracovních vztahů.
• Vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti.

Personální práce chápaná jako řízení lidských zdrojů se netýká pouze podniků nebo 
organizací, které zaměstnávají lidi. Některé aspekty hrají důležitou roli v jakýchkoliv situacích, 
kdy pracujeme s lidmi (např.: vedení projektového týmu, koordinace pracovní skupiny atp.). 
Některým z těchto aspektů se věnují další části textu.

Vedení a řízení

Vedení a řízení představují dvě odlišné složky manažerské práce.

Řízení:
•  Pro řízení jsou charakteristické racionální aspekty jako např. analýza, stanovení cílů, 

systematický rozvoj strategií, organizace, struktura, proces aj.
• Řízení zpravidla staví na formální autoritě.

Vedení:
•  Pro vedení jsou klíčové mezilidské aspekty např. podpora a rozvoj lidí ve skupině, motivace, 

inspirace, změna, vliv aj.
• Vedení vychází z přirozené autority.

U vedoucího pracovníka by měla být rovnováha mezi prvky řízení a vedení. Člověk přitom 
může přirozeně tíhnout k jedné z těchto složek. Je důležité si tyto osobní predispozice 
uvědomovat a pracovat s nimi (využívat přednosti své silné složky a cíleně rozvíjet chybějící 
prvky složky druhé).
Každý se někdy dostane do situace, kdy potřebuje vést nebo řídit. Vedení a řízení se proto 
netýká pouze těch, kteří pracují na pozici vedoucího. 

Participativní a hierarchický přístup k vedení a řízení

K vedení a řízení lze přistupovat ze dvou pozic: hierarchicky nebo participativně. Následující 
tabulka ukazuje základní rozdíly mezi těmito dvěma přístupy. Každý z nich má přitom své 
výhody a nevýhody, proto nelze říci, že jeden je lepší než druhý. Hierarchický přístup se 
uplatňuje zejména v situacích, kdy hrozí nebezpečí a je nutné rychle rozhodovat (např. 
v armádě, při řešení krizových situací jakými jsou např. živelné pohromy atp.). Participativní 
přístup je vhodný tam, kde je potřeba získat nápady a podněty od širokého spektra lidí (např. 
při komunitním plánování, při vytváření koncepcí atp.). 

Hierarchický přístup Participativní přístup

Předpokládá: autoritu, odbornost mnoho různých perspektiv

Zná: ví, co dělat umí používat metody

Hledá: správné rozhodnutí pomáhá lidem dojít k rozhodnutí

Spoléhá na: individuální schopnosti schopnosti skupiny jako celku

Zdroj: Group Facilitation Methods (1994)

Přístup k vedení je ovlivněn jak osobností vedoucího, tak organizační kulturou instituce, 
ve které pracuje. I v hierarchicky uspořádané organizaci však lze uplatňovat prvky 
participativního přístupu např. v rámci činnosti pracovní skupiny nebo projektového týmu. 
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Efektivní vedení 

Efektivní vedoucí se vyznačuje několika základními rysy:
• Podporuje změnu.
• Pomáhá utvářet sdílenou vizi.
• Umožňuje ostatním jednat.
• Jde příkladem, vytváří vzory chování.
• Bere v úvahu i pocity lidí.

Jak správně zadávat úkoly2

Zadávání úkolů se zdá být banální záležitostí. Stačí říci, co má kdo dělat a případně složitější 
úkol vysvětlit. Přesto se však při zadávání úkolů často setkáváme s chybami, které mohou 
výrazně snížit kvalitu vykonané práce:
• Úkol je nejasný, chybí přesně stanovený cíl.
• Úkol je z hlediska možností pracovníka nesplnitelný nebo těžko splnitelný.
•  Úkol je pro pracovníka příliš snadný, pracovník by mohl udělat mnohem více. Úkol nerozvíjí 

potenciál pracovníka.
• Pracovník pochopí úkol jinak, nesprávně.
• Úkol nemotivuje.

Těmto chybám lze předcházet dodržováním určitých zásad. 

SMART – vlastnosti dobře zadaného úkolu

Dobře zadaný musí splňovat následujících pět kritérií. Pro jejich lepší zapamatování se 
používá anglický akronym SMART, jehož jednotlivá písmena vyjadřují vlastnosti dobře 
stanoveného úkolu: 
S – specifický (specific)
M – měřitelný (measurable)
A – akceptovatelný (acceptable, též appropriate – přiměřený)
R – realistický (realistic)
T – termínovaný (time limited)
Anglické slovo „smart“ má přitom několik významů, mj. i „chytrý“. (Zásada SMART se 
používá také při stanovování cílů např. při plánování.)

Zaznamenávání úkolů

Další zásadou pro správné zadávání úkolů je systematické ukládání úkolů, které se teoreticky 
opírá o manažerskou techniku řízení podle cílů. Úkoly jsou pracovníkům předkládány 
průběžně a jsou s nimi konzultovány. Vedoucí vysvětluje své záměry a pracovník uvažuje, 
jakým způsobem tyto záměry naplnit a projednává s vedoucím termín plnění. Tímto 
způsobem je stanoven úkol. Úkol se zapisuje a uvádí se přitom tyto údaje:
• název úkolu,
• jméno pověřeného pracovníka,
• způsob plnění,
• termín pro splnění.

Motivační působení úkolu

Při zadávání úkolu nejde o pouhé předání instrukcí. V ideálním případě by měl úkol působit 
jako výzva, která člověka povzbuzuje k co nejlepšímu výkonu. Aby úkoly pozitivně ovlivnily 
aktivitu jednotlivce, musí splňovat několik podmínek, jednak na straně pracovníka a jednak 
ohledně úkolu samotného.

Podmínky na straně pracovníka:
•  Pracovník musí úkol a jeho cíl přijmout za své. (Úkol není přijat, pokud je nedosažitelný 

nebo pokud v něm člověk nevidí přínos pro svou osobu.)
•  Pracovník se musí plnění úkolu dostatečně oddat. (Jinak hrozí, že úkol vzdá při první 

překážce nebo problému.)

Podmínky, které se týkají úkolu samotného:
• Úkoly, které splňují pravidlo SMART motivují více, než ty, které toto pravidlo nedodržují.
•  Úkoly musí být přiměřeně obtížné. S vyšší náročností úkolu stoupá i úsilí jej splnit. Příliš 

jednoduchá práce nadaného člověka otravuje a vyčerpává. Na druhou stranu úkol musí být 
splnitelný. 

• Zpětná vazba: informace o tom, jak se úkol daří plnit, pracovníka stimuluje.
•  Soutěž může povzbudit, pokud lidé pracují samostatně a nezávisle. Na druhou stranu ale 

brání kooperaci. Proto je vždy nutné brát v úvahu charakter práce a v některých případech 
se soutěži raději vyhnout.

• Účast na stanovení úkolu posiluje zainteresovanost pracovníka na jeho plnění.

Zpětná vazba od toho, komu je úkol zadáván

Při zadávání úkolů bychom neměli opomíjet ani zpětnou vazbu ze strany pracovníka, 
kterému je úkol zadáván. Jejím prostřednictvím si potvrzujeme, že pracovník úkol pochopil. 
To je důležité zejména u složitějších a nejednoznačných úkolů.
Při získávání zpětné vazby je třeba se zaměřit jak na úroveň vnímání – ujistit se, že pracovník 
slyšel vše, co jsme říkali, tak na úroveň významu – tj. ověřit si, zda bylo všechno také správně 
pochopeno.

Styly vedení3

Vývoj názorů na vedení lze rozdělit do několika etap. Nejedná se přitom o protichůdné 
myšlenky, ale spíše o postupný rozvoj a upřesňování našeho poznání o optimálním přístupu 
k vedení lidí. Seznámení se s těmito myšlenkami a jejich teoretickými východisky nám 
pomůže při reflexi vlastního stylu vedení jako jednoho z nástrojů při práci s lidmi. 

Teorie rysů

Podle této teorie se úspěšný vedoucí vyznačuje určitými rysy osobnosti (individuální stránky 
osobnosti, osobní kvality). Tato teorie předpokládá, že dobrý vedoucí se jako takový již rodí.
Profil úspěšného vedoucího podle teorie rysů: 

2 Zdroj: Část věnovaná zadávání úkolů je převzata z knihy F. Bělohlávka (2005). 3 Tato kapitola je zpracována podle knihy F. Bělohlávka (2005)
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Schopnosti:
• Koncepční (strategické) myšlení.
• Operativní myšlení.
• Pružnost myšlení.

Znalosti:
• Odborné znalosti.
• Znalosti managementu.

Dovednosti:
• Organizace práce a řízení času.
• Vedení lidí, motivování a delegování.
• Komunikační dovednosti a vyjednávání.

Vlastnosti osobnosti:

• Asertivita (zdravé sebeprosazení).
• Citová stabilita (vyrovnanost).
• Komunikativnost a schopnost ovlivňovat ostatní.
• Vcítění do jiných lidí.
• Odpovědnost, vytrvalost a důslednost.
• Pružnost (připravenost přiměřeně zareagovat na neplánované situace).

Postoje:

• Orientace na výkon a na výsledek práce.
• Orientace na klienta.
• Orientace na tým.
• Loajalita ke své organizaci.
• Čestnost (uznání morálních hodnot).

Zdroj: Bělohlávek (2005)

Teorie založené na způsobu chování (jednání)

Podle tohoto přístupu se úspěšný vedoucí vyznačuje určitým způsobem chování. Některé 
způsoby chování jsou více úspěšné, jiné méně. Podle této teorie se lze úspěšnému stylu vedení 
(tedy správnému chování a jednání) naučit.
Základními kritérii pro rozlišení stylů vedení jsou orientace na lidi a orientace na úkol. 
Různé styly je pak možné znázornit pomocí grafu se dvěma osami, pro který se používá 
termín GRID (česky mříž). Vodorovná osa ukazuje míru orientace na výkon a svislá osa 
míru orientace na lidi.  
Jednotlivé styly vedení pak můžeme označit souřadnicemi:

Vedoucí spolku Týmový vedoucí 
1,9 9,9

5,5 Kompromisník

1,1 9,1
Volný průběh Plantážník

Zdroj: Bělohlávek (2005)

Týmový vedoucí (9,9)

Dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí. Pocit vzájemného sdílení vede ke vztahům 
důvěry a spolupráce. Týmový vedoucí je orientovaný na dosažení cíle a týmový přístup, 
kterým se snaží dospět k optimálním výsledkům skrze participaci, závazek pracovníků 
a společné řešení problémů.

Plantážník (9,1)

Výkonnost v operačním řízení je spojena s minimální pozorností k problémům lidí. Vedoucí se 
věnuje pouze plnění úkolů a dosahování co největšího pracovního výkonu. Opírá se o moc a autoritu. 
Důsledně kontroluje lidi, diktuje jim, co mají dělat a jak. Tvrdě potlačuje jakýkoliv odpor.

Volný průběh (1,1)

Vedoucí vynakládá minimální úsilí k odvedení požadované práce a nevšímá si potřeb 
pracovníků. Snaží se pouze do té míry, aby na svém místě přežil.

Vedoucí spolku (1,9)

Starostlivě se věnuje potřebám lidí, aby dosáhl příjemné a přátelské atmosféry a snesitelného 
pracovního tempa. Pozornost je zaměřena na vytváření dobrých pocitů u kolegů 
a podřízených, často na úkor pracovních výsledků.

Kompromisník (5,5)

Dosahuje přiměřeného výkonu balancováním mezi potřebou přijatelně splnit úkoly na jedné 
straně a udržet přijatelnou atmosféru mezi lidmi na straně druhé.

Paternalista

Kombinuje zájem o lidi s orientací na úkol. Nejde však o skutečnou integraci jako u stylu 
týmového vedoucího. Nepřistupuje k podřízeným jako ke skutečným kolegům, ale z pozice: 
„Patříš mi a já pomohu tvé kariéře. Proto očekávám loajalitu. Musíš se přizpůsobit mým 
požadavkům.“

Oportunista

Používá všech stylů neprincipiálním způsobem. Ve snaze dosáhnout výhod napodobuje 
takový styl, který je zrovna v organizaci žádaný.

Situacionalistický přístup

Podle této teorie neexistuje jeden univerzálně platný styl vedení. Každá situace vyžaduje jiný 
styl. Dobrý vedoucí se teprve na základě vyhodnocení situace rozhodne, jak postupovat. 
Situace může být posuzována například podle míry zralosti pracovníků. Vedoucí má volit 
takový styl vedení, aby rozvíjel zralost svých pracovníků. Postupně proto využívá čtyřech 
stylů vedení:
• Přikazování.
• Přesvědčování.
• Participování.
• Delegování.
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Nové vedení

Jedná se o skupinu názorů, které zdůrazňují emocionální stránku vedení lidí. Pro vedoucího 
je podle těchto teorií důležité charisma, které mu pomáhá získat lidi a strhnout je pro 
plnění cílů. Teorie nového vedení rozlišují mezi transakčním a transformačním vedením. 
V této souvislosti se někdy hovoří o klasickém „transakčním manažerovi“, který podporuje 
fungování firmy v současném stavu a o novém „transformačním vůdci“, který je nositelem 
změn. Zatímco transakční manažer se lépe osvědčuje v době stability, transformační vůdce 
je úspěšnější v období změn.

Transakční manažer Transformační vůdce

Potřebuje okamžité výsledky své práce, protože 
jsou pro něj stimulem další činnosti.

Hledí do budoucna, snaží se formulovat dlouhodobou 
vizi a určit strategické cíle. Budoucí úspěšnost je pro 
něj důležitější než současné výsledky.

Stanovuje organizační strukturu, rozděluje 
práci a určuje postup.

Deleguje pravomoci pracovníkům, vytváří podmínky 
pro to, aby se lidé řídili sami.

Řeší problémy, které nastávají a sám se snaží 
najít efektivní řešení.

Řídí řešení problému, učí lidi, jak se s problémy 
vyrovnávat a stimuluje jejich práci na problému.

Snaží se zachovat a zlepšit stávající situaci. 
Upevňuje současný systém.

Snaží se situaci měnit. Narušuje současný systém 
a snaží se hledat lepší systém.

Plánuje, organizuje, řídí. Koučuje a rozvíjí lidi.
Brání současnou organizační kulturu 
a nezpochybňuje její hodnoty.

Kriticky přehodnocuje organizační kulturu, stanovuje 
nové hodnoty a vede k jejich dosahování.

Opírá se o své postavení, prosazuje se pomocí 
svých popsaných pravomocí.

Opírá se o své osobní působení na lidi, je vzorem, 
ovlivňuje a přesvědčuje.

Hlavním nástrojem vedení pro něj jsou 
manažerské dovednosti, efektivní řízení času, 
dobrá organizace práce a systematičnost.

K vedení využívá hlavně charismatu a síly své 
osobnosti, která je uznávaná spolupracovníky.

Zdroj: Bělohlávek (2005)

Motivace4

Důležitým předpokladem úspěchu nejen v manažerské a organizační práci je schopnost 
motivovat druhé lidi. Pro rozvíjení této schopnosti je potřeba jednak pochopit podstatu 
motivace a být si vědom působení různých motivačních faktorů, jednak zvládnout některé 
základní dovednosti jako je pochvala a kritika. V této kapitole se postupně zaměříme na 
všechny uvedené aspekty.

Motivace je důležitá z několika důvodů:
• Pomáhá udržet pracovní úsilí a zájem pracovníků o organizaci (projekt atp.).
• Podněcuje lidi k hledání úspor, zlepšování pracovních výsledků atp.
• Přesvědčuje pracovníky, aby zůstali v organizaci i v těžkých dobách.
• Pomáhá získat schopné odborníky.
•  Přesvědčuje lidi, aby byli za mimořádných okolností ochotni pracovat nad rámec svých 

běžných povinností. 

Motivace bývá často spojována pouze s finanční odměnou. Peníze určitě hrají významnou 
roli, avšak někteří lidé si více cení jiných věcí. Je proto důležité brát v úvahu, že různé typy 

lidí dávají přednost různým druhům motivace:
• peníze,
• osobní postavení,
• pracovní výsledky (výkon),
• přátelství,
• jistota,
• odbornost,
• samostatnost,
• tvořivost.

Motivy a potřeby

Motiv a potřeba jsou klíčovými pojmy motivačních teorií. Mezi motivem a potřebou je jen 
malý rozdíl, oba pojmy bývají někdy zaměňovány.
Motiv je důvod, pohnutka jednání a má dvě složky:
• Energizující (dodává sílu a energii pro naše jednání).
• Řídící (dává směr našemu jednání a rozhodování.

Potřeba znamená stav nedostatku.

Frustrace

Při uspokojování potřeb se mohou vyskytnout překážky, které jejich uspokojení neumožní. 
Nejsou-li naše potřeby dostatečně uspokojovány, vzniká frustrace.
Lidé reagují na frustraci různými způsoby:
• Zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizace).
• Vzdávají se svého záměru (únik).
• Vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese).
• Hledají náhradní cíle (sublimace).
•  Sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to a že je tedy vlastně dobře, že ho 

nedosáhli (racionalizace).
• Vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb (regrese).

Příčiny frustrace a demotivace:
• Nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům.
• Nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům.
• Chaos nebo špatná organizace práce.
• Nespravedlivé odměňování.
• Nezasloužená pochvala jiného pracovníka.
• Nezasloužená kritika.
• Hrubé jednání nebo zesměšňování.
• Pokažení dobré práce na dalším pracovišti (dalším týmem).
• Nezájem o nápady podřízených.
• Neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených.
• Přílišné zasahování vedoucího do pravomoci podřízených.
• Nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných pracovníků.
• Nedostatek práce, materiálů, nástrojů atd.

4 Tato kapitola je zpracována podle knihy F. Bělohlávka (2005).
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Pochvala a kritika jako nástroj motivace

Pochvala a výtka jsou důležitými motivačními nástroji. Jejich prostřednictvím sdělujeme 
buď, že jsme s prací druhého člověka spokojeni, nebo naopak upozorňujeme na to, co je 
potřeba dělat jinak.
Pochvala má utvrdit pracovníka v tom, aby pokračoval stejným způsobem. Má ho také 
naplnit novou energií a radostí z úspěchu. Výtka by naopak měla pomoci najít správný směr 
a neměla by pracovníka odradit od dalšího úsilí.

Zásady motivující pochvaly 
• Pochvala má být konkrétní.
• Pochvala má být adresná.
• Pochvala má být vyslovena včas.
• Pochvala má být veřejná.
• Pochvala by neměla být formální.
Vedoucí by měl být připravený chválit a umět hledat zásluhy.

Pozitivní hodnocení

        
   

    ANO     NE

Špatně:  Děláte to dobře.
  Dobře píšeš.
Usilujte o to, aby vaše chvála byla přijata. Nespokojte se s reakcí typu „ale to nic nebylo, to 
nestojí za řeč …“. Musíte přesvědčit.

Jak přijímat chválu

• Chválu neodmítejte.
• Nezmenšujte své zásluhy.
• Nepřehrávejte ocenění na druhé, ale sdílejte chválu s nimi.

Zásady motivující výtky

• Je třeba přesně zjistit důvody selhání.
• Vytýkáme nedbalost a nezodpovědnost.
• Výtka má být adresná.
• Vytýkat je třeba konkrétní věci.
• Výtka nesmí obsahovat osobní napadení.
• Musí být jasně stanoveno očekávání.
•  Výtka probíhá mezi čtyřma očima. K veřejné výtce je vhodné sáhnout pouze v extrémních 

případech.
• Výtka musí mít odpovídající formu.

osobní
specifické

jasné

neosobní
všeobecné
neurčité

Několik praktických rad

• Kritizovat můžete pouze chování a jednání.
• Kritizovat nelze názory, hodnoty, ani city.
• Vyvarujte se nálepek. Vyjádřete svůj pohled.
• NE: Ty jsi … (2. osoba).
 ANO: Zdá se mi … 
• Myslím, že … (1. osoba jednotného čísla).
• Kritizujte chování nikoliv osobu.
• NE: Jsi pro mě nepřijatelný …
 ANO: Podvádění je pro mě nepřijatelné … 
• Vadí mi lhaní …
• Držte se aktuálních situací a témat. Neotevírejte staré záležitosti.
• NE: Vždycky jsi chodila pozdě … 
 Pamatuji se, že před rokem … 
 A další věc (ve spojení s něčím obecným)
 Kromě toho … / a navíc …
• ANO: Chtěla bych se s tebou pobavit o tom, co se stalo v pondělí / včera … 

Používejte techniku „obehrané desky“ - opakujte své sdělení, dokud si nejste jisti, že druhý 
vás „slyší“. Používejte různé formulace. 

Struktura kritického hodnocení:

Příprava:
 1. Stanovte si, co přesně je na daném chování nepřijatelné.
 2. Čeho konkrétně chcete dosáhnout?

Vlastní pohovor: 
 3. Popište nežádoucí chování.
 4. Vysvětlete, proč je nepřijatelné.
 5. Dejte prostor pro dotazy a vysvětlení (pohled druhé strany).
 6. Popište požadované chování.
 7. Vyjasněte případná nedorozumění.
 8. Zdůrazněte výhody, které přinese změna k lepšímu.
 9. Zdůrazněte, jaké důsledky nastanou, pokud se chování nezmění.
 10. Zeptejte se na návrhy řešení.
 11. Popište výsledky, kterých chcete dosáhnout a nechte je druhou stranu zopakovat.

Následně:
 12. Sledujte, aby se špatné chování neopakovalo nebo „nevrátilo“.
 13. Ujistěte se, že bylo dosaženo požadovaných výsledků.

Řešení problémů

Problémy je nutné řešit ihned, protože:
• Předejděte kopírování špatného chování ostatními.
• Malé problémy mohou snadno narůstat a postupně může vzniknout závažný problém.
• Špatné chování kazí standardy.
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• Skutečný důsledek může být větší než to, co jste zpozorovali.
• Pokud nejednáte / nezasáhnete, pasivně přitakáváte.
• Včasná reakce je více oceňována, pomáhá budovat respekt.
• Drobné chyby se snáze napravují.

Problémy řešte: 
• včas
• spravedlivě
• důsledně
• shodně
• asertivně
• vytrvale 
• explicitně

Teorie motivace5

Různí autoři se snažili vysvětlit motivaci jednání lidí a odhalit uspořádání lidských potřeb. 
I když se teorie některých autorů mohou zdát z dnešního hlediska překonané, jejich poznatky 
významně ovlivnily manažerskou praxi.

Teorie potřeb podle Maslowa

Abraham Maslow se pokusil utřídit lidské potřeby a odhalit principy jejich působení. 
Uspokojování potřeb je podle této teorie základem lidské aktivity. Maslow rozdělil lidské 
potřeby a uspořádal je do hierarchického systému známého jako Maslowova pyramida nebo 
Maslowova hierarchie potřeb.
Potřeby jsou v tomto systému uspořádány od nejnižších po nejvyšší. Aby se mohla vyskytnout 
určitá potřeba, musí být nejprve uspokojeny všechny potřeby předcházející. S uspokojením 
určité úrovně potřeb její význam klesá a nastupuje další, vyšší úroveň. Člověk je tak neustále 
motivován.
Maslowova hierarchie potřeb:
•  Fyziologické potřeby stojí na nejnižší úrovni. Jsou to potřeby základní, jejich naplnění je 

nezbytné pro přežití. Zahrnují potřebu vzduchu, vody, potravy, přiměřených klimatických 
podmínek atp., tedy vše, co je nutné pro udržení života.

•  Potřeby jistoty a bezpečí směřují k zajištění a uchování existence i do budoucna. Vyžadují 
neexistenci nebezpečí nebo ohrožení.

•  Potřeby sounáležitosti (potřeby lásky a přátelství) představují touhu člověka po začlenění se 
do nějaké skupiny, většího celku a po dobrých vztazích s ostatními lidmi.

• Potřeby uznání a ocenění zahrnují potřebu sebeocenění, respektu a uznání od ostatních.
•  Potřeba sebeaktualizace vyjadřuje, že člověk chce realizovat svůj veškerý potenciál, všechny 

své schopnosti a talent. Řečeno Maslowovými slovy, člověk chce „být více a více sám sebou, 
stát se vším, čím je schopen se stát.“

Teorie potřeb podle Alderfera

Clayton Alderfer navazuje na Maslowa. Jeho závěry upravil podle nových poznatků z výzkumů 
lidského chování. Počet kategorií potřeb redukoval na tři.

• Potřeby existenční zahrnují veškeré materiální a fyziologické potřeby.
•  Potřeby vztahové zahrnují vztahy k lidem, se kterými se stýkáme: lásku a přátelství 

stejně jako hněv i nenávist. Neuspokojení těchto potřeb způsobuje emocionální odstup 
a opomíjení jedince.

• Potřeby růstové obsahují tvořivou práci člověka na sobě a na svém okolí.

Alderfer se domníval, že uspokojením existenčních a vztahových potřeb jejich význam klesá, 
avšak uspokojováním potřeb růstových se jejich význam ještě zvyšuje.

Teorie očekávání

Zatímco předchozí teorie se zabývaly především příčinami lidského chování (motivy 
a potřebami) a zkoumaly vztahy mezi nimi, další teorie se zaměřily na to, jak probíhá proces 
motivace a čím lze dosáhnout toho, aby člověk zvýšil své úsilí. Autor teorie očekávání Victor 
Vroom se domnívá, že k tomu, aby pracovník vyvinul úsilí, musí být splněny tři podmínky:
• Jeho úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem.
• Výsledek činnosti musí být následován odměnou.
• Tato odměna musí mít pro pracovníka význam.

Pravděpodobnost, že činnost přinese odpovídající výsledek, se nazývá expektance (očekávání, 
představa člověka o výsledku jeho úsilí). Matematicky ji lze vyjádřit číslem od 0 do jedné. 
Pokud se vaše výsledky zlepšují přímo úměrně tomu, jaké úsilí práci věnujete, hodnota 
expektance se blíží 1. V opačném případě bude blízko 0.
Pravděpodobnost, že výsledek bude následován odměnou, se nazývá instrumentalita. 
Vyjadřuje představu pracovníka o vztahu mezi výsledkem a odměnou. Matematicky ji lze 
opět vyjádřit číslem od 0 do 1, s tím , že čím více se hodnota blíží 1, tím pravděpodobnější je, 
že výkon bude následován odpovídající odměnou.
Význam určitého typu odměny se nazývá valence (subjektivní význam odměny pro člověka). 
Pokud pracovník o určitý druh odměny vůbec nestojí, může příslib takové odměny působit 
spíše záporně. (Pracovník raději poleví ve svém úsilí, aby se vyhnul nežádoucí odměně.) 
Valence proto může nabývat kladných i záporných hodnot.
Podle teorie očekávání lze vypočítat sílu motivace pro danou situaci prostřednictvím 
matematického vzorce. Výzkumy potvrdily platnost této teorie, ovšem spíše u lidí 
s racionálním způsobem uvažování a vnitřním místem kontroly (lidé, kteří věří, že život 
je především v jejich rukou a vnější vlivy mají menší význam). Méně platná je tato teorie 
u lidí se silnou emocionalitou, nevědomou motivací a vnějším místem kontroly (lidé, podle 
kterých je život určován spíše souhrou okolností).

Teorie modifikace organizačního chování

Tato teorie vychází z behaviorismu. Zabývá se tedy především chováním. Je založena na 
myšlence, že chování člověka závisí na jeho důsledcích. Z toho vyplývá, že organizace může 
ovlivňovat chování svých pracovníků prostřednictvím manipulace s jeho důsledky. Systémem 
vhodně zvolených a termínovaných odměn lze účinně formovat jednání a výkonnost 
pracovníků. V této souvislosti se používá termínu „tvarování“. Organizace si může tvarovat 
svého člověka. Nemusí k tomu používat jen finanční odměnu či postih. Výrazně působí 
i méně nápadné normy a vlivy silné organizační kultury. Teorie modifikace organizačního 

5 Zpracováno podle knihy F. Bělohlávka (2005)
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chování odpovídá představě o motivaci založené na materiálních potřebách. Málo se zde 
pracuje s potřebami růstovými a sociálními.

Týmová práce
Týmová práce je jedním ze způsobů práce. Někdy je zcela nezbytná, jindy může být užitečná, 
ale v určitých situacích může být naopak spíše překážkou. Ne všechny skupiny musí pracovat 
týmově, týmová práce je pouze jednou z možností:
• individuální práce
• spolupráce
• týmová práce
Potřeba týmové práce se zvyšuje v nejistých situacích.
Tým není totéž co skupina. Tým se vyznačuje především sdílenými cíli a rozdělením rolí 
mezi jeho členy. 
Existují různé druhy týmů:
• Řídící týmy (vedení organizace).
• Týmy pracovníků (pracovníci organizační jednotky se svým nadřízeným).
•  Projektové týmy (napříč organizací). Zpravidla jde o týmy pracující krátkodobě, pod tlakem 

termínů, nemají čas se dlouho formovat, po dosažení cíle jsou rozpuštěny.

Vývoj týmu6

Vývoj týmu probíhá v několika fázích tak, jak se postupně mění charakter interakce jeho členy. 
Tým bude dosahovat nejlepších výsledků teprve poté, když projde všemi fázemi svého vývoje. 
Jde o cyklus, který se opakuje vždy s příchodem nebo odchodem některého člena týmu.
• Formování (forming) - počáteční „oťukávání“.
• Vytváření norem (norming) - ustavení pravidel; v týmu vzniká soudržnost.
• Rozpory (storming) - pravidla jsou zpochybňována, dochází k výskytu konfliktů.
• Znovuvytváření norem (re-norming) - přerozdělování rolí a ustavování nových pravidel.
• Výkon práce (performing) – tým pracuje efektivně. 

Velikost týmu

• Příliš malý tým představuje riziko, že budou chybět potřebné znalosti a zkušenosti.
•  Příliš velký tým s sebou naopak nese větší riziko neshod, práce v takovém týmu je více frustrující.

Velké týmy jsou vhodné tam, kde:
• Existují paralelní nebo podobné pozice.
• Členové jsou zkušení týmoví pracovníci a nepotřebují tolik podporu.
•  Je potřeba široké spektrum znalostí a zkušeností, např. při řešení složitých komplexních 

problémů.

Malé týmy jsou vhodné tam, kde:
• Existuje silná závislost mezi jednotlivými členy týmu (objektivně).
• Tým pracuje v rychle se měnícím prostředí (např. vedení veřejných kampaní).
Optimální velikost týmu je zpravidla 4 - 7 lidí.

Složení týmu

• V homogenním týmu lidé lépe spolupracují, ale hrozí jednostranná perspektiva. 
• Heterogenní týmy jsou lepší pro řešení komplexních úkolů.
• Pro úspěšnou týmovou práci je důležitá vzájemná důvěra.
• Při vytvářen týmu je důležité vzájemnou důvěru posilovat.

Pro rozvoj týmu je potřeba splnit následující podmínky:
• stanovení cílů,
• společné plánování,
• vedení,
• dobře nastavené procesy (komunikace, porady, administrativa apod.).

Doporučení pro úspěšné vedení týmu

• Začínejte s realistickými cíli a postupně zvedejte laťku.
• Zdůrazňujte poslání organizace a využívejte ho k motivaci.
• Podporujte otevřenost.
• Podporujte se v týmu navzájem.
• Vyrovnejte se s rozdílnými názory.
• Pravidelně hodnoťte výkon.
• Podporujte systematické rozhodování.
• Zviditelňujte tým.
• Podporujte akci.
• Oceňujte úspěch.

Podmínky pro vytvoření a udržení efektivního týmu:
• Jasné a sdílené cíle.
• Otevřenost a konstruktivní konfrontace.
• Efektivní komunikace.
• Důvěra a vzájemná podpora.
• Spolupráce.
• Jasná pravidla rozhodování.
• Odpovídající styl vedení.
• Pravidelná zpětná vazba.
• Neustálý rozvoj jednotlivců a týmu.
• Přítomnost „týmového ducha“.

6 Převzato knihy M. Hudsona (2002).
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Týmové role a jejich charakteristika podle Belbina

Role Charakteristika Přednosti Přípustné slabosti

Inovátor („chrlič“) PL

Tvůrčí, nápaditý, 
nekonvenční, individualista. 
Bývá vážný. Přináší nové 
nápady a navrhuje postupy, 
jak řešit obtížné problémy.

Tvůrčí myšlení, 
intelekt, imaginace, 
znalosti.

Má tendenci podceňovat vedlejší 
věci a praktické detaily. Bývá 
příliš zamyšlený na to, aby 
efektivně komunikoval.

Vyhledávač zdrojů 
– objevovatel 
(„shánil“)

RI

Nadšený a komunikativní 
extrovert. Aktivní, zvídavý 
a společenský. Objevuje 
příležitosti a rozvíjí 
kontakty.

Schopnost 
seznamovat 
se s lidmi 
a orientovat se 
v nových situacích. 
Umí nacházet 
nové možnosti 
a příležitosti.

Má tendenci k povrchnosti. 
Rychle ztrácí zájem a zaujetí, 
jakmile pomine první nadšení. 
Bývá příliš velkým optimistou.

Analytik 
– vyhodnocovač 
(„rejpal“)

ME

Střízlivý, věcný, racionální, 
opatrný, rezervovaný. Vidí 
všechny možnosti a má 
přesný úsudek. Analyzuje 
problémy a hodnotí nápady 
týmu.

Bystrý úsudek, 
schopnost udržet si 
odstup, důslednost.

Chybí mu energie. Nemá 
schopnost inspirovat a motivovat 
ostatní lidi.

Koordinátor 
(„předseda“) CO

Klidný, sebejistý, 
trpělivý. Umí se ovládat. 
Objasňuje cíle a podporuje 
rozhodování. Vede 
tým k dobré spolupráci 
a k dosažení výsledku.

Silný smysl pro 
plnění a dosahování 
cílů. Umí rozeznat 
schopnosti jedinců 
a využít je pro zájem 
celého týmu. 

Má spíše průměrné 
schopnosti a inspiraci v oblasti 
intelektuálních a tvůrčích 
výkonů. Může být vnímán jako 
manipulující člověk. Přenáší 
vlastní práci na druhé.

Formovač („rejža“) SH

Vynalézavý, činorodý 
a napjatý. Vyzývající 
a dynamický člověk, 
kterému se daří pod tlakem. 
Má energii a odvahu 
překonávat překážky. Bývá 
dominantní.

Průbojnost 
a schopnost 
mobilizovat tým 
k akci.

Má sklony provokovat a urážet 
ostatní. Dokáže se dotknout citů 
lidí. Bývá náchylný k projevům 
podráždění a netrpělivosti.

Realizátor 
– organizátor 
(„tahoun“)

IMP

Disciplinovaný, spolehlivý, 
efektivní. Má smysl 
pro povinnost. Bývá 
konzervativní a dobře 
čitelný. Dokáže realizovat 
nápady. Dohlíží na 
provedení.

Organizační 
schopnosti, 
praktický úsudek, 
smysl pro disciplínu. 
Je pracovitý.

Je nepružný – pomalu reaguje 
na nové možnosti. Má tendenci 
odmítat nové myšlenky a věci. 

Týmový pracovník 
– podporovatel 
(„hasič“)

TW

Spolupracující, mírný, 
vnímavý a diplomatický. 
Bývá sociálně orientovaný. 
Poslouchá, buduje 
a zmírňuje třenice. Pomáhá 
vytvářet dobrou atmosféru 
v týmu.

Dokáže reagovat na 
lidi a jejich potřeby. 
Umí vytvářet 
týmového ducha.

V klíčových situacích je 
nerozhodný.

Dotahovač 
– dokončovatel 
(„dotahovač“)

CF

Pečlivý, metodický, 
svědomitý a snaživý. Bývá 
úzkostný. Vyhledává chyby 
a opominutí ostatních. 
Odevzdává práci včas. Stará 
se, aby se nezapomnělo na 
detaily a aby se dodržoval 
řád.

Perfekcionista. Umí 
dotáhnout věci do 
konce.

Tíhne k přehnaným obavám. 
Má tendenci zveličovat malé 
problémy. Nerad deleguje.

Specialista SP

Iniciativní, profesionální, 
cílevědomý. Je zaujatý 
pro věc. Má výjimečné 
vědomosti a dovednosti.

Odborné znalosti 
a/nebo technické 
dovednosti.

Má jen úzké zaměření. Často 
se nepovažuje za součást týmu. 
Zabývá se technickou stránkou 
věci.

Zdroj: Belbin Associates (1991), upraveno

Použité informační zdroje
Belbin Associates. Home to the Teambuilding Work of Dr. R. Meredith Belbin. 1991. Staženo z: 
http://www.belbin.com/downloads/Belbin_Team_Role_Summary_Descriptions.pdf (1.září 
2002).
Bělohlávek, F. Jak řídit a vést lidi. Brno: CP Books 2005.
Group Facilitation Methods (Technology of Participation). Brussels: The Institute of Cultural 
Affairs 1994. 
Hudson, M. Managing Without Profit. London: Directory of Social Change 2002.
Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press 2002.
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ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Martina Hynková, Adéla Souralová

Anotace

Rovné příležitosti jako jeden z principů demokratické společnosti se stávají hlavní prioritou 
politik členských států Evropské unie, tedy i České republiky. Tento text se bude zabývat 
konceptem rovných příležitostí na trhu práce a s ním propojenými oblastmi (vzdělávání, rodina 
aj.). Po krátkém uvedení do problematiky a objasnění základních pojmů souvisejících s rovnými 
příležitostmi, jakými jsou diskriminace, marginalizace, segregace, nejprve představíme oblast 
ageismu, jeho projevy, možnosti jeho překonání. Dalším tématem, jímž se budeme zabývat, 
je postavení etnických menšin na českém trhu práce a faktory toto postavení ovlivňující (jako 
je kulturní kapitál, přístup ke vzdělávání atd.). V posledním okruhu věnujeme významnou 
pozornost rovným příležitostem žen a mužů. Zde představíme koncept segregace profesí, 
diskriminace na základě pohlaví a její formy, možnosti skloubení práce a rodiny, především však 
bude věnována pozornost praktickým doporučením. Každá ze tří částí obsahuje mj. příklady 
dobré praxe, způsoby prosazování rovnosti příležitostí a jejich aplikaci na praxi. 
Kapitola má za cíl metodikům/čkám a sociálním kurátorům/kurátorkám pověřeným 
koordinační činností přiblížit problematiku rovných příležitostí, jež se stala jedním ze 
základních a určujících principů současné společnosti. Nově nabyté informace mohou posloužit 
jako prostředek k rozkrývání a reflexi stereotypních pohledů na různé problémové oblasti, ke 
zkvalitnění práce a ke zlepšení koordinace služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Úvod do problematiky rovných příležitostí
V této kapitole se nejprve seznámíme se samotnou podstatou principu rovných příležitostí, 
s pojmy, které s tímto principem nepopiratelně souvisí a poté již přistoupíme k různým 
oblastem rovných příležitostí tak, jak je definuje Evropská unie. 

Rovné příležitosti: o co jde?

Rovnost příležitostí je principem fungování demokratické společnosti, vychází z rovnosti 
jedinců, která je zakotvena v Listině základních práv a svobod. Podle článku 3 odstavce jedna 
se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
Rovné příležitosti znamenají rovné šance na dosažení určitých pozic ve společnosti a zajištění 
rovného přístupu všem osobám bez rozdílu (pohlaví, rasy, náboženství, sexuální orientace, 
věku apod.), tedy neexistence překážek pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním 
životě. Jako politický a společenský program jsou prosazovány organizacemi, jako je OSN, 
EU aj., které vyzývají vlády, aby rovnost příležitostí a patřičné strategie k jejímu dosahování 
zahrnuly do svých ekonomických i sociálních programů. Politika rovných příležitostí zasahuje 
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sociální politiku státu napříč všemi jejími oblastmi – zaměstnanosti, rodiny, vzdělání atd. 
Je důležité, aby se rovné příležitosti staly nejen něčím, s čím počítá a o čem ví většina 
populace, ale základem, výchozím bodem, přímo startovní čarou všeho, o čem uvažujeme, 
co plánujeme a děláme.

Co kdo dostává a proč?

V každé společnosti nalezneme více či méně jasně oddělená a více či méně důsledně 
hierarchicky uspořádaná uskupení lidí s odlišnou životní úrovní, stylem života a vyhlídkami 
do budoucnosti. Stratifikace (rozvrstvení) znamená, že rozdílné skupiny ve společnosti 
obsazují rozdílná místa podle určitého pořádku. Jedni jsou na tom po materiální stránce lépe 
a jiní hůře, někteří rozhodují a jiní se těmto rozhodnutím podřizují, někteří jsou všeobecně 
váženi a ctěni, zatímco jiní jsou v opovržení. 
Existují různí stratifikační činitelé (pohlaví, věk, etnicita aj.), díky nimž se určitým lidem či 
skupinám lidí „uzavírají vrátka“ při startu do života, při získávání stejných možností a šancí 
prosadit se v životě aj. (Šanderová, 2000). Pokud dochází ke kumulaci těchto stratifikačních 
činitelů, zvyšuje se stupeň znevýhodnění jednotlivců (např. padesátiletá žena romského 
původu). Jako projevy a mechanismy k udržování a reprodukci stávajících nerovností lze 
uvést zejména diskriminaci, marginalizaci a segregaci. Politika rovných příležitostí se proto 
tato vrátka snaží pootevřít a svými opatřeními zajistit stejné šance pro všechny. 

Diskriminace 

Diskriminace (Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, 2002) 
je aktivní porušení rovnosti mezi lidmi. Jde o jednání v neprospěch někoho založené na 
předsudku zejména co se týče rasy, barvy pleti či pohlaví. Tyto charakteristiky působí újmu 
jednotlivcům nebo skupinám, u nichž se určitá vlastnost/charakteristika vyskytuje nebo 
předpokládá. Účinek těchto kritérií spočívá ve zrušení nebo zhoršení rovnosti nebo příležitostí 
nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání. Diskriminace dále znamená rozlišování, které 
někoho poškozuje, neuznávání rovnosti jednoho člověka s druhými a omezování práv 
určitých kategorií obyvatelstva. 
V širším měřítku se jedná o nerespektování zásady rovnosti zacházení, která patří 
v demokratické společnosti k základním požadavkům. Proces diskriminace částečně odráží 
většinou šířeji zakotvené sociální předsudky a stereotypy.
Diskriminace je tedy obecně proces odlišování, vnímání rozdílů, schopnost vnímat (pozorovat, 
všímat si) nepatrné rozdíly, také výsledek tohoto procesu. Hlavní problematickou otázkou 
diskriminace v českém kontextu je obtížnost jejího odhalování a následně pak i dokazování 
(např. nepřímá diskriminace v inzerci).

Marginalizace 

V souvislosti s marginalizací hovoříme ve spojitosti s trhem práce. Marginalizace pak označuje jev, 
kdy dochází k přiřazování osob pracovním pozicím, které podstatně redukují jejich šance výběru 
dobrých pracovních příležitostí. Jinými slovy, dochází k omezení možnosti jedinců participovat 
na trhu práce (to následně vede k omezení účastnit se na společenském životě obecně). 
Marginalizace na trhu práce bývá často důsledkem různě motivované diskriminace, která je 
opřena o stereotypizaci určitých sociálních skupin. Marginalizováni mohou být příslušníci 

jiných etnik, která mají hodnoty odlišné od hlavního proudu společnosti a jsou podezírána 
z neochoty svých členů podávat požadovaný pracovní výkon, předpokládají se u nich malé 
vědomosti, nedostatečné dovednosti a pracovní návyky, nespolehlivost apod. Stejnému 
podezření mohou být ovšem vystaveny také některé kategorie osob v majoritní populaci, 
jak je tomu v případě žen (zejména matek samoživitelek s malými dětmi), zdravotně 
hendikepovaných osob, mladých či starých lidí apod. (Sirovátka, 1997, Sirovátka, 2002, 
Sirovátka, 2004). 
Důsledkem marginalizace na trhu práce je nezaměstnanost spojená s chudobou a sociální 
izolací. V současných společnostech totiž pozice na trhu práce určuje sociální status 
(hodnotu člověka ve společnosti) i možnosti spotřeby. Je důležité poukázat na různé typy 
nezaměstnanosti; rozlišujeme nezaměstnanost frikční, cyklickou a strukturální, případně 
krátkodobou či dlouhodobou (Sirovátka, 1995). Zatímco např. frikční nezaměstnanost 
spočívá v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce a je považována za jeden 
z mechanismů udržující rovnováhu na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost znamená 
ztráty jak pro jedince, tak pro společnost (Premusová a Sirovátka,  1996). 

Segregace

Jako segregace (Sirovátka, 2002) je označován stav, kdy dochází ke koncentraci určitých 
skupin lidí na určitých místech – např. ve školách (viz dále – příklad romských dětí a jejich 
segregace do speciálních škol zvláštních), v zaměstnání (viz dále – vertikální a horizontální 
genderová segregace), dále se výrazně projevuje např. segregace v bydlení (vznik lokalit 
obývaných výhradně jednou skupinou lidí). 

Diverzita

V souvislosti s nerovnými šancemi se hovoří o tzv. diverzitě, která může napomoci vytvoření 
spravedlivého systému pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně. Obecně lze termín 
diverzita či různorodost vysvětlit jako uznání, akceptování a ocenění rozdílů mezi lidmi 
s ohledem na věk, gender, fyzické schopnosti, společenský status, etnickou příslušnost atd. 
Diverzita dává jedincům možnost obohatit pracovní týmy například svojí rozdílnou povahou, 
jinými zkušenostmi, kreativitou, sociálními kontakty atd. Diverzita na pracovišti však není 
limitována pouze na respektování a ocenění lidské různorodosti; je především o využití 
těchto diferencí tím nejlepším způsobem. Zároveň napomáhá k odstranění bariér existujících 
z důvodu předsudků a následně k zařazení znevýhodněných jedinců do pracovního trhu 
(www.muziazeny.cz).

Principy rovných příležitostí na trhu práce
V současné společnosti je celkový status jedince odvozen od participace na trhu práce a kvalitě 
pracovního místa, které zastává. Proto je v souvislosti s principem rovných příležitostí kladem 
důraz na tuto oblast.

Rovné příležitosti všech bez rozdílu věku

V této části bude pozornost věnována vymezení pojmu ageismu, jeho podobám a oblastech, 
ve kterých jej můžeme vysledovat. Zároveň budou prezentovány příklady dobré praxe 
a možnosti zaručení rovnosti všech bez rozdílu věku.
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Co je ageismus 

Ageismus můžeme definovat jako jakýkoli postoj, konání či institucionální strukturu, která 
podřizuje jedince nebo skupinu z důvodu věku (Vidovičová, 2005). V praxi tedy dochází 
k porušení rovných příležitostí, jedinci jsou diskriminováni na základě věku. V západní 
společnosti se často setkáváme s negativním nebo stereotypním vnímáním stárnoucích 
a starých jedinců, které se projevuje např. v jazyce, mediích a vtipech. Staří lidé jsou 
kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní v morálce 
a dovednostech…
Ageismus se významně liší od sexismu a rasismu, a to ze dvou důvodů (Vidovičová, 2005): 
•  věková klasifikace není stálá, mění se v průběhu jedincova života, je charakterizována 

kontinuálními změnami, zatímco ostatní klasifikace jako gender a rasa zůstávají (většinou) 
konstantní. 

•  nikdo se nevyhne stárnutí, každý (pokud neumře v mladém věku) má zkušenosti 
s ageismem. Nerovnost založená na věku je pak také předmětem vývoje – pozice jedince 
v aktu diskriminace se může v čase měnit: z diskriminujícího se může stát diskriminovaný.

Ageismus není univerzální fenomén, tzn. že v jiných společnostech nemusí existovat. Velmi 
zjednodušeně se dá říci, že čím „civilizovanější“ společnost, tím větší negativní postoje ke 
stáří (není tedy náhodou, že v USA je ageismus velkým problémem). V západní společnosti 
se na teoretické rovině hovoří o třech hlavních faktorech ovlivňujících negativní obraz 
stárnutí (Taxler, 1980).
•  převládá strach ze smrti, smrt je jakoby mimo cyklus lidského života. Lidé mají ze smrti 

strach, mají strach ze stárnutí. 
• důraz je kladen na „mladou kulturu“, tedy na mládí, fyzickou krásu a sexualitu. 
•  důležitou roli v životě hraje produktivita, ekonomický potenciál. Na oba konce životního cyklu, 

tedy dětství a stáří, se nahlíží jako neproduktivní. Zatímco u dětí se očekává, že v budoucnu 
nabudou ekonomický potenciál, od starých lidí se již v podstatě neočekává nic. 

Odpoved na otazku: „Pocítil(a) jste někdy v poslední době, že se k Vám někdo choval 
hůře nebo lépe jenom kvůli Vašemu věku?“ (v % odpovědí „ano“)

Zdroj: Vidovičová (2005)  

Projevy ageismu na trhu práce

Trh práce je věkově diferencován, věk je vedle vzdělání a pohlaví klíčovým indikátorem 
postavení jedince ve světě zaměstnanosti. Ačkoli Zákoník práce zakazuje diskriminaci na 
základě věku (včetně inzerce), věk hraje nadále významnou roli v mnoha oblastech v rámci 
celého pracovního trhu. Navíc v důsledku prodlužování věku odchodu do důchodu se dá 
očekávat zvyšování závažnosti tohoto problému.
 

Diskriminační inzerce

V současnosti se sice již neobjevují otevřeně diskriminující inzeráty, ale k jejich vymizení nedošlo. Faktor 
věku bývá nahrazován atributy mládí, které opisují dynamiku práce nebo pracovního prostředí. 
Příklady diskriminující inzerce:
• „přijmeme ženu/muže do 35 let”
• „jsme mladý dynamický kolektiv“ 
•  „Eurotel Praha…je finančně zdravá společnost… Úspěchu dosahujeme díky kvalitní práci 

našich zaměstnanců. Úctu k nim vyjadřujeme odpovídajícím finančním ohodnocením… 
Naši zaměstnanci se mohou opřít o kvalitní materiální zázemí. Věk drtivé většiny našich 
zaměstnanců je mezi 20 – 35 lety.“ 

Riziko nezaměstnanosti

Výzkumy mezi nezaměstnanými uvádějí, že 40% osob ve věku nad čtyřicet let a téměř všichni 
starší padesáti let se alespoň jednou setkali s odmítnutím z důvodu svého (vyššího) věku 
(Vidovičová, 2005, Vohralíková, Rabušic, 2004, Kuchařová, 2002). Nezaměstnanost ve vyšším 
věku je řadou zaměstnavatelů vnímána jako sociálně spravedlivější než nezaměstnanost mladších 
osob. To objektivně zvyšuje riziko diskriminace starších pracovníků na pracovním trhu a riziko 
ekonomického vyloučení. Dalším faktorem je měnící se struktura pracovních míst (v důsledku 
rozvoje technologií) – propuštění pracovníci a pracovnice z průmyslových podniků budou těžko 
hledat práci. S odmítnutím se setkávají také mladí lidé. Ti však mají větší šance získat danou pracovní 
pozici později, protože růst věku jim dodává na vážnosti. U starších lidí je to však naopak. 

Podíly zaměstnankyň/ců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví (rok 2004)

věk zaměstnankyně/ce
podíl zaměstnankyň/ců v % průměrná mzda v Kč

celkem muži ženy celkem muži ženy

Celkem 100 56,83 43,17 20545 23044 17256
do 19 let 0,32 0,22 0,10 11818 12390 10570
od 20 do 24 let 5,73 3,22 2,50 12032 15738 14123
od 25 do 29 let 12,21 7,53 4,67 19462 20479 17821
od 30 do 34 let 12,49 7,82 4,68 21675 24376 17159
od 35 do 39 let 11,88 6,50 5,38 21699 25612 16975
od 40 do 44 let 12,86 6,67 6,19 21411 24986 17559
od 45 do 49 let 13,92 7,05 6,88 20701 23947 17374
od 50 do 54 let 15,64 7,88 7,76 20159 23164 17106
od 55 do 59 let 11,55 7,31 4,24 21045 22409 18695
od 60 do 64 let 2,70 2,14 0,56 23666 24878 19017
od 65 a více let 0,70 0,49 0,20 18202 20144 13539

Zdroj: Český statistický úřad (2004)
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Rovné příležitosti slovy zákona

Obecný zákaz diskriminace na základě věku proklamuje Listina základních práv a svobod, 
zákaz přímé i nepřímé diskriminace na základě věku v pracovněprávních vztazích pak 
Zákoník práce. V mezinárodním (pro ČR závazném) právu je rovnost seniorů zakotvena 
v Evropské sociální chartě Rady Evropy. Ta klade důraz na aktivní účast seniorů v životě 
společnosti, jehož nezbytnou součástí je právo na nezávislý život ve známém prostředí 
a právo na zachování základních práv i v případě, že senior žije v ústavu. 

Jak zmírnit projevy ageismu – cesta k rovným příležitostem

Co znamenají rovné příležitosti pro seniory? 

Jedná se především o tyto oblasti:
• rovný přístup ke zdravotní péči,
• zajištění sociálních služeb, 
• zajištění důstojného příjmu,
• rovný přístup k zaměstnání a s ním souvisejícímu vzdělávání (tzv. univerzity třetího věku). 
Toho lze dosáhnout nejen legislativními úpravami, ale také změnami ve vnímání starších lidí 
a věku jako takového. 

Způsoby předcházení diskriminace 

V oblasti postoje k věku jako sociální charakteristice:
•  vytvořit věkově inkluzívní společnost, ve které učení, práce a odpočinek nebudou závislé na 

věku, ale budou se prolínat celým životním cyklem, 
•  odstranit věkové bariéry všude tam, kde je to možné a účelné (možnosti flexibilního 

odchodu do důchodu, rozvoj celoživotních forem vzdělávání aj.), 
•  podporovat výzkum v této oblasti, abychom mohli stáří lépe porozumět a mohli lépe 

rozlišovat mezi normálním stárnutím a patologií, 
•  podporovat mezigenerační dialog a spolupráci na úrovni celospolečenské, na úrovni 

sociálních skupin i na úrovni individuální. 

V oblasti trhu práce:
•  učinit celoživotní vzdělávání samozřejmou součástí rozvoje lidských zdrojů bez ohledu na 

úroveň vzdělání nebo obor činnosti, 
•  propagovat smysl adekvátního výběru zaměstnankyň (aby nesprávní lidé s nesprávným 

vzděláním a nesprávnou kvalifikací nezastávali nesprávná pracovní místa), 
•  zvýšit flexibilitu pracovního trhu ve všech ohledech: pracovní doba, sdílení pracovních 

míst, mezigenerační trénink, možnosti úpravy fyzického pracovního prostředí apod., 
•  soustředit se na rozvoj kompenzačních technik v oblastech, kde může věková změna 

vyvolat takovou potřebu (zahrnuje nejen smyslové kompenzační pomůcky, ale i např. 
duševní hygienu, ochranu před vyhořením apod.); kompenzační techniky se zdají hrát 
velmi důležitou úlohu při prodlužování pracovní činnosti ve vyšším věku, 

•  odstranit, tam, kde je to možné a účelné, princip seniority v odměňování a provázat odměnu 
s výkonem, 

•  rozpoznat význam a problematičnost nezaměstnanosti osob ve vyšším věku (význam 
psychologických důsledků na osobnost ve vyšším věku apod.), 

•  odstranit rétoriku demografické paniky pro trh práce a rozvíjet zaměstnanostní struktuy 
přátelské ke každému věku (Vidovičová, 2005: 45).

Kroky státu: Národní program přípravy na stárnutí na období  

let 2003-2007

Stárnutí populace vede ke změně demografické struktury obyvatelstva a má sociální 
a ekonomické důsledky. Hovoří se o tzv. demografické panice, fenoménu veřejně 
artikulovaných obav z budoucího vývoje vyspělých společností na základě jejich měnících se 
demografických struktur, ve kterých bude nadále ubývat podíl narozených dětí a mladistvých 
a zvyšovat podíl seniorů (Vidovičová, 2005). 
Vláda ČR reagovala na demografické změny vytvořením Národního programu přípravy na 
stárnutí na období let 2003 – 2007, jehož cílem je  „podpořit rozvoj společnosti pro lidi všech 
věkových skupin tak, aby lidé mohli stárnout důstojně, v bezpečí a mohli se i nadále podílet 
na životě společnosti jako plnoprávní občané.“ K tomu je třeba překonat a změnit dosavadní 
stereotypní pohledy na stárnutí a stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu 
seniorů ve společnosti. Změna postojů jednotlivců i společnosti ke stárnutí a seniorům 
se musí stát základem pro přístup k naplňování celospolečenského programu přípravy 
na stárnutí. Nezastupitelnou roli v úspěšném prosazování programu přípravy na stárnutí 
a přijetí myšlenky „vytvoření společnosti pro všechny generace“ musí sehrát i soustavná 
a dlouhodobá medializace, publicita a propagace programu a jeho cílů, stejně jako veřejná 
kontrola jeho naplňování. Stárnutí společnosti je třeba pojmout jako příležitost, které má být 
využito všemi generacemi. Národní program přípravy na stárnutí se proto obrací na celou 
společnost: mladou generaci, střední generace a samotné seniory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí si klade za cíl vytvořit podmínky pro rovnoprávný 
a aktivní život seniorů, odstraňovat příčiny nepřípustného omezování základních práv 
a svobod z důvodu věku a sociálního postavení, potírat diskriminaci a sociální vyloučení 
seniorů, posilovat mezigenerační solidaritu, soběstačnost, uznat přínos seniorů v rodině 
a společnosti, podporovat postoje porozumění, tolerance a solidarity. 

Příklady dobré praxe 

•  Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let 
– motivace zaměstnavatelů, aby dokázali využít potenciál věkové skupiny 50+, aktivizace 
pozitivního vnímání věkové skupiny 50+ ve společnosti.

• Projekt „Senior a já“ realizovaný Diakonií ČCE a financovaný z prostředků PHARE.
•  Projekt „Společnost přátelská všem generacím“ připravený ve spolupráci s Diakonií ČCE a akciovou 

společností Walmark – výzva k vykořenění ageismu a podpora mezigenerační solidarity. 
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Rovné příležitosti všech bez rozdílu „rasy“
Následující část se věnuje otázce rasismu (zejména institucionálního rasismu), jeho možných 
projevech ve vzdělávacím systému a na trhu práce. 

Co je rasismus 

Rasismus můžeme definovat jako předsudek založený na významných fyzických rozdílech, 
který se projevuje nejen v názorech, ale také v postojích a chování vůči druhým lidem 
(Giddens, 1999). Ačkoli mezi lidmi existují zřetelné fyzické odlišnosti dané biologicky 
(dědičností), to, že se některé z nich stávají zdrojem společenské diskriminace a předsudků, 
nemá s biologií nic společného. Rasové odlišnosti je tedy třeba chápat jako projevy fyzické 
variability, které si příslušníci dané komunity nebo společnosti vybírají jako významné (proto 
je důležitá barva pleti, barva vlasů nikoli). 
Rasová diskriminace, tedy aktivní realizace rasismu, je chování, jehož cílem je znemožnit 
členům určitých skupin rovný přístup k různým zdrojům (např. na trhu práce). Rasová 
diskriminace má značný rozsah; od ponižujících nálepek (u nás např. „rákosník“, „cigoš“ 
či „černá huba“) až ke znemožnění přístupu v takových institucionálních oblastech jako je 
vzdělání, pracovní trh, politická participace, bydlení apod. 
V České republice stále přetrvává tzv. institucionální rasismus zahrnující zejména tři 
skutečnosti (Laubeová, 2001):
•  kultura organizace či instituce vyjadřuje jak otevřené , tak skryté názory a postoje 

vycházející z rasových předsudků či stereotypů; toto kulturně hodnotové paradigma není 
zjevné a působí jako „neutrální“;

•  každodenní praxe organizací či institucí znevýhodňují „rasově odlišné“ skupiny, a to jak 
záměrně tak i nevědomě – setrvačností, lhostejností, neschopností či neochotou pochopit 
postavení menšin;

•  strukturální znevýhodnění skupin ve společnosti je reprodukováno organizacemi 
a institucemi do té doby, než se tímto procesem organizace začnou zabývat.

Institucionální rasismus tedy není způsoben rasistickým zaměřením individuálních 
pracovníků, ale setrvalou praxí institucí, která prohlubuje znevýhodnění určité etnické 
skupiny – např. pokud jde o zažité vzory zaměstnávání, vzdělávání, řešení sociálních 
problémů – ghetoizace apod. Největším nebezpečím institucionálního rasismu, rozšířeného 
po celém světě, pak je jeho maskování. Ten se totiž netváří jako klasický projev rasismu (snad 
právě proto, že za rasovými projevy vždy hledáme konkrétního viníka), ale často vypadá 
jako přirozený následek sociálních a ekonomických nevýhod etnické menšiny, způsobených 
nižším příjmem, event. nízkým vzděláním. Jedná se tedy o začarovaný kruh, k jehož 
prolomení vede dlouhá cesta. 

Vliv rasismu na vzdělání

Podle výsledků sčítání lidu z roku 1991 mělo téměř 80% Romů pouze základní vzdělání 
(včetně nedokončeného) a dalších 10% bylo bez vzdělání (včetně těch, kdo údaj neuvedli). 
Uvedená čísla nasvědčují, že přístup Romů ke vzdělání není rovnocenný. Existuje několik 
důvodů: „školní nepřipravenost“1 a nedostatečná znalost českého jazyka, důležitou roli hraje 
i faktor sociální – pro chudé romské rodiče mnohdy školné v mateřských školách představuje 
výrazné zatížení rodinného rozpočtu (jejich děti pak školku nenavštěvují a sami rodiče 
nejsou schopni je připravit na vstup do základní školy) (Šimíková, 2003).

Závažným problémem diskriminace v přístupu ke vzdělání, je zejména segregace romských 
dětí do speciálních škol zvláštních, která vede ke značnému snížení možností dalšího 
vzdělání a s tím i získání (jakékoli) placené práce. Rasová segregace Romů ve vzdělání, ať 
už záměrně vytvořená, nebo jako nechtěný důsledek jiných procesů, představuje porušení 
mezinárodních úmluv o lidských právech (Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách 
střední a východní Evropy, 2005).
Podle vlastních odhadů české vlády, zhruba 75 procent romských dětí je přeřazeno nebo 
rovnou zapsáno do speciálních škol zvláštních (Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve 
školách střední a východní Evropy, 2005). V těchto školách romské děti probírají učivo, které 
nedosahuje úrovně běžných škol, a prakticky je jim upřena možnost pokračovat ve svém 
vzdělávání na většinových školách. Ačkoliv teoreticky existuje možnost přejít do většinové 
školy, ve skutečnosti je zařazení do speciální školy zvláštních nezvratné s výjimkou několika 
málo případů. Příznačně čeští pedagogové stále používají inteligenční testy jako základní 
způsob hodnocení schopností dětí, a to přestože bylo dokázáno, že tento systém vede 
k nespolehlivým a rasově diskriminačním výsledkům; psychologické testy neberou v potaz 
jazykovou a kulturní jinakost; vysoká míra libovůle v hodnocení těchto testů vede k ovlivnění 
rasovými a jinými irelevantními faktory. Navíc souhlas rodičů je často získáván pomocí různé 
míry nátlaku. Přestože vláda tento problém přiznává, její opatření dosud nevedla k žádné 
podstatné změně v umisťování romských dětí do speciálních škol zvláštních. Děti umístěné 
v těchto školách nemají přístup k žádnému náhradnímu vzdělání na základě svého etnického 
původu (Stigmata: Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy, 2005).
Jeden případ se týká 18 romských dětí z Ostravy, které byly umístěny do speciální školy 
zvláštní pro mentálně zaostalé, kde se jim dostává výrazně méněcennějšího vzdělání. Rodiče 
dětí tvrdí, že takové školy jsou překážkou sociálního a hospodářského rozvoje. Mnoho Romů 
je posíláno do těchto škol navzdory tomu, že neprojevují známky mentálního postižení. Jen 
nemnozí dokončí střední školu nebo navštěvují školu vysokou. Míra nezaměstnanosti Romů 
proto v České republice, stejně jako ve většině Evropy, dalece překračuje údaj platný pro 
ostatní populaci. 

Příklady
Štrasburk: České školy Romy nediskriminovaly 
7. února 2006 
Česká republika vyhrála u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku spor se skupinou 
mladých Romů. Stěžovali si na diskriminaci při vzdělávání. Soud šesti hlasy proti jednomu 
rozhodl ve prospěch České republiky. Soud rozhodl, že v případě skupiny Romů nebyla porušena 
evropská úmluva o lidských právech ani protokol k ní v článcích, které se týkají diskriminace 
a práva na vzdělání. Případ se týkal osmnácti mladých Romů z Ostravska. V letech 1996 
až 1999 byli umístěni do zvláštních škol. Jejich právní zástupci žádali přezkoumání tohoto 
rozhodnutí, poukazovaly na nevěrohodnost příslušných testů. Tvrdili také, že rodiče dětí nebyli 
dostatečně informováni o důsledcích svého souhlasu s tímto krokem. Školský úřad v Ostravě 
žádost odmítl. Stížnost neakceptoval ani Ústavní soud, neprokázal faktickou diskriminaci 
mladých Romů. Autoři stížnosti uváděli, že s romskými dětmi se v českých školách zachází jinak 
než s ostatními, že „z rasově neutrálního hlediska“ nelze vysvětlit vysoký podíl romských dětí ve 
zvláštních školách a že diskriminaci Romů v České republice potvrzují i některé mezinárodní 
organizace. Zástupce české vlády u soudu poukázal na to, že stěžovatelé nepodali žádný důkaz, 
že by k nim úřady přistupovaly s ohledem na jejich rasovou příslušnost. Uvedl také, že zvláštní 
školy nikdy nebyly pojímány jako školy výlučně pro romské děti, a odmítl tvrzení, že by vláda 
nepodnikala kroky proti rasové nenávisti.

1 Předškolní dítě ze sociálně slabé romské rodiny možná neumí vystřihovat obrázky nůžkami nebo vybarvit omalovánky. 
Je to proto, že v životě nevidělo nůžky či pastelky, nebo proto, že by nebylo schopno se to nikdy naučit?
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Romové jsou zklamaní
Berta Červeňáková z Ostravy, jejíž dcera přešla ze základní školy na zvláštní školu, v úterý pro 
ČTK řekla, že je rozsudkem zklamaná. „Počítala jsem, že to dopadne úplně jinak. Žalobu jsem 
podávala proto, aby moje dcera mohla jednou v životě dostat nějaké lepší vzdělání,“ uvedla 
Červeňáková. Dodala, že když podepsala přestup dcery na zvláštní školu, vůbec netušila, co 
to znamená, a že její dcera tak například nebude moci studovat maturitní obor. Základní 
škola je prý o následcích přestupu neinformovala. „Připadá mi, že jsme byli zneužiti,“ podotkla 
Červeňáková. Její sedmnáctiletá dcera teď opět navštěvuje klasickou základní školu, ale kvůli 
opakování ročníku a přestupům je teprve v osmé třídě. „Známky sice nemá skvělé, ale vyhlídka 
je dobrá,“ uvedla Červeňáková s tím, že by dcera mohla nastoupit na střední školu. Rozsudkem 
je zklamán také Kumar Vishwanathan, který se dlouhodobě věnuje práci s Romy a za své 
aktivity dostal i několik ocenění. „Soud nechápe, že ty zvláštní školy nebyly zařízeny proto, aby 
podpořily a probudily schopnosti těchto dětí,“ uvedl Vishwanathan. Štrasburský tribunál ve 
zdůvodnění rozsudku uvádí, že stížnost je založena na některých vážných argumentech a že bere 
v úvahu i znepokojení některých organizací nad přístupem k romským dětem v České republice. 
Prohlašuje ale, že není kompetentní posuzovat celkový sociální kontext, jen individuální 
stížnosti. Soud se domnívá, že pravidla pro přijímání do zvláštních škol nemají rasový podklad 
a že vláda prokázala, že tyto školy nepřijímají jen romské děti. Uvádí, že rodiče dětí zůstali 
většinou pasivní, ale že pokud požádali o přeřazení dítěte do běžné základní školy, bylo jim 
vyhověno. Celkově tedy tribunál nemá za to, že by české úřady postupovaly diskriminačně. 
Stěžovatelé uváděli, že v Ostravě chodí do zvláštních škol 50,3 procenta všech romských dětí, 
zatímco z ostatních dětí jen 1,8 procenta. Ve zvláštních školách, které navštěvovali oni sami, prý 
romské děti představovaly 58 až 95 procent žáků.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A060207_174554_domaci  

Postavení Romů na trhu práce

Jako celek se romská pracovní síla vyznačuje velkou mírou nezaměstnanosti, zvláště 
dlouhodobé a opakované. Je složité určit přesný počet nezaměstnaných, proto údaje 
o míře nezaměstnanosti romské populace variují mezi 19% (počet registrovaných)2 až 
70% (kvalifikované odhady), přičemž jako hlavní příčiny bývají uváděny zejména nízká 
vzdělanostní úroveň a kvalifikace; 80% populace má jen základní vzdělání, 90% spadá 
do 9. třídy klasifikace zaměstnanosti – tj. pomocní a nekvalifikovaní dělníci (Šimíková, 
2003). V důsledku změn trhu práce se dá navíc očekávat nárůst rizika nezaměstnanosti 
nízkokvalifikovaných jedinců.
Nejčastějšími formami zaměstnávání Romů jsou sezónní a příležitostné práce (fyzicky 
náročné , a proto využívané především muži). Takové práce jsou mnohdy vykonávány bez 
pracovních smluv, pohybují se tedy v oblasti šedé ekonomiky (tamtéž). Problémem je, že 
zaměstnankyně/ci jsou málo informovaní o dlouhodobých sociálních dopadech tohoto 
způsobu obživy, jakými jsou např. neodpracovaná léta pro vznik nároku na starobní důchod, 
historie dlouhodobé nezaměstnanosti vedoucí ke stigmatizaci, nízký status nelegální práce 
apod. Postoj majority vůči souběžné registraci na úřadu práce a práci „načerno“ je velmi 
negativní a v podstatě znemožňuje solidární přístup a jakékoli sblížení. 

Faktory určující postavení Romů na trhu práce 

Výše popsané postavení menšiny na trhu práce je ovlivněno zejména třemi faktory: 
diskriminací, nízkou vzdělaností a omezeným rozsahem sociálních sítí (tzv. „známosti“). 
Sami Romové nejčastěji svou situaci na trhu práce popisují jako diskriminaci: „Teďka zeť 
dokončil rekvalifikaci na vysokozdvižný vozík. Zavolal do nějakého závodu… jo, přijďte. Přijde 
tam: není místo. Viděla, že je to romák a hotovo“  (Bartáková, 2004: 43).
V důsledku malé kvalifikace romské populace se pracovní příležitosti omezují na pomocné 
nekvalifikované, fyzicky náročné práce a sezónní příležitostné práce (Šimíková, 2003). 
Vzhledem k počtu nabídek pracovních míst pro nekvalifikované žadatele a žadatelky o práci 
a počtu nekvalifikovaných žadatelů a žadatelek o práci z řad romské komunity jsou tito 
v konečném důsledku nezaměstnatelní. 
Jedná se o bludný kruh: většina romské populace je nevzdělaná a nekvalifikovaná a vzhledem 
k současnému nastavení trhu práce jen velmi těžko zaměstnatelná. Výsledkem je dlouhodobá 
nezaměstnanost, která ústí v nezaměstnatelnost. Za daných okolností lidé ztrácejí návyk 
pracovat a hodnoty s ním spojené, nemají zkušenost, a tak ani naučenou dovednost, jak 
o místo usilovat. 

Způsoby předcházení diskriminace na základě „rasy“

Kromě trvalého úsilí o odstranění rasové diskriminace, tj. o zajištění rovného zacházení, je 
nutno rozvíjet i vyrovnávací postupy (tj. afirmativní akce) zaměřené na osoby, které jsou ve 
znevýhodněné situaci z různých sociálních a historicky podmíněných důvodů, přičemž toto 
vymezení není omezeno jen na příslušnost k romské komunitě. Z cíle vyrovnávacích postupů 
vyplývají i vhodné prostředky, jimiž jsou především aktivity vedoucí ke zvýšení vzdělanostní 
úrovně a profesní kvalifikace (Koncepce romské integrace, 2005). 
Při vyrovnávacích postupech nejde vláda cestou kvót, které by určovaly počty Romů v určitých 
zaměstnáních nebo mezi přijatými uchazeči o studium, ale cestou cílené asistence, která 
umožní těmto osobám překonat znevýhodnění a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými. 
Vláda přistupuje k vyrovnávacím postupům s perspektivou dosáhnout cílů s nimi spojovaných 
do roku 2020. Konkrétní priority vlády jsou uvedeny v Koncepci romské integrace. 

Příklady dobré praxe

Politiky, programy a institucionální opatření, které na celorepublikové úrovni iniciuje vláda 
(Vašečka, Vildová, 2004):
•  program terénní sociální práce – pracovníci a pracovnice významně přispívají k začlenění 

romských komunit do společnosti,
•  funkce vychovatele (asistenta učitele na školách) – podporováno Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, 
• podpora romských studentů středních škol – finance určené studujícím, 
•  projekty zaměřené na spolupráci romských komunit a Policie ČR – např. funkce asistenta 

Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách v Ostravě.

Integrační koncepce a projekty na úrovni samosprávy 
• dobrovolná práce dlužníků nájemného pro město Roudnice n. L. 
• Romoprojekt Valašské Meziříčí – projekt rekvalifikace a zaměstnanosti 

2 Procentuální zastoupení není určující – mnoho jedinců se z jakýchkoli důvodů na úřad práce zaregistrovat nejde, 
nejsou známy přesné údaje o počtu Romů a neexistují oficiální statistiky, které by poskytly „tvrdá data“. 
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Příklady osvědčených projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi 
• program romské integrace Partners Czech v Pardubicích
• práce romského střediska Drom v Brně (vzdělání a volnočasové aktivity, bydlení…) 
• činnost Týmu sociálních služeb o. s. VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ v Ostravě 

Rovné příležitosti všech bez rozdílu zdravotního stavu
Dalším důvodem porušování rovnosti mezi lidmi je zdravotní stav jedince. Lidé s různou 
mírou zdravotního postižení tvoří přibližně 10% populace nejen u nás, ale i v evropském 
průměru (Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 
2006 – 2009, 2005). Tito jedinci musí překonávat řadu překážek a omezení, které částečně 
vyplývají z existence daného postižení, částečně jsou dány handicapy – omezeními, které jim 
v průběhu svého vývoje postavila do cesty organizace lidské společnosti. Česká republika se 
v posledních letech zařadila mezi ty státy, které si uvědomují odpovědnost za snižování právě 
takových bariér, které komplikují zdravotně postiženým lidem život – počínaje vzděláváním, 
sociálním zabezpečením , až po rovnost na trhu práce. Situací zdravotně postižených občanů 
se zabývají především tyto dva vládní dokumenty: 
Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením byla 
schválena v červnu 2004 a představuje zásadní dokument v oblasti politiky ve prospěch 
zdravotně postižených občanů. Tato koncepce obsahuje přehled dosavadního vývoje 
a návrhy opatření v následujících oblastech: lidské zdroje, vzdělávání, sociální zabezpečení, 
zaměstnanost, zdravotnictví, přístupnost staveb a dopravy, přístup k informacím a kulturnímu 
dědictví, participace občanů se zdravotním postižením.
Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 
svými úkoly navazuje na výše zmíněnou Střednědobou koncepci. Byl přijat v srpnu 2005 a jeho 
hlavním posláním je dosáhnout vyrovnání příležitostí a odstranění nejzávažnějších případů 
diskriminace a zahájení systémových změn v oblasti podpory občanů se zdravotním postižením. 

Způsoby předcházení diskriminace na základě zdravotního stavu

Je nutné seznamovat širokou veřejnost se škodlivostí diskriminace a s důsledky, které do 
života osob se zdravotním postižením přináší a podporovat příznivý postoj společnosti 
k odlišnostem a individualitě každého jedince. Rovněž je nezbytné obeznámit veřejnost 
s přijatými antidiskriminačními právními úpravami. Cílem je rozvoj vnímání skupiny občanů 
se zdravotním postižením jako neopominutelné části společnosti, která je významným 
přínosem pro její další rozvoj. Konkrétní opatření a z nich vyplývající závazky pro jednotlivá 
ministerstva jsou obsažena v Národním plánu podpory a integrace občanů se zdravotním 
postižením na období 2006 – 2009. 

Rovné příležitosti mužů a žen
Nyní se obeznámíme v širších souvislostech s tématem rovných příležitostí pro ženy a muže, 
kdy si nejprve vymezíme pojmy gender, genderové role a stereotypy, následně přejdeme 
k oblasti vzdělávacího systému, v němž rovné příležitosti hrají rovněž nezastupitelnou roli. 
Další část bude věnována samotnému trhu práce, tématu diskriminace a jejích možných forem 
a rovněž i praktickým možnostem uplatňování rovných příležitostí spolu s legislativním 
uchopením a možnostmi obrany proti diskriminaci. 

Proč rozlišovat gender od pohlaví

Pokud se hovoří o principu rovných příležitostí žen a mužů, je nezbytné nejprve vymezit 
a objasnit několik pojmů, jež se s tímto tématem pojí a odkazují ke společenskému odkazu 
k této celé problematice. 
Na první pohled by se mohlo zdát, že termín gender je zaměnitelný s termínem pohlaví. 
Zatímco ale pojem pohlaví je vymezen biologicky a jeho obsah se nemění v závislosti na čase či 
místě působení, pojem gender popisuje rozdíly psychologické, sociální, historické a  kulturní , 
naučené a zvnitřněné během socializace. Používá se tedy k pojmenování takových rozdílů mezi 
muži a ženami, které nejsou dané biologicky, ale výchovou v rámci určité společnosti či kultury. 
Společenské postavení žen a mužů, jejich role v rodině, profese, které se považují za mužské či 
ženské, vlastnosti, které se přičítají mužům či ženám, ženské a mužské způsoby krášlení těla, to 
všechno se proměňuje v čase a v různých kulturách se liší (Oakleyová, 2000). 
V souvislosti s pojmem gender hovoříme o tzv. genderových rolích. Jde o společenské role, které jsou 
osobám předepisované společností na základě jejich pohlaví. Jsou to tedy jakési způsoby chování, 
kterými se projevujeme jako muž či žena. Genderové role jsou proměnlivé, jedinci své role hrají 
podle dané situace a potřeby (např. svobodné matky), přičemž je omezují genderové stereotypy. 
Pokud hovoříme o tzv. genderových stereotypech, máme na mysli stereotypní nahlížení 
a předsudečné představy o tom, jací mají muži a jaké mají ženy být a jak se mají chovat, bez toho, 
abychom se zabývali tím, jaké jsou jejich individuální schopnosti apod. Když se někdo narodí 
jako muž, většina lidí se domnívá, že musí být agresivní, toužit po kariéře, že má racionální 
způsob myšlení, talent na technické obory. A narodí-li se člověk biologicky jako žena, pak se o ní 
většina lidí domnívá, že je pečující, submisivní, bude se raději starat o domácnost než-li usilovat 
o kariéru, místo logického myšlení se spíše řídí emocemi. Je evidentní, že takzvaně typicky ženské 
vlastnosti jsou považovány za vhodné při péči o děti či staré nebo nemocné, což jsou finančně 
podhodnocované oblasti, zatímco povolání považovaná za prestižní a tím úměrně hodnocena , 
jsou spojována s vlastnostmi mužskými. Dalšími důsledky genderových stereotypů je například 
nedůvěra vůči přijímání žen do rozhodovacích pozic, ale také to, že soudy svěřují po rozvodu děti 
do péče téměř výhradně matkám (Jarkovská, 2004, Cviková, Juráková, 2003). 
Genderové dělení osob a jejich činností sice zjednodušuje organizování společenského 
života, všech sociálních struktur a institucí, ale obsahuje v sobě nebezpečí, spočívající 
v popírání individuality jednotlivých členů a členek společnosti. Tradiční obsah genderových 
rolí předpokládá, že biologické ženy mají v zásadě shodné potřeby, zájmy, hodnoty a životní 
styl a  ty se liší od potřeb, zájmů, hodnot a životního stylu biologických mužů. Takové 
zevšeobecňující popisy ženství a mužství vytvářejí výše zmíněné genderové stereotypy (Jak 
dosáhnout rovnosti na trhu práce, 2001).
Genderový princip se obvykle kombinuje s dalšími principy, založenými např. na sociální 
vrstvě, věku nebo rasové či etnické příslušnosti.

Vzdělávání dívek a chlapců: existují rozdíly?

Budoucí rozdělení pracovního trhu se projevuje již při výběru studijních oborů, který ovlivňuje 
jak rodina, tak i učitelé a učitelky a výchovní poradci a poradkyně. Dochází k selekci chlapců 
a dívek do rozdílných vzdělávacích směrů. Na školách a později i v zaměstnání převažují 
dívky v oborech společensko-vědních a humanitních, zatímco chlapci více směřují k oborům 
technicky orientovaným3.  
3 Maturuje sice víc dívek než chlapců a víc jich studuje i na univerzitě, jejich zastoupení v těch nejvyhledávanějších 
oborech je však nižší, velice slabé je v oborech vědeckých a stoupá naopak směrem k oborům humanitním. Podobně je 
tomu na středních odborných školách, kde pro dívky zbývají odvětví tradičně považovaná za „ženská“ a málo placená 
(sekretářky, zdravotnice), zatímco odvětví jako například strojařina, elektrotechnika či elektronika jsou prakticky 
vyhrazena chlapcům (Kuchařová, Zamykalová, 2000).
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Za klíčové problémové otázky lze v systému vzdělávání pokládat zejména (Čermáková a kol., 
2002a): 
•  utváření genderově diferencovaných okruhů vzdělávacích zájmů a osobnostních dispozic 

(talentů) zvlášť pro chlapce a dívky a v podobě zakotvených stereotypů jejich užívání ve 
výuce; 

•  utváření genderově diferencovaných vzorců vzdělávacích drah a aspirací zvlášť pro chlapce 
a dívky, včetně jejich stereotypů užívaných ve výchově;

• fungování genderově podmíněné strukturace učebních oborů a středních škol.

Vzdělaností úroveň žen je vysoká a významně přispívá k jejich vysoké zaměstnanosti. Nadále 
však přetrvává tradiční orientace na tzv. „ženské“ a „mužské“ obory, neboli tzv. horizontální 
segregace (Křížová, Pavlica, 2004). 
Sféra práce do jisté míry reprodukuje strukturu genderových rozdílů a nerovností, které 
založil vzdělávací systém, přijímá je jako dané a neměnné. Politiku rovných příležitostí je 
tedy třeba uplatňovat již při výuce a výchově nejmladších dětí a zvláště pak při vzdělávání 
posledních ročníků základních škol a na školách středních, kdy se rozhoduje o budoucím 
povolání dospívajících. 
Politika rovných příležitostí ve vzdělávání se zaměřuje především na (Jarkovská, 2003):
•  odhalení a podporu individuálních schopností dítěte bez ohledu na to, zda jsou tyto 

schopnosti charakteristické pro chlapce či dívky, 
•  podporu alternativních vzorců, které rozšiřují obzory pro volbu budoucího zaměstnání 

(např. strojní inženýrka, sekretář aj.). 
• vyrovnávání již vytvořených genderových nerovností. 

 Žáci středních odborných škol podle skupin oborů ve školním roce 2005/06

Skupina oborů KKOV
Žáci/žačky                Absolventi/ky ve

šk. roce 2004/05           

ženy  muži   ženy  muži   

Střední odborné školy celkem 126844 100574 33705 21016

Přírodní vědy a nauky 1415 1002 389 178

Techn. vědy a nauky 4049 39015 1007 8722

Zemědělství - lesnictví,veterinární vědy 6395 4817 1664 1056

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy 17578 1723 3957 323

Společenské vědy a  nauky, služby  18658 8532 6035 1280

Vědy a nauky o kultuře, umění 4406 1536 1229 356

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže (2006) 

Pracovní trh: stejné šance pro všechny? 

České ženy nejsou na trhu práce celkově zdaleka tak úspěšné v porovnání s muži. Pokud za 
měřítko úspěšnosti vezmeme dosažení vyšších – vedoucích a řídích pozic a mzdu, kterou je 
jejich práce ohodnocena, pak jejich úspěšnost je odhadem poloviční než úspěšnost mužů. 
Navíc jsou koncentrovány na tzv. sekundárním trhu práce, který se vyznačuje opačnými 
atributy než trh primární, kde dominují muži, tedy horšími, méně výhodnými pracovními 
příležitostmi, nižší prestiží vykonávaných povolání a profesí, menšími možnostmi odborného 
i kariérového růstu. Postavení žen na trhu práce stále vykazuje zřetelné nerovnosti, a to 
v jejich neprospěch (Čermáková, 1997). Je ovlivňováno řadou souvisejících faktorů. Jedním 
z nich je např. přetrvávající nerovná dělba práce v domácnosti. Zde se stále silně projevuje 
stereotypní představa ženy jako „strážkyňě krbu“ a otce živitele. V důsledku toho mohou být 
muži více finančně ohodnoceni, což bývá ospravedlňováno jejich často neopodstatněnou rolí 
živitele (viz matky samoživitelky).
To, že ženy ještě nemají stejné příležitosti jako muži, se projevuje i dosud jen malou účastí žen 
v důležitých společenských aktivitách (menší zastoupení žen ve vedoucích funkcích s rozhodovacími 
pravomocemi jak ve veřejné správě, tak v soukromých podnikatelských subjektech). 
Pouhá účast žen na trhu práce nestačí k zajištění rovnosti podmínek vstupu na trhu práce 
i rovnosti zacházení v zaměstnání. Teprve až viditelná účast žen na rozhodovacích a řídících 
pozicích na trhu práce je důkazem, ale zároveň i podmínkou rovného přístupu k ženám 
(Maříková, 2003).

Co je rovnost příležitostí

Koncept rovných příležitostí pro muže a ženy tedy říká, že všechny lidské bytosti mohou 
svobodně rozvíjet své schopnosti a využívat příležitosti bez omezení, která mohou přinášet 
gender role nebo jakékoliv bariéry pro účast v ekonomickém, politickém a sociálním životě 
na základě pohlaví (Asklöf a kol., 2003b). 
Rovnost účasti žen a mužů na trhu práce lze vidět ve: 
•  snížené segregaci mezi zaměstnanými ženami a muži podle povolání v podniku, instituci, 

organizaci, 
•  snížení rozdílu mezi ženami a muži v mírách nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti, 
• snížení rozdílů v mírách aktivity žen a mužů. 

Základním předpokladem rovných příležitostí v oblasti práce jsou rovnocenné šance na trhu 
práce, tj. v přístupu k zaměstnání (Renzetti, Curran, 2003).
V reálném životě v mnoha společenských oblastech nedochází k naplnění principu rovnosti, 
a to většinou v neprospěch žen (např. nižší odměna za práci, ztížený postup v zaměstnání). 
Rovné příležitosti garantované zákonem neznamenají garantování rovných podmínek. 
Pracovní systém vytváří genderové rozdíly, nerovnosti či diskriminaci, které svědčí o tom, 
že rovnost mužů a žen je v praxi pouze abstraktní. Nejde však o problém rovných příležitostí 
pouze pro ženy, ale též pro muže, protože jsou určité oblasti života, kde se i muži cítí 
diskriminováni – např. při svěřování dětí do výchovy po rozvodu manželství, při přístupu 
k některým profesím (Čermáková, 1999, Kuchařová, Zamykalová, 2000). 
Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí je proto podpořit naplnění principu rovnosti 
mužů a žen v praxi. Navíc politika zaměřená na rovné příležitosti by neměla být chápána pouze 
jako pomoc ženám (Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v Evropské Unii, 2003). 
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Segregace trhu práce – ženské a mužské profese

Rozdělení společnosti na sféru veřejnou a sféru soukromou, oddělní práce za mzdu od 
neplacené práce v domácnosti, měla za následek výraznou genderovou segregaci. Žena na 
rozdíl od muže je ve veřejné sféře stále chápána jako něco marginálního, postradatelného. Na 
váhy se nakonec nedostanou její profesionální přednosti a nedostatky, ale to, že je ženou, což 
implikuje její sepětí s rodinou a domácností.
Segregace pracovního trhu podle pohlaví je situace, která (na základě výchovy a vzdělávacího 
systému) podporuje existenci genderově typických pracovních míst a odvětví a zapříčiňuje 
znevýhodňování jednoho z pohlaví z hlediska přístupu k určitým pozicím, ale i z hlediska 
odměny za práci, statusu a očekávání spojených s určitou profesí. Pracovní trh je tak  
genderově segregován do více rovin a vytváří pak odlišné podmínky pro různé profese, které 
vedou k nerovnostem v šancích a příležitostech (Čermáková a kol., 2000). 
Je také třeba rozlišovat horizontální a vertikální segregaci. Horizontální segregace se 
týká rozdělení žen a mužů mezi jednotlivými povoláními – ženy převážně pracují jako 
ošetřovatelky, sekretářky a muži jako řidiči kamionů či stavební dělníci. Vertikální segregace 
se projevuje ve stejném povolání: muži převládají mezi mistry, ženy mezi dělníky, muži mezi 
vyššími manažerskými funkcemi, ženy mezi nižšími (Křížková, Pavlica, 2004). 
Ženám se vytýká především menší soutěživost, nedostatek asertivity, nesamostatnost 
v rozhodování a nedostatek autority. Tyto znaky jsou považovány za maskulinní a vhodné 
pro výkon vedoucích funkcí. Ženám jsou naopak připisovány vlastnosti pečovatelky, která 
je naopak pevně spjata s femininitou. Tyto předsudky ovlivňují nejen zaměstnavatele, ale 
i ambice zaměstnankyň a uchazeček o práci. Pokud se v daném zaměstnání vyskytuje jen 
malý nebo nulový počet žen, je pravděpodobné, že ženy budou dané zaměstnání vnímat 
jako jim uzavřené a jen velice zřídka se do něj budou snažit proniknout (Hašková, 2000, 
Maříková, 2003). 

Co je diskriminace na základě pohlaví a jak ji poznáme

Koncepce diskriminace podle pohlaví je integrální součástí koncepce rovných příležitostí 
mužů a žen. Nejmarkantněji je problém diskriminace podle pohlaví zakořeněn a rozšířen na 
pracovním trhu. Ženám jednak nejsou od začátku poskytnuty rovné příležitosti s muži – jsou 
paušálně považovány za nekonkurenceschopné mužům kvůli jejich potenciálnímu mateřství 
a zaneprázdnění péčí o domácnost, a ze stejných důvodů není se ženami často, když už danou 
pozici na trhu práce získají, zacházeno stejně jako s muži – nejsou stejně ohodnoceny, není 
jim dána možnost postupu apod. (Křížková, 2002).
Diskriminací na základě pohlaví se rozumí méně nepříznivé zacházení s jedincem vzhledem 
k jeho pohlaví. Tato diskriminace znamená nerovné zacházení, znevýhodnění žen či mužů 
právě na základě znaku pohlaví v té které oblasti sociálního života. 
Rozlišujeme diskriminaci přímou a nepřímou:
•  K  přímé diskriminaci dochází, když se s muži a ženami zachází odlišně, například pokud 

jde o mzdu, a to výhradně na základě jejich pohlaví. Ta zahrnuje rovněž diskriminaci 
z důvodu těhotenství, mateřství, protože tyto důvody jsou neoddělitelně spjaty s příslušností 
k jednomu z pohlaví, například situace, kdy je ženě odpíráno zaměstnání, odborná příprava 
nebo povýšení jen proto, že je těhotná. Při přímé diskriminaci je zjevné, že daná osoba je 
znevýhodněna oproti osobám opačného pohlaví právě proto, že její pohlaví není v dané 
oblasti společenského života považováno za „dominantní“, za určující. Jako příklad lze 

uvést situaci, kdy při přijímacím pohovoru je ženské uchazečce rovnou řečeno, že se na 
danou pozici nehodí, protože jako žena určitě nemá dostatečné manažerské schopnosti. 

•  Nepřímá diskriminace znamená pravidla a praktiky, které se jeví jako genderově neutrální, 
avšak ve skutečnosti vedou ke znevýhodněním,  která primárně postihují příslušníky 
jednoho pohlaví, i když se úmysl diskriminovat nepředpokládá. Například objektivně 
neodůvodněné požadavky na výkon zaměstnání, jež mohou typicky splňovat převážně 
muži (určitá výška nebo váha), zakládají nepřímou diskriminaci žen. Nepřímá diskriminace 
pak odkazuje na zákonná opatření a praktiky, politická opatření a jejich realizaci, která 
se jeví jako genderově neutrální, ale ve skutečnosti mají negativní dopad na příslušníky 
jednoho pohlaví. Rozdíl v dopadu přitom není možné vysvětlit objektivními faktory. Lze 
uvést příklad, kdy zaměstnankyně/ci firmy pracující na zkrácené úvazky nemají nárok na 
poměrnou část penzijního připojištění. Protože ovšem na zkrácené úvazky pracují prakticky 
výhradně ženy, jsou ženy v této oblasti zaměstnavatelem diskriminovány (Renzetti, Curran, 
2003, Zásada nediskriminace v právu Evropské unie, 2001). 

Diskriminace podle pohlaví je tedy apriorní zamezení přístupu k zdrojům, možnostem 
a příležitostem jedinci pouze na základě jeho kategorizace podle pohlaví bez zjišťování 
a ověřování jeho individuálních schopností a možností. Navíc diskriminace na pracovním 
trhu je natolik institucionalizována, že je považována za přirozenou, funkční a nezměnitelnou 
(Fischlová, 2003, Čermáková, 1997). 

Diskriminace v přístupu k zaměstnání

V přístupu k zaměstnání jsou genderové rozdíly zcela zjevné a mají dvě hlavní příčiny:
• z velké části přetrvávající stereotypní rozlišování mužských a ženských profesí, 
• obavy zaměstnavatelů z konfliktu rodinných a pracovních povinností žen. 

Diskriminace se může při uplatňování práva na zaměstnání projevit ve dvou základních 
rovinách, a to v inzerátech nabízejících zaměstnání a při pohovoru uchazečky o zaměstnání 
u zaměstnavatele (Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, 2002).

Inzerce nabízející zaměstnání

Explicitní porušování zákonem dané normy často nacházíme ve zveřejňovaných pracovních 
nabídkách. Týkala se dokonce několika skupin obyvatelstva (žen, absolventů, pracovníků 
nad 45 let a lidí se zdravotními potížemi). 
Projevem diskriminace je rozdělování nabízených pracovních míst na práce určené pro 
ženy a práce určené pro muže. Postupem času došlo k tomu, že četnost takových inzerátů 
a obdobných nabídek je v současnosti mnohem nižší než před účinností novely zákona č. 
1/1991 Sb., o zaměstnanosti, která vešla v platnost 1. 10. 1999. Ovšem diskriminační inzeráty 
nevymizely úplně. Nejenže některá pracovní místa zaměstnavatelé stereotypně přisuzují pouze 
mužům a jiná ženám, ale zvolenými formulacemi také skrytě diskriminují ženy mladé nebo 
naopak starší, ženy s dětmi či ženy ucházející se o vyšší a finančně lépe hodnocené posty. 
Zaměstnavatelé zvolili taktiku inzerátů se skrytou diskriminací. Z podtextu takových inzerátů 
lze usoudit, jaké představy má zaměstnavatel o budoucí zaměstnankyni/ci:
•  „ochota pracovat bez ohledu na čas“ nebo „časová flexibilita“ – zaměstnavatel má zájem 

o uchazeče-muže, popř. může být i bezdětná uchazečka či uchazečka s odrostlejšími dětmi,
• „požadujeme maximální pracovní nasazení“ – uchazeč by neměl být starší 35 let,
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•  „maximálně 3 roky praxe“ – uchazeč či uchazečka by neměli být starší než 21 – 22 let (žena 
v tomto věku je většinou bezdětná),

•  „hledáme ředitele… vedoucího propagace… asistentku… prodavačku… sekretářku…“ 
– podobné formulace v rozporu se zásadou rovnosti nenabízejí pracovní pozice oběma 
pohlavím (ženám jsou obvykle vyhrazeny nabídky pozic s nižší rozhodovací pravomocí),

•  „Pro naši mladou dynamicky se rozrůstající firmu hledáme: mladé muže ve věku do 35 let.. 
mladé ženy do 30 let…ženy s odrostlými dětmi…bezdětné ženy...“ – takto volená slovní 
spojení diskriminují nejen na základě pohlaví, ale neoprávněně ve svých textech požadují 
splnění dalších předpokladů.

Při hlášení volných pracovních míst se lze setkat s inzeráty typu: hledáme mladé muže, 
přijmeme spolupracovníka apod. Lze se však také setkat s inzeráty, které chtějí na volná 
pracovní místa pouze ženy. Ve většině případů mají tyto inzeráty jedno společné – jedná se 
o stereotypní a málo placenou práci, přičemž zaměstnavatelé tento fakt často vysvětlují tím, 
že muži by u takové práce nevydrželi, že by ji nezvládli nebo by jim nestačilo dané mzdové 
ohodnocení. Stále se také setkáváme s inzeráty, které pomocné či podřízené místo nabízejí 
výslovně „uchazečce“, zatímco nabídky pozic rozhodovacích a výkonných se zaměřují na 
muže. Na druhé straně se ovšem můžeme setkat s tím, že zaměstnavatelé (např. pod nátlakem 
ÚP) tyto požadavky neuvádějí, avšak nadále je zohledňují při přijímacím řízení (Huňková 
a kol., 2003, Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, 2002).

Přijímací pohovory

Zaměstnavatele mnohdy u uchazečky o zaměstnání nezajímá dosažená úroveň vzdělání, 
odborná kvalifikace, pracovní praxe apod., ale otázky týkající se jejího věku, počtu dětí 
a jejich věku, rodinného stavu, plánů v soukromém životě atd. Velmi často se také stává, že po 
sdělení počtu dětí a jejich věku je žena z výběrového řízení vyloučena, aniž se zaměstnavatel 
dotázal na cokoli dalšího. Dále, pokud se zaměstnavatel rozhoduje mezi dvěma uchazeči 
o zaměstnání – mladým mužem a mladou ženou, častěji dá přednost mladému muži, 
zejména pokud dané zaměstnání vyžaduje rozsáhlé zaškolení, protože se domnívá, že mladé 
ženy odejdou po narození dětí z trhu práce. Tato rozhodnutí činí zaměstnavatel bez ohledu 
na záměr dané uchazečky mít děti či její pracovní záměr, o nichž nemá žádné informace 
(Renzetti, Curran, 2003).    
Na hodnocení uchazečky však nesmí mít vliv ani např. její manželský a rodinný život ani její 
povinnosti k rodině. Zaměstnavatelé by se tedy při přijímacím pohovoru neměli dotazovat na 
rodinný stav nebo budoucí plány ohledně rodinného života uchazečů. Pokud dá zaměstnavatel 
uchazečce o zaměstnání nějakým způsobem najevo, že nemá z výše uvedených důvodů šanci 
u něho zaměstnání získat, jedná se o evidentní projev diskriminace (Huňková a kol., 2003). 
Podle zásady rovnosti příležitostí v zaměstnání by při přijímacím pohovoru neměly padnout 
následující otázky: „Plánujete rodinu?“, „Jaký je Váš zdravotní stav, budete mít v nejbližších pěti 
letech děti?“, „Kdo se Vám stará o děti?“, „Jste vdaná?“, „Žijete s manželem?“ apod.. Z právního 
hlediska jsou informace zaměstnavatele týkající se rodinného stavu, počtu dětí a jejich věk, 
zajištění hlídání apod. zcela irelevantní a zaměstnavatele nemají zajímat (výjimkou je jen 
situace, kdy zaměstnankyně např. péčí o rodinu odůvodňuje využití některého ze zákonem 
stanovených nároků – např. přestávky na kojení či kratší pracovní doby) (Prosazování 
rovnosti, 2002, Lišková, Navrátilová, 2002).

Diskriminace v zaměstnání

Diskriminace se může projevit nejenom tehdy, když se žena či muž o zaměstnání uchází, 
ale i v průběhu pracovně právního vztahu tím, že dochází k porušování principu rovného 
zacházení s muži a ženami.  
Diskriminace žen a mužů v zaměstnání se může projevovat v: 
• znevýhodnění v možnosti povýšení a pracovním postupu, 
• platové nerovnosti, 
• znevýhodnění na vedoucích postech, 
• sexuálním obtěžování a znevýhodňování,
• nerovnoprávnosti v otázce rodičovských dovolených a rodičovských výhod.

Znevýhodnění v možnosti povýšení a pracovním postupu

Pro ženy je povyšování stále obtížnější než pro muže. Zvlášť obtížné pro ženy je propracovat 
se do vedoucích pozic v soukromých podnicích. Ženy se ve většině podniků nacházejí na 
nižších úrovních řízení s menší odpovědností. Rovněž jsou jim často vyhrazeny pozice 
a profese, které velkou příležitost k postupu neskýtají. Jestliže už jsou na pracovním místě, 
které umožňuje postup, musí pro jeho dosažení vyvinout výkon, kterým předčí své mužské 
kolegy, jinak si jejich snažení zaměstnavatelé nevšimnou. Muži tedy přitahují pozornost 
zaměstnavatelů automaticky, ženy si ji musí zasloužit zcela mimořádným úsilím. Na takovéto 
situaci je zarážející, že zaměstnavatelé nadále používají rétoriku o nestranném posuzování 
individuálního výkonu, ačkoli jsou jejich postoje již předem dány stereotypními představami. 
Muži mají tendenci do vedoucích pozic vybírat muže-nikoliv záměrně diskriminovat ženy, 
ale z toho důvodu, že jsou zvyklí spojovat kompetenci s tradiční „mužskou“ kvalifikací 
a „mužskými“ vlastnostmi (Asklöf a kol., 2003a). 
Ženy v povoláních pro ně netypických se obvykle setkávají s diskriminací při povyšování 
a při svých snahách nalézt si cestu nahoru pracovní hierarchií narážejí na tzv. „skleněný 
strop“. Skleněný strop odkazuje na neviditelné bariéry, které omezují pracovní mobilitu 
pracovnic směrem nahoru – jde zejména o ženy a rasové a etnické minority (Čermáková 
a kol., 2002a). 

Platová nerovnost

Ženám i mužům náleží u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty 
stejná mzda (plat). Pokud zaměstnavatel pro odchylný postup nemá objektivní odůvodnění, 
jedná se o diskriminaci. V současné době nikde na světě nedosahují zaměstnané ženy 
stejného průměrného výdělku jako zaměstnaní muž. Nejčastěji činí rozdíl 20 – 30 % ve 
prospěch ekonomicky aktivní mužské populace. Výdělky žen jsou v celém světě nižší než 
výdělky mužů. 
Ženy v ČR mají v současnosti průměrnou měsíční mzdu celkově zhruba o jednu čtvrtinu 
nižší než muž – přičemž tento schodek v případě vyšší kvalifikace a vyššího vzdělání ještě 
roste. Největšího mzdového rozdílu je dosahováno v kategoriích středního věku, nejnižších 
u nejmladších věkových kategorií.   
Z hlediska klasifikace zaměstnanosti je trvale největší rozdílnost v kategorii vedoucích 
a řídících pracovníků. Rozdíl ve mzdách mezi vedoucími a řídícími pracovníky je v některých 
oborech i 100% v neprospěch žen. Stejně tak v kategorii vysokoškoláků je největší průměrný 
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rozdíl mezi platem muže a ženy (36%) ve srovnání s ostatními vzdělanostními kategoriemi. 
Navíc se objevuje další nerovnost – manuálně pracující muži obvykle vydělávají v průměru 
více než relativně privilegované nemanuálně pracující ženy. Což znamená, že nerovnosti 
v příjmech jsou obvykle ve všech pracovních systémech a u všech kategorií pracujících žen, 
porovnáváme-li jejich průměrné příjmy s příjmy mužů (Čermáková, 1997, Rovná práva 
a příležitosti pro ženy a muže v Evropské unii, 2003). 
Rozdíly v platech nesouvisí s rozdílnou úrovní kvalifikace a odpovědnosti, ale jsou 
genderovou záležitostí. Příjmové zvýhodnění mužů patří k základním genderovým rozdílům 
na trhu práce. Pracovní segregace na základě pohlaví se na rozdílu mezi výdělky mužů a žen 
podílí z dvaceti až čtyřiceti procent. Přičemž „ženská“ povolání vykazují pravidelně nižší 
příjmy než povolání „mužská“ (feminizace zdravotnictví, školství – tedy oblastí s tradičně 
nízkými příjmy). (Lišková, Navrátilová, 2002)

Rozdíl mezi výdělky žen a mužů

Průměrné hrubé měsíční mzdy 

Zaměstnání
Průměrné hrubé měsíční mzdy

celkem ženy muži ženy / muži 
(%)

Celkem  20 545 17 256 23 044 74,9 

1 zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 42 018 28 733 48 236 59,6 

2 vědečtí a odborní duševní pracovníci 27 198 23 376 31 733 73,7 

3 techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 22 153 19 189 25 488 75,3 

4 nižší administrativní pracovníci 16 442 15 733 18 965 83,0 

5 provozní pracovníci ve službách a obchodě 12 956 11 547 15 370 75,1 

6 kvalif. dělníci v zemědělství, lesnictví a rybolovu 13 090 12 141 13 995 86,8 

7 řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé 16 965 12 504 18 026 69,4 

8 obsluha strojů a zařízení 16 943 13 769 18 210 75,6 

9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 11 831 10 486 13 479 77,8 

Zdroj: Ženy a muži v datech (2005) 

Znevýhodnění žen na vedoucích postech

Ženy to mají na vedoucích místech mnohem obtížnější než muži, a to proto, že je mnoho 
způsobů, jak zpochybnit autoritu a schopnosti ženy ve vedoucí pozici, což je v praxi 
podřízenými často využíváno. Jistým znevýhodněním je také např. „solidarita“ mužů na 
pracovišti, kteří nepřijímají ženu ve vedoucí pozici. Navíc muži ve vedoucích pozicích 
podléhají jakési neodůvodněné představě, že se s ženami ve vedení nedomluví, že žena nebude 
dobrou šéfkou, že se na řídící práci nehodí, že nemá vhodné organizační a koordinační 
schopnosti. Nezpochybněn tak zůstává obraz vedoucího (muže), pro nějž žena vykonává 
pomocné a obslužné práce (Fischlová, 2003).

Pokud ženy při dosahování postavení ve veřejném životě a v politice dojdou k přesvědčení, že stojí 
za to o něco usilovat, získat úspěch, dosáhnout určité pozice, musí vynaložit mnohem více úsilí 
oproti mužům. Pohlaví tedy ženy vlastně silně diskvalifikuje a znevýhodňuje (Křížová, 2002).

Sexuální obtěžování a znevýhodňování

Jedná se o sexuální návrhy, jejichž odmítnutí má pro oběť (zaměstnankyni/zaměstnance) 
negativní důsledky v zaměstnání. Terčem může být kdokoli- jak ženy, tak muži. Tento jev je 
úzce spojen s uplatňováním moci – obtěžování přichází většinou ze strany zaměstnavatele 
či nadřízeného, pro oběť je proto těžké se bránit. O sexuální obtěžování se jedná také tehdy, 
když dojde k jakékoli formě nežádoucího verbálního nebo neverbálního nebo fyzického 
chování sexuální povahy za účelem nebo s následkem porušení důstojnosti osoby a vytvoření 
zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí (Lišková, 
Navrátilová, 2002, Renzetti, Curran, 2003). 
Za sexuální obtěžování lze považovat celou řadu projevů. Je nepřijatelné, je-li toto chování 
vůči dotčené osobě nevhodné, nevítané a urážlivé, odmítnutí nebo přijetí tohoto chování 
ze strany zaměstnavatele nebo pracovníka se stane výslovně nebo implicitně podmínkou 
rozhodnutí, které ovlivňuje práva dotčené osoby v oblasti odborného vzdělání, zaměstnání, 
zachování pracovního poměru, služebního postupu, mzdy nebo jakéhokoli jiného rozhodnutí 
o zaměstnání (Kuchařová, Zamykalová, 2000). 

Formy sexuálního obtěžování žen a mužů na pracovišti

Forma obtěžování % 

Sexuálně podbarvené vtipy 21,1

Narážky na soukromý život 19,5

Sexuálně podbarvené řeči 14,2

Ukazování erotických časopisů 12,3

Sexuálně orientované poznámky 10,9

Posílání lechtivých obrázků e-mailem 9,5

Okukování 8

Milostné vztahy mezi kolegy 6,7

Nechtěný tělesný kontakt 5,9

Milostné vztahy mezi podřízenými a nadřízenými 5

Nabídka na schůzku i přes nezájem 3

Obtěžující telefonáty, e-maily 2,1

Sexuální návrhy a pobídky 2

Pokus o znásilnění 0,4

Zdroj: Výzkum veřejného mínění realizovaný v rámci projektu Analýza výskytu obtěžování žen a mužů 
z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti. Sociologický ústav v ČR, upraveno 
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Příklady replik, které jsou projevem obtěžování:

• „Znáte přece chlapy: Nedokážou dělat dvě věci najednou.“
•  „Ale holčičko, to snad chápeš, ne?“ – replika z úst nadřízeného muže ke čtyřicetileté ženě, 

která v podniku pracuje už 20 let 
•  „Máš menses nebo co?“ – reakce muže na to, že s ním kolegyně nesouhlasí a má vlastní 

názor (Asklöf a kol., 2003a).

Nerovnoprávnosti v otázce rodičovských dovolených 

a rodičovských výhod

Rodičovství je v naší společnosti velmi nízce hodnoceno (jak finančně, tak symbolicky), 
čehož je důkazem jednak dělicí čára mezi profesním a osobním životem i s tím související 
diskriminační praktiky uplatňované zejména vůči rodičům s dětmi. Sebedůvěra je u rodičů 
po návratu z mateřské a rodičovské dovolené obvykle ještě menší a několikaletá absence 
na trhu práce je více handicapuje. Pro snadnější návrat na trh práce či skloubení pracovní 
a rodinné role lze využít opatření, jakým je kratší pracovní doba, sdílení pracovních úvazků, 
flexibilní pracovní doba, teleworking (subdodavatelská práce vykonávaná doma), asistence 
v péči o děti (Čermáková a kol., 2000, Hašková, 2003). 
Zajímavým se jeví i vývoj situace v zastoupení různých typů rodinného uspořádání. To 
dokazuje i následující graf.

Zastoupení jednotlivých typů domácností v České republice4

Zdroj: Sčítání lidu 1991 a 2001, vlastní výpočty

Uplatňování politiky rovných příležitostí žen a mužů

Politika rovných příležitostí může být uplatňována v těchto oblastech (Gender management, 2004):

Začlenění principu rovných příležitostí do všech úrovní pracovního 

procesu

• Rovnost při náboru zaměstnankyň
Ohled se bere již na prezentaci rovnosti šancí obou pohlaví v samotných nabídkách 
zaměstnání. Inzerce volných pracovních míst je zaměřena na muže a ženy, tzn. že povinností 
je uvádět u všech nabízených profesí tvar pro mužský i ženský rod. To lze učinit několika 
způsoby: vyjmenovat oba tvary („přijmeme ředitelku/ředitele“) nebo používat lomítka či 
závorky („přijmeme vedoucí/ho“, „učitele(ku)“). Při přijímacím pohovoru se zaměstnavatel 
vyhýbá jakýmkoli diskriminujícím otázkám (např. na rodinný stav, počet dětí aj.), naopak je 
vhodné se zaměřit na kvalifikaci, osobní charakteristiky, praxi a motivaci pro danou práci 
uchazeče či uchazečky. 

• Kariérní postup
Je vhodné zpracovat konkrétní a jednoznačná kritéria, podle kterých se bude kariérní postup 
řídit a která budou veřejně k dispozici všem zaměstnankyním/cům.

• Odstraňování stereotypního rozdělení
Jedná se o snahu o narušení segregace pracovního trhu (tj. rozdělení na tzv. „ženské“ 
a „mužské“ pracovní sektory, povolání, pracovní pozice aj.), tak podporu zaměstnavatelů 
vůči vyrovnání genderových rolí (podpora mužů v péči o domácnost a děti).

• Hodnocení
Interní směrnice pro hodnocení zaměstnankyň/ců mají zaručit, aby srovnatelné (tedy pro 
firmu stejně hodnotné pozice) byly i srovnatelně ohodnoceny. Jasná kritéria by měla existovat 
i pro zvyšování platu a případné benefity – jejich čerpání má být závislé na výkonu a kvalitě 
pracovní činnosti a je nutné zajistit, aby zaměstnankyně/ci měli potenciálně stejné šance na 
benefity či navýšení platu dosáhnout.

• Propouštění
Nemělo by docházet k systematickému znevýhodňování určité skupiny. Důležité je zhodnotit 
přínos jednotlivých zaměstnaných a podle toho učinit rozhodnutí.

• Pracovní atmosféra
Vztahy mezi zaměstnanými by měly být zcela korektní, pracovní prostředí by nemělo být 
pro nikoho urážející či nepříjemné. To platí zejména pro kontakty se sexuálním podtextem, 
které se musí bezpodmínečně konat  za oboustranného souhlasu, přičemž nesmí docházet ke 
zneužívání moci ze strany nadřízených. 

• Možnosti vzdělání
Zaměstnavatelé by měli zhodnotit, zda jsou možnosti vzdělávání stejně dostupné pro všechny 
zaměstnankyně/ce, tzn. zda se o nich dozví všichni, jestli se konají v přijatelnou dobu, i to, 
zda jsou všichni stejnou měrou vybízeni k účasti.

4 Vysvětlivky: Úplné rodiny jsou domácnosti, jejichž základ tvoří manželský pár (druh, družka) buď s dětmi nebo 
bez dětí. Neúplnou rodinu tvoří jeden z rodičů s jedním nebo více dětmi, případně s dalším členem (prarodič atd.). 
Nerodinné domácnosti tvoří soužití osob bez partnerského nebo rodičovského vztahu (např. bratr a sestra).
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Uplatňování politik podporujících slaďování péče o rodinu s prací

Nedílnou součástí aktivní politiky rovných příležitostí je zvýšená pozornost věnovaná situaci 
rodičů a z toho plynoucí snaha umožnit lepší sladění pracovních a rodinných záležitostí. 
Tento přístup je velmi výhodný pro muže i ženy, neboť umožňuje oběma lépe rozdělovat čas 
věnovaný rodině a práci.
Při naplňování politiky rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání se tedy často usiluje 
o skloubení dvou významných priorit, a to snahy o efektivní využití lidských zdrojů, která je 
na prvním místě u zaměstnavatelů, a podpory propopulační politiky a rodičovství. Konflikt 
mezi rodinou a profesí avšak není fatální – projevuje se hlavně v určité fázi vývoje rodiny, 
a to zejména v době péče o malé děti. 
Novelizace Zákoníku práce umožňuje čerpání rodičovské dovolené i otcům. Ale i společnost 
je daleko méně tolerantní k mužům, kteří dávají přednost rodině před prací, než k mužům, 
kteří se věnují své práci. Zaměstnankyně/ci a zaměstnavatelé často nejsou ochotni překročit 
hranici představ o primární funkci ženy jako matky, s čímž potom souvisí výrazné opomíjení 
důležitosti otců ve výchově a možnosti ekvivalence rodičovských rolí. 
Skutečnou rovnost příležitostí obou pohlaví lze tedy uskutečnit pouze tehdy, pokud existují 
reálné záruky, že žádné z pohlaví nebude při výkonu péče o děti a rodinu diskriminováno, 
resp. že příslušná opatření tlumící nepříznivé sociální dopady výkonu této péče nebudou 
určena výlučně ženám,  a pokud dojde k posílení úlohy muže v rodině.
Pro podporu sladění rodičovství se zaměstnáním je pravděpodobně organizačně nejjednodušší 
nabídnout zaměstnaným změnu charakteru pracovní doby. Důraz je v současnosti kladen 
na možnosti harmonizace práce a rodiny v životě a na vytváření tzv. family-friendly politik 
a různých způsobů zvýšení flexibility práce, umožňující rodinné a pracovní závazky skloubit. 
Flexibilita přitom může nabývat různých forem a může být vytvářena za různým účelem. 
Možnosti kombinovat práci a rodinu tedy mohou za určitých předpokladů napomáhat 
následující formy zaměstnání (Machovcová, 2004):

• Sdílení pracovních úvazků (job sharing)
O jednu pozici se dělí dva lidé (čtyři a čtyři hodiny nebo v praxi osvědčenější systém šest 
a dvě hodiny denně).

• Pružná pracovní doba
Zahrnuje nerovnoměrnou  a nepravidelnou pracovní dobu i další flexibilní formy zaměstnání, 
např. tzv. stlačený pracovní týden, přičemž tato forma není zatím nabízena, v Zákoníku práce 
je ale ošetřena. Zaměstnankyně/ci tak mají určitý vliv sami rozhodovat o době strávené v práci 
a mohou tak přizpůsobit výkon zaměstnání i dalším osobním a rodinným potřebám. 

• Práce doma a práce na dálku
Tato forma zaměstnání se pojí zejména s prudkým rozvojem výpočetní techniky a zvýšením 
výpočetní gramotnosti obyvatelstva. V České republice má dlouhou tradici zejména 
manuální práce doma. Skladba profesí je mírně vychýlena ve prospěch administrativních 
činností. V poslední době však i u nás dochází k pomalému zavádění práce doma na PC, 
přičemž často zmiňovanými výhodami práce doma jsou až o 20% vyšší výkonnost a snížení 
nezaměstnanosti. Vzhledem k důležitosti sociálních kontaktů, které zaměstnání poskytuje, 
není pravděpodobné, že by došlo k nějakému dramatickému nárůstu této formy zaměstnání. 
Pod prací na dálku jsou zahrnuty i možnosti jako tzv. home office, resp. teleworking, kdy 
zaměstnanec pracuje částečně či zcela doma, a to obvykle s využitím internetu a telefonu.

• Asistence v péči o děti
Zaměstnavatelé jako soukromé subjekty mohou pomocí tohoto opatření vytvářet lepší 
podmínky pro pracující, kteří pečují o děti. Vedle podpory mateřských škol, družin 
a různých zájmových aktivit pro děti je vhodné také zřizování „dětských koutků“. Prostupnost 
rodinného a pracovního prostředí lze zvýšit i vyčleněním prostoru pro kojení a přebalování, 
provozem firemní školky. Tato opatření mohou být nejen součástí vstřícné sociální politiky 
zaměstnavatele, ale podpoří i aktivnější zapojení rodičů v zaměstnání.

• Práce na částečný úvazek
Nejčastěji jde o tzv. poloviční úvazek v délce 4 hodiny denně, ale někdy je využíván i v trvání 
6 hodin denně. Česká republika se vyznačuje velmi nízkým podílem osob  pracujících 
na zkrácený úvazek (pouze  přibližně 8,5% žena 2% mužů), což je způsobeno mimo jiné 
i tím, že český trh práce se vyznačuje velmi nízkou nabídkou pracovních míst na zkrácený 
úvazek. Problémem, který s tímto i dalšími opatřeními koresponduje, je jeho zaměření téměř 
výhradně na kategorii žen, protože je předpokládána jejich větší angažovanost v rodině. To ale 
postavení žen na trhu práce dále oslabuje a navíc tak neumožňuje mužům zvýšit jejich podíl 
na rodinných vztazích. Z hlediska rovných příležitostí tato forma může být kritizována jako 
možný prostředek prohlubování genderové segregace. Nicméně toto opatření představuje 
možné dočasné řešení např. při dřívějším návratu z rodičovské dovolené.

Preferovaná délka pracovního úvazku podle pohlaví v %.5

 
Zaměstnání na plný 

úvazek (nejméně 30h/
týdně)

Zaměstnání na 
částečný úvazek

Zaměstnání s úvazkem 
menším

Vůbec žádné 
zaměstnání

Muži 68,6 19,8 3,3 8,4

Ženy 51.6 30,9 5,6 11,9

Celkem 59.4 25,8 4,5 10,3

Zdroj: Hašková, Křížková (2003) 

Opatření na podporu profesního rozvoje žen

• Supervize
Jedná se o techniku, která najde využití i bez ohledu na problematiku rovných příležitostí. Velmi 
účinná však může být zejména v situaci, kdy se rodič vrací po rodičovské dovolené a je nutné, 
aby se rychle zapracoval. Tuto metodu lze také využít jako podporu mladých zaměstnankyň, 
které jsou pro organizaci perspektivní a předpokládá se jejich další kariérní postup.

• Mentoring
Umožňuje (nejen) ženám předávat si zkušenosti a znalosti a přispívá k podpoře profesního 
rozvoje žen i vzájemné ženské solidarity. 
Vzhledem k přetrvávající přímé i nepřímé diskriminaci na základě pohlaví jsou supervize 
či mentoring mezi ženami vhodné též proto, že jim umožňují sdílet zkušenosti, překonávat 
společné překážky a řešit obdobné problémy.

5 Odpověď na otázku: Představte si, že byste si své zaměstnání mohl zvolit právě teď. Kterému z uvedených zaměstnání 
byste dal(a) přednost?
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• Networking
Tzv. síťováním se rozumí spolupráce různých ženských skupin, realizovaná většinou mezi 
různými organizacemi s podobným zaměřením. Součástí networkingu se stávají interní 
podpůrné ženské skupiny, které sdružují zaměstnankyně jedné organizace. V rámci 
networkingu je možné pořádat společná diskusní setkání, specifické vzdělávání,  formulovat 
společné cíle a navrhovat nejrůznější opatření podporující rovnost příležitostí.

• Specificky zaměřené vzdělávání
Je možné využít jej například v situaci, kdy na nejnižší zaměstnanecké úrovni ženy převládají, 
ale s vyšší pozicí jich ubývá, a ve vrcholném managementu nejsou zastoupeny vůbec. 
V takovém případě se nabízí manažerské kurzy, které budou vycházet z potřeb a možností 
žen (Křížková, 2003).

Metody prosazování rovnosti žen a mužů

V České republice jsou uplatňovány zejména dvě strategie rovného zacházení, a to:
• pozitivní opatření (pozitivní akce, v anglosaských zemích afirmativní akce),
• gender mainstreaming.

Ostatní používané nástroje mají obecnější charakter, patří mezi ně např. lobbying a další 
metody ovlivňování veřejné či mediální politiky, včetně akcí zájmových organizací.

Pozitivní opatření 

Toto opatření6 ve svém obecném významu představuje různé programy zaměřené na cílové 
skupiny (ženy aj.) za účelem nápravy jejich nerovnoprávnosti. Opatření pozitivní akce lze rozdělit 
na opatření zaměřená na pracovní trh a na opatření s cílem zvýšit účast cílových skupin ve 
veřejném životě, politice a vzdělávacích institucích. Cílem je povzbudit cílové, tzn. znevýhodněné 
skupiny ke vstupu do netradičních povolání, vzdělávacích institucí, politiky apod. 
Podle nástrojů použitých k dosažení těchto cílů se strategie pozitivního opatření dělí na dvě 
skupiny: Jsou to tzv. „měkká opatření“, jako např. školení či mediální kampaně propagující 
myšlenky rovnoprávnosti a na straně druhé skupina tzv. „tvrdých reforem“, které příslušnost 
k určité skupině činí jedním z kritérií nebo jediným kritériem pro přístup k zaměstnání 
a pozicím vlivu a zahrnují např. nábor zaměstnankyň/ců jednoho pohlaví či kvóty 
(Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, 2002). 

Gender mainstreaming

Mainstreaming podporuje rovnost mezi ženami a muži ve všech aktivitách a politikách na 
všech úrovních. Nesoustřeďuje se pouze na úsilí podporovat rovnost zaváděním specifických 
opatření pro ženy, ale mobilizuje všechny hlavní politiky za účelem dosažení rovnosti a bere 
v úvahu jejich možný efekt na situaci mužů a žen. Tento princip předpokládá, že genderová 
rovnost se stane součástí všech politik. Jedná se tedy o proces reorganizace, zlepšování, 
rozvíjení a vyhodnocování politik takovým způsobem, aby bylo na všech úrovních a ve všech 
stádiích zapracováno hledisko genderové rovnosti, a to prostřednictvím aktérů obvykle 
zapojených do tvorby politik.

Může se stát, že vládní rozhodnutí, které v sobě nenese dimenzi genderu, může mít odlišný vliv 
na muže a ženy. Z hlediska mainstreamingu jsou klíčové metody posuzování vlivu jednotlivých 
politik na ženy a muže. Princip této techniky spočívá v posouzení určité navrhované aktivity 
z hlediska jejího možného vlivu na muže a ženy tak, aby případná nerovnováha mohla být 
odstraněna dříve, než bude tato aktivita odsouhlasena a uvedena do praxe. 
Příkladem je genderová analýza (studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke 
zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacím pravomocím atp.), genderový audit (hodnocení 
politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení 
na ženy a muže) a genderový budgeting (přístup k rozpočtům, ve kterých  jde o spravedlivější 
přerozdělování finančních prostředků z hlediska rovného přístupu žen a mužů, k čerpání 
finančních zdrojů, které společnost vytvořila) (Gender mainstreaming, 2002). 

Rovné zacházení slovy českého právního řádu

Postulát rovného zacházení najdeme v prvé řadě v Listině základních  práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky. Ta zaručuje základní práva a svobody všem, bez 
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 
rodu nebo jiného postavení. Ústava ČR sice garantuje princip rovnosti resp. nediskriminace 
na základě pohlaví, avšak pouze ústavní zakotvení této zásady neposkytuje samo o sobě 
jednotlivcům dostatečnou záruku, pokud jde o její praktické působení a přímou vynutitelnost. 
V oblasti rovných příležitostí mužů a žen je ČR vázána četnými mezinárodními závazky: 
vedle Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen i Evropskou sociální 
chartou, několika úmluvami Mezinárodní organizace práce, konvencemi Rady Evropy aj. 
Mezi nejvýznamnější politické závazky patří Závěr IV. světové konference o ženách, konané 
v Pekingu v roce 1995. 
V souvislosti s harmonizací právních předpisů s právem Evropského společenství byla 
zakotvena zásada rovnosti formálně ustavující rovnost příležitostí  také v zaměstnání. 
Nejkonkrétnější úpravy pak najdeme na úrovni zákona České republiky. Mezi klíčové 
předpisy v oblasti rovných příležitostí patří:
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
• Zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce,
• Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,
•  Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech,
• Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.
Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů je od 1. října 1999 účinná novela Zákona č. 
1/1991 Sb., o zaměstnanosti, která vymezila zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální 
orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního 
původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského 
a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství 
a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo 
organizacích zaměstnavatelů: diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje 
za diskriminaci z důvodu pohlaví7.
Další novelou tohoto zákona účinnou od 28. května 2002 byl zákon o zaměstnanosti 
obohacen o možnost přijímat tzv. pozivitní opatření ve prospěch znevýhodněných skupin na 6 Strategie pozitivních opatření bývají označovány jako inkorporační politik, tzn. že strategie pozitivních opatření pouze 

„přidávají“ ženy početně do již existujících struktur bez toho, aniž by byl změněn alespoň jeden jediný prvek těchto 
struktur. Jako další výhrada se uvádí fakt, že pokud jsou ženy „vloženy“ do nějaké instituce v určitém počtu, který se 
obvykle považuje za dostačující, problém se zdá být vyřešen a další zájem o tuto otázku utichá. „Přidané“ ženy pak fungují 
v rámci daného systému bez větší záruky, že pouhá jejich přítomnosti přinese jakoukoliv změnu do této struktury.

7 Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví zákon (např. ze zdravotních důvodů – zákaz práce v podzemí, práce 
zakázané těhotným ženám apod.), popř. jsou dány věcné důvody spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze 
konkrétního zaměstnání, kterou jsou pro výkon konkrétního zaměstnání nezbytné (např. obsazování filmových rolí, 
jazykové znalosti apod.).
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trhu práce (např. žen po mateřské dovolené) v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 
o zákaz nepřímé diskriminace i zákaz návodu k diskriminaci.
Rozsáhlá harmonizační novela Zákoníku práce účinná od 1. ledna 2001 obsahuje obdobně 
antidiskriminační ustanovení - podrobněji rozvádí princip rovného zacházení. V ustanovení 
§ 1 odst. 3 je zakotvena povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné zacházení se všemi 
svými zaměstnankyněmi/ci, pokud jde o jejich pracovní podmínky  včetně odměňování za 
práci a jiných peněžních plnění, o odbornou přípravu a příležitost dosáhnout v zaměstnání 
funkčního či kariérního postupu.
V § 1 odst. 4 Zákoníku práce se zakazuje přímá i nepřímá diskriminace zaměstnankyň/ců 
(mimo jiné z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku). Dále mj. zakazuje 
nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti a zavádí institut tzv. rodičovské dovolené  
(byl nahrazen institut „další mateřské dovolené“, tzn. že o dítě může celodenně pečovat 
zaměstnankyně nebo zaměstnanec – dle dohody rodičů). 
Zásady zakotvené v ustanovení § 1 odst. 3 a 4 Zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni 
dodržovat i vůči osobám, které jejich zaměstnankyně/ci nejsou, ale o pracovní místo 
u zaměstnavatele se teprve ucházejí. 
Na novelu Zákoníku práce pak přímo navazují novely zákona o mzdě a zákona o platu účinné 
taktéž od 1. ledna 2001. Ženám i mužům náleží u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo 
práci stejné hodnoty stejná mzda (plat)8. Pokud zaměstnavatel pro odchylný postup nemá 
objektivní odůvodnění  (např. v konkrétním regionu je nouze o určitá povolání, proto musí 
zaměstnavatel při získávání nových zaměstnankyň/ců uchazeče finančně motivovat), jedná 
se o projev diskriminace.
Vzhledem k tomu, že porušení principu rovného zacházení se hůře prokazuje než vyvrací, 
novelou občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), jenž nabyl účinnosti  rovněž od 
ledna 2001, bylo implementováno přenesené důkazní břemeno ve věcech diskriminace podle 
pohlaví, a to z osoby žalující na osobu žalovanou. Diskriminační jednání bylo až do této doby 
právně postižitelné zejména prostřednictví pokuty uložené úřadem práce v rámci konkrétního 
řízení v případě porušování výše uvedených pracovněprávních předpisů. V praxi to znamená, 
že před soudem, avšak pouze v rámci občanskoprávního řízení, je výhradní povinností 
zaměstnavatele dokazovat skutečnost, že jeho jednání nemělo diskriminační charakter, tzn. 
že, jak při výběru kandidáta, tak při samotné realizaci pracovněprávního vztahu, neporušil 
princip rovného zacházení s ženami a muži. Pokud nebude schopen zaměstnavatel prokázat, 
že se diskriminačního jednání nedopustil, má se za to, že se diskriminace dopustil.
1.1 2007 vešel v platnost nový Zákoník práce, podle něhož má na peněžitou pomoc v mateřství 
nárok i otec dítěte. Dosud jej měl pouze ve výjimečných případech, kdy matka dítěte zemřela 
či dítě opustila. Mohl sice také zůstat s dítětem doma, ovšem pobíral vždy pouze rodičovský 
příspěvek. Nyní se mohou rodiče na mateřské dovolené vystřídat, a po ukončení šestinedělí již 
bude moci tuto dávku pobírat místo matky i otec dítěte. Na mateřské či rodičovské dovolené 
mohou být oba rodiče současně. Finanční zabezpečení v podobě rodičovského příspěvku či 
peněžité pomoci v mateřství bude ovšem pobírat pouze jeden z nich. 
Zároveň v novém Zákoníku práce přibyla Hlava 4., § 16 - § 17 Rovné zacházení, zákaz 
diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních 
vztahů, která explicitně upravuje problematiku rovných příležitostí. 

Kam se obrátit? Způsoby předcházení diskriminace a její řešení

S konkrétními problémy v oblasti rovných příležitostí v zaměstnání je možno se obracet 
zejména na místní úřady práce a inspektoráty práce. Jejich kontrolní a právní útvary jsou 
povinny zabývat se  stížnostmi a podněty občanů, které upozorňují na porušování zásady 
rovných příležitostí žen a mužů, a prošetřit, zda došlo k diskriminaci. 
Zákon o zaměstnanosti dává v ustanovení § 9 každému, kdo se o porušení § 1 Zákoníku 
práce dozví (tedy nejen samotné diskriminované osobě)9 možnost o této skutečnosti úřad 
práce informovat. Pokud úřad práce zjistí, že zaměstnavatel skutečně tuto svoji povinnost 
porušil, může mu udělit pokutu až do výše 250 000 Kč (při opakovaném selhání až do výše 
1 000 000 Kč) (Prosazování rovnosti 2002). 
Samotné osobě, která byla diskriminována kvůli svému pohlaví, dává Zákoník práce v § 7 
odst. 4, 5 a 6 možnost domáhat se u soudu10, aby:
•  bylo upuštěno od jednání, kterým je porušována zásada rovného zacházení mezi muži 

a ženami, 
• aby byly odstraněny následky tohoto porušování
• a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění (např. omluva). 

V případě, že zásahem soudu v řízení o diskriminaci bylo porušeno ústavně zaručené 
základní právo nebo svoboda vyplývající z Listiny základní práv a svobod a mezinárodních 
úmluv, kterými je ČR vázána, lze se v poslední instanci obrátit na Ústavní soud ČR.
Po vyčerpání všech vnitrostátních možností soudní obrany proti diskriminaci existuje 
možnost obrátit se i na mezinárodní instituce jako Evropský soud pro lidská práva ve 
Štrasburku, Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen aj.
Na diskriminaci a nerovnost je potřebné upozornit rovněž odborovou organizaci pracoviště 
a požádat ji o pomoc při řešení uvedeného případu. 
Veřejný ochránce práv (ombudsman) pomáhá ochraňovat osoby před jednáním úřadů 
a jiných institucí vykonávajících státní správu, pokud:
• jednání státního orgánu je v rozporu s právem,
• jednání státního orgánu neodpovídá principům demokratického státu,
• orgány jsou nečinné (prodlevy v řízení).

Osoba, na které se státní orgány provinily v řízení o diskriminaci, se může obrátit na 
veřejného ochránce práv formou stížnosti. Stěžovat si lze na tyto instituce: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, úřady práce a soudy (a to pouze na jejich nečinnost).
Svou roli sehrávají v tomto procesu i občanské poradny či jiné neziskové organizace. Je 
možné se u nich obrátit na bezplatnou pomoc při orientaci v zákonech a možnostech řešení 
dané situace. 
S dotazy a problémy zásadnějšího rázu je možno se obracet na státní instituce, které se 
rovností žen a mužů zabývají. Činnost vyvíjí zejména Oddělení pro rovné příležitosti žen 
a mužů při MPSV, dále pak Úřad vlády ČR – Sekretariát Rady vlády pro lidská práva, 
Oddělení pro rovné příležitosti žen a mužů při MPSV ČR, Rada vlády pro rovné příležitosti 
žen a mužů. Na základě usnesení vlády č. 6/98 je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
pověřeno mimořádnou kompetencí koordinovat vnitrostátní politiku týkajících se postavení 
žen a mužů ve společnosti, ostatní ministerstva jsou mu povinna poskytovat potřebou 
součinnost (Lišková, Navrátilová, 2002). 

8 Stejná práce nebo práce stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, 
která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních 
schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích 
práce, a to v pracovním poměru ke stejnému zaměstnavateli.

9 Touto osobou může být nejen zaměstnanec, ale také osoba, která zaměstnancem již není, protože byla propuštěna, 
nebo osoba, které bylo odepřeno zaměstnancem se stát, protože nebyla do zaměstnání přijata.
10 Žaloba se podává u příslušného okresního soudu, tj. zpravidla u soudu, v jehož územním obvodu má žalovaný 
zaměstnavatel sídlo.
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Příklady dobré praxe

•  Muž na rodičovské dovolené: „Před dvěma roky jsem opustil dočasně zaměstnání, abych se 
mohl starat o našeho druhorozeného syna… Předem musím přiznat, že jsem měl na triku 
sotva polovinu z toho, co obvykle stíhají ženy… Beztak mi chvíli trvalo, než jsem si na svoji 
novou roli zvykl, což bylo způsobeno hlavně reakcemi v nejbližším okolí…“ 

•  Projekt SLUNEČNICE: spočívá v realizaci 20 rekvalifikačních programů (vzdělávání, 
odborná praxe, individuální práce, doprovodná opatření) s cílem spoluvytváření podmínek 
pro rovné příležitosti žen a mužů na vzdělávání a možnosti pracovního uplatnění. Cílem 
je tvorba a rozvoj spolupráce v jednotlivých regionech, kde je projekt umístěn (Zlínský kraj, 
kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a kraj Moravskoslezský), a to zejména mezi regionálními 
zaměstnavateli, úřady práce, organizacemi zabývajícími se poskytováním služeb, ať už 
péče o děti, tak také o jiné závislé členy rodiny, subjekty, jejichž prostřednictvím je řešena 
problematika rovných příležitostí, životního prostředí.11

•  Půl na půl (Fifty-Fifty): Gender Studies, o.p.s ve spolupráci s dalšími nestátními neziskovými 
organizacemi realizuje projekt, který si klade za cíl vyrovnávání nerovností na trhu práce. 
Zaměřuje se na oblast hl. města Prahy, Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský kraj. Cílem 
je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení 
této problematiky. Součástí je otevření informačního centra se zaměřením na rovné příležitosti 
žen a mužů a vytvoření telefonické právní poradny. 

•  Společnost přátelská rodině: projekt Gender Studies, o.p.s. a Sítě mateřských center, který 
přispěje k větší flexibilitě českého trhu práce. Cílem je lepší zaměstnavatelnost ohrožených 
skupin, jimiž jsou v tomto případě matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku, 
a odbourávání genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé budou 
k prosazování programů na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže motivováni 
prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině. Pro matky s malými dětmi a ženy 
v předdůchodovém věku budou připraveny vzdělávací kurzy a interaktivní webová stránka 
obojí zaměřené na zvýšení dovedností v oblasti informačních technologií a podnikání. 
K vyššímu uplatnění ohrožených cílových skupin na trhu práce přispějí také semináře 
o rovných příležitostech pro ženy a muže určené úřadům práce.12

•  Prolomit vlny – zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce: projekt předkládaný Otevřenou 
společností, o.p.s. se zaměřuje na nerovné zacházení s muži a ženami na pracovním trhu 
a reaguje na překážky, kterým čelí ženy a muži v průběhu pracovního procesu. Cílovou 
skupinou, na kterou se projekt zaměřuje, jsou ženy a muži při rozhodování o budoucí profesi 
a volbě vzdělávací dráhy, při vstupu do zaměstnání a jeho vlastním průběhu, při péči o závislé 
osoby nebo při návratu z rodičovské dovolené.13

•  Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice: soutěž je nástrojem šíření 
rovných příležitostí žen a mužů, díky ní se mnoho firem vůbec poprvé setká s některými pojmy 
týkajícími se flexibilní pracovní doby či kariérního postupu žen. Soutěž je pořádána obecně 
prospěšnou společností Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.14
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KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Marta Misíková

Anotace

Text je zaměřen zejména na komunikační dovednosti v manažerské a organizační práci. Čtenář 
se seznámí se základními pojmy potřebnými k reflexi a analýze komunikace a s principy úspěšné 
komunikace. Text se dále věnuje několika tématům, která jsou z hlediska práce metodiků 
a koordinátorů důležitá: vedení porad, facilitace skupinové práce, řešení konfliktů, vyjednávání 
a mediace, prezentační dovednosti a komunikace s osobami po výkonu trestu odnětí svobody 
a mladými dospělými. Všechny části jsou přitom zpracované formou praktických přehledů 
a návodů, které pomohou při aplikaci získaných znalostí v praxi.
Metodici a koordinátoři využijí tyto znalosti zejména při jednání s dalšími subjekty, při vedení 
pracovních schůzek a porad, v rámci komunitního plánování, při řešení problémů a konfliktních 
situací a v neposlední řadě při plánování svého dalšího profesního rozvoje. 

Komunikační dovednosti1

Úspěšná komunikace je důležitá při jakémkoliv jednání s druhými lidmi. V profesích 
metodiků služeb sociální prevence a sociálních kurátorů pověřených koordinační činností 
se často jedná s kolegy, partnery, popř. i klienty. Způsob komunikace může do značné míry 
ovlivnit výsledky těchto jednání.  Cílem této kapitoly je ukázat způsob, pomocí něhož lze 
analyzovat a reflektovat vlastní komunikaci, představit principy úspěšné komunikace 
a poznatky o možnostech rozvíjení komunikace. 

Komunikační situaci lze znázornit pomocí následujícího schématu. Vidíme na něm, že základní 
rovinu komunikace tvoří předávání a příjem určitého sdělení mezi dvěma aktéry (iniciátorem 
a příjemcem). Tato základní rovina se nazývá rovina interakce. Komunikační situaci však 
ovlivňuje několik dalších faktorů. Kontextem rozumíme souvislosti, ve kterých ke komunikaci 
dochází. Mohou to být například předchozí zkušenosti jednotlivých aktérů, atmosféra setkání, 
vztahy nadřízenosti a podřízenosti nebo třeba způsob fungování nějaké instituce (úřad, škola 
atp.). Kontext může ovlivnit jednak naše pocity z interakce, dále potom i význam, který 
nějakému sdělení připisujeme. Kontakt pak určuje, jakým způsobem komunikace probíhá. 
Jinak budeme něco sdělovat (a sdělované vnímat) při rozhovoru s druhým člověkem tváří 
v tvář, jinak při prezentaci ve velké skupině a ještě jinak např. po telefonu. Kód znamená 
způsob, kterým svá sdělení šifrujeme a následně dešifrujeme. Nejběžnějším kódem je jazyk. 
Kód je rozhodující pro to, jak příjemce určitému sdělení porozumí.

1 Tato kapitola byla zpracována podle Beaufortové a Reiserové (2005) a dalších materiálů sdružení SPIN ČR.
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Schéma komunikační situace:

Zdroj: Jacobson (in Chander, 2001)

Principy úspěšné komunikace

Komunikační výměny v rovině interakce lze popsat v kategoriích, které jsou viditelné 
(můžeme je pozorovat při sledování reálné situace nebo je identifikovat na videozáznamu). 
Těmito pozorovatelnými kategoriemi jsou tzv. prvky komunikace. Jde o určité prvky našeho 
chování. Mohou být verbální (např. otázka, instrukce, parafrázování atp.) i neverbální (např. 
oční kontakt, mimické výrazy, pozice těla, gesta atp.). Pokud se některé prvky v komunikaci 
často opakují, vytvářejí komunikační vzorce. Vzorce jsou charakteristické pro komunikaci 
každého jednotlivce. Jsou to zažité způsoby naší komunikace, učíme se jim od narození, 
nejprve od rodičů a později i od dalších osob. Existují přitom vzorce, které vytvářejí 
úspěšnou komunikaci - viz schéma „Principy úspěšné komunikace“. Komunikační vzorce 
jsou v tomto schématu seřazeny do čtyřech skupin – tzv. klastrů, které odpovídají vývojovým 
fázím dítěte. 

Klastr I:
Iniciativa 
a příjem 
(0 – 6 let)

Základní otázka: 
Kdo je nejvíce 
iniciativní? 
Jsou tyto iniciativy 
přijímány?

Vzorec Otázky Prvky

Věnování 
pozornosti

Věnují účastníci 
jeden druhému 
pozornost? Sledují 
se navzájem?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• obracení se k druhému
• oční kontakt
• přátelská pozice těla
• přátelský výraz tváře
• výrazné signály
• rozdělování pozornosti
• naslouchání
• projevení zájmu

Naladění se
Jsou iniciativy 
druhého 
přijímány? Jak? 

Které neverbální prvky, vytvářející tento vzorec, 
můžeš na záznamu identifikovat?
• účast na tom, co druhý/á dělá
• otočení se jako odpověď na pozici těla
• druhého
• opětování očního kontaktu
• souhlasné přitakávání
• usmívání se
• příjemná hlasová intonace
• příjemný výraz obličeje

Které verbální prvky, vytvářející tento vzorec, 
můžeš na záznamu identifikovat?
• vokalizování, žvatlání
• pojmenování toho, co vidím, že dělá druhý
• pojmenování toho, co dělám já
• pojmenování toho, co cítím, myslím
• pojmenování toho, co cítí, myslí druhý/á
• ptaní se pojmenování se souhlasem
• říkání „ano“

Klastr II:
Vzájemné 
interakce 
(výměny v kruhu)
(6 – 12 let)

Základní otázka: 
Je každý 
účastníkem 
interakce? Kdo 
a jak v tom komu 
pomáhá?

Utváření 
skupiny

Máš pocit, že zde 
existuje „skupina“, 
„rodina“ nebo 
„tým“?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• zapojení do skupiny
• rozhlížení se
• potvrzení příjmu

Střídání se

Máš pocit, že 
mezi účastníky 
interakce existuje 
střídání se?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• předání a vzetí si slova (řady)
• pravidelné střídání se

Kooperace

Máš pocit, že 
mezi účastníky 
existuje vzájemná 
spolupráce?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• můžeš na záznamu identifikovat?
• dávání a braní si věci
• společné jednání
• vzájemná pomoc
•rozdělení rolí
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Klastr III: 
Vzájemné 
domlouvání se
(dialog, diskuse) 
(12 – 16 let)

Základní otázka: 
Jsou účastníci 
společně vtaženi 
do diskuse, 
dialogu?

Utváření 
názorů

Je rozvíjení, 
sdílení myšlenek 
a názorů vzájemně 
očekáváno 
a vyjadřováno?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• předávání názorů
• přijímání názorů
• vzájemná výměna názorů
• povzbuzování k vyjádření rozdílných názorů
• prozkoumávání názorů
• vyjasňování / ověřování názorů

Rozvíjení 
obsahu

Hovoří účastníci 
o stejném tématu? 
Doplňují, nabízejí 
nebo žádají 
účastníci nové 
informace, pokud 
je to potřebné?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• zmínka o tématu
• rozvíjení tématu
• doptávání se
• hluboká diskuse o předmětu / tématu
• hledání významů

Přijímání 
závěrů

Podílejí se 
účastníci na 
dojednávání, 
formulování 
dohod, transakcí?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• navrhování
• poopravení, pozměnění dohod, stanovisek,
• plánů
• přijímání dohod, stanovisek, plánů
• shrnování

Klastr IV:
Řešení rozporů 
(zvládání 
konfliktu)
(16 let +)

Základní otázka:
Zvládají členové 
skupiny existující 
rozpory nebo 
konflikty?

Pojmenování 
rozporů

Jsou si účastníci 
vědomi odlišných 
názorů, záměrů, 

jednání?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• potvrzení, že slyším názor, vidím jednání
• pojmenování emocí
• prozkoumávání jednotlivých záměrů
• propojení pocitů a pozorovaného chování
• vyjasňování pozic aktérů konfliktu

Obnovení 
kontaktu

Jsou přítomny 
vzorce I., II. a III. 
klastru nebo se 
o to účastníci 

snaží?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• udržení očního kontaktu
• pojmenování
• návrat ke klastrům I nebo II nebo III

Vytváření 
dohod, 
pravidel

Existuje vzájemně 
přijatelná dohoda 

o možném 
vyřešení rozporů / 

konfliktu?

Které prvky, vytvářející tento vzorec, můžeš na 
záznamu identifikovat?
• zaujímání stanovisek nebo akceptování
• stanovisek druhého
• domlouvání možné dohody
• stanovení pravidel nebo přizpůsobení se
• stávajícím pravidlům
• vyjádření obecných principů a hodnot

Zdroj: SPIN ČR 

Komunikace je úspěšná pouze tehdy, když se jednotlivé prvky v dostatečné míře opakují 
a formují celé vzorce. Prvky si zde můžeme představit jako jednotlivé stavební kameny 
komunikace. Komunikaci tak můžeme přirovnat ke stavbě, která se skládá z jednotlivých 
podlaží – klastrů (neboli souborů vzorců). Stejně jako u každé stavby tvoří klastry na nižší 
úrovni základ pro úrovně vyšší. Pokud některá část chybí nebo není dostatečně pevně 
vybudovaná, celá stavba se může zhroutit nebo prostě nepokračuje do vyšších pater.

Zdroj: Beaufortová, Reiserová (2005)

Pokud dokážeme svou komunikaci reflektovat, můžeme odhalit přítomné prvky nebo celé 
komunikační vzorce. Své chování můžeme změnit tehdy, když měníme své komunikační 
vzorce nebo je obohacujeme novými prvky. 
Základem každé interakce je iniciativa a její příjem. O iniciativě hovoříme vždy, když se 
jedná o úmysl navázat kontakt s druhou osobou a něco jí sdělit. Iniciativa může být verbální 
i neverbální. Pokud je iniciativa rozpoznána a přijata, může nastat vzájemná interakce. Na 
příjemci přitom záleží nejen to, zda iniciativu zaznamená, ale především to, jak ji dekóduje 
– jak jí rozumí. Teprve na základě toho se rozhoduje, zda na iniciativu odpoví a jak. 
Příjem iniciativy může být opět buď verbální (zopakování toho, co druhý řekl; pojmenování 
toho, co vidím, že druhý dělá; přitakání atp.) nebo neverbální (opětování očního kontaktu, 
přikývnutí, natočení těla, přiblížení se atp.). Příjem iniciativy není totéž co souhlas. Je to 
potvrzení toho, že jsme iniciativu zaznamenali a reagujeme na ni. Pro kvalitu každé interakce 
je rozhodující příjem, tedy kvalita odpovědi na jednotlivou iniciativu. Kvalitní příjem 
vyžaduje, aby verbální i neverbální složka byly ve vzájemném souladu, aby intenzita odpovědi 
odpovídala intenzitě iniciativy a aby odpověď přišla včas. 
Příjem zpravidla ovlivňuje charakter další interakce. Podle toho, jak jsou iniciativy přijímány, 
rozlišujeme tzv. „ano-série“ (pozitivně laděná interakce) a „ne-série“ (negativně laděná 
interakce). Pokud příjem není dostatečně zřetelný nebo zcela chybí, k interakci nedochází. 
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Zdroj: Beaufortová, Reiserová (2005)

Vedení porad, schůzek a konzultací
V této kapitole se čtenář seznámí s technikami, které jsou využitelné zejména v situacích vedení 
strukturovaného jednání s jedním nebo více partnery. Tyto techniky pomohou efektivně využít 
čas a dosáhnout požadovaných výsledků. Techniky jsou zpracované formou návodů „krok za 
krokem“ popř. kontrolních bodů, co vše je potřeba udělat a zajistit. Proto je čtenář může začít 
využívat téměř okamžitě a postupně je dále rozvíjet podle vlastních potřeb. 

Doporučení pro efektivní vedení porad

Následující doporučení lze využít nejen při vedení klasické porady, ale také při organizaci různých 
pracovních schůzek, kulatých stolů, setkání pracovních skupin, projektových týmů atp.

Před poradou:
•  Stanovte účel a cíl porady a očekávané výsledky. Pokud nejsou účel a cíl známy předem, je 

nutné je stanovit na začátku porady.
•  Poradu dobře připravte: program porady, časový harmonogram, účastníci a jejich role 

(aktivní versus pozorovatel, atp.), zajištění vedení (popř. facilitace), zápisu, ověření zápisu, 
asistence (sledování času, záznam na flip-chart atp.).

• Zajistěte, aby všichni účastníci dostali program s dostatečným předstihem.
• V případě potřeby zajistěte, aby všichni účastníci měli včas k dispozici nezbytné podklady.
• Vedoucí porady by měl přijít před začátkem a připravit prostředí.

Na začátku porady:
• Začínejte včas. Na případném posunutí začátku se domluvte s přítomnými.
•  V případě potřeby začněte představením (nových) účastníků. Zrekapitulujte program, popř. 

shromážděte očekávání účastníků. Zopakujte (domluvte) zajištění facilitace, zápisu atp.
• Shrňte (připomeňte) závěry z  předcházející porady.
• Zopakujte (navrhněte) průběh porady a pravidla.

Během porady:
• Soustřeďte se vždy pouze na jeden problém. Neřešte více věcí najednou.
• Dodržujte stanovený program a pravidla.
•  Využívejte flip-chart, popř. další pomůcky. Využívejte vhodných způsobů pro oživení 

porady (dotazy, práce ve skupinách).

Na závěr porady:
• Ujistěte se, že nic důležitého nebylo vynecháno nebo opomenuto.
•  Zopakujte (popř. domluvte) příští úkoly. V případě potřeby si je nechte potvrdit (posílení 

závazku).
• Shrňte výsledky.
• Připomeňte termín a program příští porady.
• V závěru poděkujte zúčastněným a popř. oceňte jejich úsilí, iniciativu, atp.

Po poradě:
• Zajistěte včasné a správné zpracování zápisu.
• Sledujte plnění dohodnutých úkolů.
• Sledujte a hodnoťte efektivitu porad, navrhujte konkrétní kroky ke zlepšení.

Techniky, které lze využít
• Průběžné zapisování na flip-chart a práce s popsanými listy.
• Zásobárna dalších námětů. 
• Udělování slova.
•  Brainstorming. (Jedná se o techniku, při níž účastníci předávají své nápady a myšlenky 

k danému tématu. Všechny podněty se zaznamenávají. Cílem brainstormingu je shromáždění 
co nejširšího spektra nápadů a využití tvůrčího potenciálu skupiny. O jednotlivých návrzích 
se proto nediskutuje, ani se nijak nehodnotí. Takto získané podněty jsou pak podkladem 
pro další práci, kdy se dále analyzují a rozvíjejí.)

• Práce ve skupinách.

Co může způsobit problémy při přípravě a vedení porady?

Při přípravě porady:
• Špatné nebo žádné plánování porady.
• Nejsou stanoveny cíle, popř. cíle jsou nejasné.
• Zmatená očekávání.

V průběhu porady:
• Není jasný proces.
• Proces je špatně zvolený vzhledem k očekávaným výsledkům.
• Nerozlišování procesu a obsahu.
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• Příliš velká nebo nedostatečná aktivita účastníků.
• Nekonstruktivní aktivita účastníků.
• Nejasné role a zodpovědnost.
• Manipulace, skryté zájmy.
• Příliš dlouhá porada bez přestávek (nerespektování možností účastníků).
• V programu není žádná rezerva – chybí prostor pro nové (neočekávané) body a témata.

Při zacházení s informacemi:
• Nadbytek nebo nedostatek údajů.
• Opakování a bloudění v kruhu.
• Zmatek a nedorozumění.

Při rozhodování:
• Není shoda na tom, čeho má být dosaženo.
• Byrokratické porady.
• Boj o moc, přístup výhra – prohra.

Prostředí:
• Nevhodné uspořádání sedadel.
• Hluk, vyrušování (zvonící telefon atp.).
• Nefungující technika (projektor, mikrofon atp.).
• Příliš teplo nebo zima, špatné světlo atp.

V závěru porady a po poradě:
• Závěry nejsou shrnuty, pouze se předpokládá, že všichni vědí.
• Byly přijaty závěry, aniž bylo dosaženo potřebné shody.
• Nejasné závěry.
• Po rozhodnutí nenásledují žádné činy.

Čeho se při poradě vyvarovat?

• Apriorního zamítání návrhů ostatních účastníků.
• Náhlé změny tématu.
• Řečník mluví pouze o sobě a svých potřebách.
• Odsuzování názorů nebo činnosti ostatních.
• Vyrušování.
• Sarkastických poznámek.
• Zobecňování.
• Nevhodného humoru.
• Útoků na ostatní.
• Nepřipravených nebo nepromyšlených vystoupení.
• Zesměšňování návrhů ostatních.
• Příliš velké samolibosti (nekritický přístup k sobě samému).
• Konfrontační taktiky.
• Skákání do řeči.
• Vedoucí porady nutí účastníky k práci silou.

Jak dobře připravujete a vedete porady?

V následující části předkládám dotazník, pomocí něhož si čtenáři mohou zmapovat svoji 
schopnost vést porady.

Dotazník:

Dotazník se skládá z 12 výpovědí – výroků, které se týkají přípravy a vedení porad. Zaškrtněte, 
do jaké míry se vás jednotlivé výpovědi týkají. Buďte vůči sobě poctiví! 

Skoro nikdy Zřídka Někdy Většinou Skoro vždy
Připravujete program a průběh 
porad předem? 1 2 3 4 5

Je všem účastníkům porady 
na jejím začátku jasné, jakých 
výsledků má být dosaženo?

1 2 3 4 5

Máte na poradách zavedena určitá 
pravidla? 1 2 3 4 5

Je v průběhu Vašich porad prostor 
pro nové nebo neočekávané body, 
které nebyly známy předem?

1 2 3 4 5

Používáte v průběhu porad různé 
metody? 1 2 3 4 5

Začínají a končí Vaše porady ve 
stanoveném čase? 1 2 3 4 5

Účastní se porad všichni 
pracovníci? 1 2 3 4 5

Obejdete se bez detailního 
časového rozpisu jednotlivých 
bodů v rámci programu porady?

1 2 3 4 5

Dáváte účastníkům porady 
přestávku, když ji potřebují? 1 2 3 4 5

Je všem účastníkům porady jasné, 
jaká rozhodnutí mají být v rámci 
porady učiněna?

1 2 3 4 5

Zajišťujete, aby někdo udělal 
z porady zápis a aby tento zápis 
dostali všichni účastníci? 

1 2 3 4 5

Je Vaše role na poradě vždy zcela 
jasná? 1 2 3 4 5

Celkový součet: …........................

Hodnocení výsledků:
51 – 60 bodů Výborný výsledek! Vaše porady splňují potřebné předpoklady úspěchu.

41 – 50 bodů
Dobrý výsledek. Nemusíte se obávat závažných problémů. Zkuste se však 
zaměřit na oblasti, které můžete zlepšit.

Méně než 40 bodů
Zdá se, že na některých věcech potřebujete ještě pracovat. Určitě ale najdete 
několik oblastí, kde můžete rychle dosáhnout viditelných zlepšení. 

Zdroj: Braakman (2005)
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Vždy je co zlepšovat. Zamyslete se nad svými výsledky a stanovte si, co konkrétně chcete 
při přípravě a vedení vašich porad zlepšit. Využijte první příležitost, abyste mohli navržené 
změny vyzkoušet. Práci na zlepšování porad vám usnadní následující plán:

Co a jak chcete na svých poradách 
zlepšit?

Kdy budete mít první 
příležitost tyto změny 

vyzkoušet?

Kdo vám při tom může 
pomoci?

Facilitace skupinové práce2

Facilitace znamená podporu procesu nebo činnosti zaměřenou na zlepšení výkonu.
Facilitace je takový způsob práce se skupinou, při kterém nezávislá osoba (facilitátor) vede 
proces a dohlíží na průběh jednání tak, aby skupině pomohl co nejefektivněji dosáhnout 
požadovaných výsledků.
Facilitaci lze využít v nejrůznějších situacích (při výuce, v managementu atp.), zde se však 
zaměřím především na aspekty, které se týkají komunikace ve skupině a skupinové práce. 
Facilitaci mohou metodici služeb sociální prevence a sociální kurátoři pověření koordinační 
činností využít tehdy, jestliže chtějí posílit zodpovědnost skupiny za obsah a výsledek její 
práce, např. při komunitním plánování, potřebují-li získat návrhy nebo vyjádření postoje 
cílových skupin.

Facilitátor a jeho role

Úkolem facilitátora je usnadňovat komunikační proces a umožňovat tak účastníkům, 
aby se plně věnovali věcné stránce. Facilitátor zodpovídá za formu a průběh jednání. Sám 
se nezapojuje do obsahu (věcného rozhodování). Facilitátor slouží jako průvodce nebo 
katalyzátor, který skupině pomáhá řešit problémy a dojít k rozhodnutí. Facilitátor skupině 
nepředkládá svůj názor ani neovlivňuje obsah diskuse, ale řídí celý proces tak, aby bylo 
dosaženo požadovaného výsledku.
Facilitátor musí zůstat neutrální.

Úkoly facilitátora:
• Zajistit, aby byl problém jasně definován.
• Vést skupinu procesem řešení problému.

• Zabránit skupině, aby sklouzla k „rychlým nebo předčasným závěrům“.
• Navrhnout / vybrat vhodné metody.
• Koordinovat práci v malých skupinkách.
• Zajistit zaznamenání nápadů v průběhu diskuse.
• Zajistit objektivní výběr vhodného řešení.
• Zajistit vytvoření plánu implementace.

Povinnosti facilitátora:
• Být nestranný.
• Soustředit se na proces (průběh jednání).
• Zajišťovat stejné podmínky pro všechny.
• Navrhovat a usměrňovat postup, zajišťovat dodržení struktury jednání.
• Pomáhat vzájemnému porozumění mezi účastníky.
• Spoluvytvářet pravidla a dbát na jejich dodržování.
• Řídit diskusi.
• Pomáhat řešit konflikty a krizové situace.

Dovednosti a schopnosti, kterých facilitátor využívá:
•  Schopnost naslouchat a schopnost zpětné reflexe pro skupinu: Facilitátor napomáhá ke 

sdílenému porozumění, odhaluje skrytá témata a problémy.
•  Schopnost pozorovat dynamiku ve skupině: Umožňuje rozpoznat, jak na tom skupina 

v průběhu procesu skutečně je.
• Schopnost držet se při zemi: Napomáhá dosažení požadovaných výsledků. 
•  Schopnost být flexibilní: Pro dosažení výsledku je někdy potřeba pozměnit připravený plán, 

nebo dokonce revidovat stanovená očekávání v průběhu akce.
•  Schopnost zůstat neutrální: Chcete-li se sami aktivně zapojit do diskuse, nemůžete 

facilitovat.
• Důvěra ve vlastní úsudek.

Doporučení pro facilitátora

Získejte souhlas skupiny:
• S programem, účelem a cíli setkání.
• S délkou setkání.
• S navrženými pravidly.
• K rozdělení rolí (facilitátor, hlídač času, zapisovatel…).
• S procesem rozhodování, způsobem hlasování atp.

V průběhu jednání:
• Používejte techniky aktivního naslouchání.
• Navrhujte, jak by skupina měla pokračovat.
• Využívejte otázek.
• Pracujte se „skupinovou pamětí“.
• Odvolávejte se na dohodnutá pravidla.

Snažte se nezasahovat do obsahu jednání. Pokud by skupina nepřijala váš názor, bude 
oslabena i vaše pozice při řízení procesu.

2Tato kapitola byla zpracována podle Ritchie (2004) a Group Facilitation Methods (1994)
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Každý facilitátor si postupně vytváří svůj styl, který nejlépe odpovídá jeho povaze. Způsob 
facilitace a použité techniky závisí na typu setkání a očekávaných výsledcích.
Existují 4 základní typy setkání, při kterých je vhodné využít facilitace:
• Výměna zkušeností.
•  Příležitostně vytvořené (neformální) skupiny, např. menší pracovní skupinky vytvořené 

běem semináře nebo konference.
• Formální jednání, porady atp.
•  Diskuse o citlivých tématech. (V tomto případě je nejlepší využít nezávislého facilitátora 

zvenčí.)

Příprava jednání

Při přípravě facilitace lze využít následující schéma: 
Téma:
Cíl (čeho chceme dosáhnout?):
Metody (jaké použijeme metody?):
Plán setkání (včetně časových plánů):
Zpětná vazba (jakým způsobem budeme hodnotit?):

Verbální techniky

Facilitátoři často využívají různé verbální techniky, které jim pomáhají zachovat neutralitu, 
dosáhnout stanoveného cíle a zapojit všechny členy skupiny.
•  Kladení otázek – většinou otevřených, ale mohou být i uzavřené. (Uzavřené otázky jsou 

takové, na které lze odpověď jen ano nebo ne. Otevřené otázky naopak dávají prostor pro 
vyjádření stanoviska nebo názoru. Jedná se zpravidla o otázky typu Proč………?Jak………? 
Co………? Atp.)

• Ocenění a pozitivní reakce na příspěvky a vstupy účastníků.
• Doplňující dotazy, dotazy na konkrétní příklady.
• Přesměrování otázek a připomínek na ostatní členy skupiny.
• Povzbuzení méně aktivních a neprůbojných členů skupiny.
• Vyžadování a povzbuzování k vyjádření různých názorů a stanovisek.
• Parafrázování nebo pomoc s přeformulováním výroků pro lepší srozumitelnost.
• Udržování a povzbuzování průběhu procesu.
• Odkazování na vstupy a příspěvky jiných účastníků (propojování skupiny).
• Shrnování a sumarizace klíčových částí, závěrů atp. 
• Sledování a připomínání dosaženého pokroku.

Jak vést strukturovanou diskusi

Při vedení strukturované diskuse pomohou následující doporučení:
Zahájení diskuse:
• Připravte místo a navoďte příjemnou atmosféru. Zajistěte klid.
• Vysvětlete, co budete dělat a proč je to důležité. Seznamte účastníky s časovým rozvrhem.
• Pečlivě zvolte a položte první otázku (připravte si ji předem).

Zaznamenávejte myšlenky:
• Dělejte si poznámky pro sebe.
• Požádejte kolegu nebo někoho ze skupiny, aby dělal poznámky paralelně s vámi.
• Poznámky využívejte k rekapitulaci.
• Následně zpracujte záznam.

Udržujte diskusi:
• Pokud nikdo neodpovídá, zopakujte otázku. Otázku přeformulujte, užijte jiná slova.
• Pokud účastníci odbíhají od tématu, zopakujte otázku.
•  Pokud někdo mluví příliš dlouho, zeptejte se na konkrétní příklad. Ptejte se, jako by někdo 

jiný měl konkrétní příklad.

Udržujte směr a téma:
• Když se skupina začne odchylovat, zrekapitulujte, co bylo dosud řečeno.
• Odbočky uznejte a „uzávorkujte“ (vydělte).
• Zopakujte otázku.

Udržujte diskusi v praktické rovině:
•  Sami můžete uvést konkrétní příklad (Všiml jsem si … máte nějaké další příklady?) Dávejte 

pozor, abyste neporušili svou neutralitu.
• Ptejte se na příklady z vlastní zkušenosti účastníků.

Řešení neshod a rozporů:
• Rozpory řešit nemusíte, je dobré mít více pohledů a názorů.
• Pokud se někdo hádá, nepřiklánějte se na žádnou stranu, ale zeptejte se na další názory.
• Pokud někdo nesouhlasí, zeptejte se na jeho vlastní nápad či podnět.

Uzavření diskuse:
• Shrňte diskusi.
• Oznamte, kdy a jak dostanou účastníci záznam diskuse.

Účelem některých diskusí je „pouze“ podělit se o zkušenosti nebo „vyčistit vzduch“. Takové 
diskuse nebudou mít jiné výsledky.
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Přehled metod, kterých lze využít při facilitaci 

Facilitace bývá nejčastěji spojována s diskusí v plénu nebo v malých skupinkách. Lze při ní 
však využít i řadu dalších metod. Některé z nich jsou uvedeny v následující tabulce:

Metoda Možnosti využití

Prezentace
• Představení nových nápadů, témat nebo procedur.
• Při velkém počtu účastníků.
• Když máme málo času.

Strukturovaná diskuse v plénu

• Výměna názorů a zkušeností.
• Řešení problémů, plánování.
• Formulace strategií.
• Rozhodování.
• Když máme málo času.

Diskuse v malých skupinách

• Sdílení zkušeností.
• Výměna nápadů a názorů.
• Řešení problémů, plánování.
• Řešení kontroverzních témat. 

Práce ve dvojicích

•  Možnost přerušení diskuse v plénu, příležitost k reflexi
a formulaci dalších návrhů atp.

• Získání zpětné vazby.
• Řešení problémů.
• Sdílení zkušeností.

Brainstorming

• Shromažďování nápadů a předchozích zkušeností.
• Řešení problémů.
• Kreativní a inovativní myšlení.
• Posilování zájmu skupiny.
• Příležitost k oživení.

Demonstrace • Sdílení určité procedury.
• Učení se technickým dovednostem.

Modelové situace
• Zlepšování komunikačních a vyjednávacích dovedností.
• Oživuje např. případovou studii.
• Podporuje empatii.

Hry

• Vzájemné seznamování, vytváření vztahů.
• Oživení, „probuzení“.
• Stimulují tvořivé myšlení.
• Team building.
• Legrace.

Zdroj: Braakman (2005)

Řešení konfliktů, vyjednávání a mediace3

Konflikt je konfrontace mezi různými nebo různě vnímanými přístupy, city, emocemi, 
potřebami, cíli, hodnotami nebo způsoby chování. Konflikt zároveň znamená možnost 
stimulace zájmu o řešení problémů a upravení vztahů mezi lidmi. Konflikt je přirozenou 
součástí našeho života. Konflikt sám o sobě není ani dobrý ani špatný. Dobrý nebo špatný 
může být způsob, kterým konflikt řešíme, nebo výsledek konfliktu. 
Rozlišujeme dva typy konfliktů:

Konstruktivní konflikt:

Konstruktivní konflikt přináší řadu pozitivních výsledků:
• Stimuluje zájem a zvídavost.
•  Pomáhá v osobním růstu, utváření skupin i osobní identity , protože vytváří příležitost 

k vyzkoušení (otestování) našich hranic a možností.
•  Pomáhá „vyčistit vzduch“, lidé se přizpůsobují nové situaci nebo vymýšlejí nová řešení 

starých problémů.

Destruktivní konflikt:

Obsahuje prvky násilí (verbálního, ve vyhrocených případech i fyzického) a má negativní výsledky. 
Zainteresované strany rezignují na hledání pokojného řešení, každá z nich se snaží ovládnout 
situaci a zničit svého protivníka. Tyto konflikty eskalují a mají tendenci se rozšiřovat.
Konflikt však nelze zaměňovat s násilím. Násilí je pouze manifestací konfliktu ve fázi, kdy 
dosáhl nejvyšší intenzity a racionalita naopak poklesla na nejnižší úroveň.
Konflikty mají svůj vývojový cyklus: vznikají, postupně se rozvíjejí do plné intenzity a potom 
postupně vyhasínají. Přitom v sobě skrývají jiskru, která může zažehnout nový konflikt. 
Konflikt se zpravidla rozvíjí rychleji než vyhasíná, i přesto je však jeho vývoj postupný. První 
signály vznikajícího konfliktu jsou zpravidla neverbální a vyjadřují nesouhlas nebo frustraci 
zainteresovaných stran. Pokud účastníci vznikající konflikt rozpoznají včas, mohou předejít jeho 
eskalaci tím, že celou záležitost prodiskutují, vyjasní a vyřeší (viz principy úspěšné komunikace).

Styly řešení konfliktů

Každý má vlastní styl, který používá při řešení konfliktů. Tento styl je ovlivněn naší osobností, 
zkušenostmi a výchovou. 
Jednotlivé styly jsou určeny kombinací dvou proměnných: mírou orientace na výsledek 
(nakolik prosazujeme vlastní zájmy) a mírou orientace na vztah (nakolik bereme ohled na 
zájmy druhých). Z tohoto hlediska rozlišujeme pět různých stylů.

Zdroj: Vasilache a Rata (2002), upraveno

3 Tato kapitola je zpracována podle Vasilache a Rata (2002)
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Vyhýbání se:
• Výsledek ani vztah není důležitý.
• Ignorování konfliktu nebo předstírání, že konflikt neexistuje.
• Nezáleží na tom, k čemu dojde.

Přizpůsobení se:
• Ustupování zájmům druhé strany, zanedbávání vlastních zájmů.
• Udržení dobrého vztahu je důležitější než výsledek.
• Snaha dosáhnout dohody téměř za každou cenu.
• Ustupování druhému.

Soupeření:
• Prosazování vlastních zájmů bez ohledu na zájmy druhého (ostatních).
• Snaha zvítězit za každou cenu.
• Vztah není důležitý, jde pouze o dosažení vlastního cíle.
• Nezáleží na použitých prostředcích.
•  Pro tento styl je charakteristická kritika, shazování druhého, v krajním případě i (verbální) 

násilí.

Spolupráce
• Vlastní zájmy jsou stejně důležité jako zájmy druhého.
• Dosažení cílů i udržení dobrého vztahu má stejný význam.
•  Jedná se o nejobtížnější a časově nejnáročnější přístup, avšak s nejlepšími výsledky (pokud 

obě strany řeší konflikt tímto stylem).
•  Vyžaduje otevřenou a kvalitní komunikaci (věnování pozornosti druhému, čekání na 

odpověď, přicházení s užitečnými návrhy atp.).

Kompromis
• Spočívá na principu určité výhry za cenu přiměřených ústupků.
• Existuje hranice, za kterou ustoupit nelze.

Různé styly řešení konfliktů jsou výhodné v různých situacích. Proto je dobré umět 
modifikovat svůj vlastní styl v závislosti na situaci:

Vyhýbání se

• Pokud hrozí, že při konfrontaci ztratíte víc, než když se konfliktu vyhnete.
• Pokud pro vás určitá záležitost není významná.
• Pokud máte dojem, že se vůbec nic nestane, když nebudete nic dělat.
•  Pokud je pro vás výhodné konflikt oddálit, abyste získali čas (když potřebujete 

získat více informací, lépe se připravit nebo nechat vychladnout emoce).

Přizpůsobení se

• Pokud je záležitost důležitější pro druhého než pro vás samotné.
• Pokud se vzdáváte svých cílů na základě svých hodnot.
•  Když chcete, aby se druhá strana poučila z toho co dělá nebo když chcete 

druhého povzbudit, aby se sám více prosazoval.

Soupeření

• V situacích, kdy hrozí nebezpečí.
•  Pokud nesete hlavní zodpovědnost za řešení problému nebo když potřebujete 

prosadit nepopulární změny.
• Když je cíl mnohem důležitější než udržení dobrých vztahů.

Spolupráce

•  Když je cíl stejně důležitý jako udržení dobrých vztahů a nechcete (nebo 
nemůžete) přijmout kompromis.

•  Pokud potřebujete odhalit hlubší příčiny problémů, které se objevují už delší 
dobu.

•  Když řešíte komplexní záležitost, která se dotýká mnoha různých zájmů 
a stran.

Kompromis

• Pokud jsou obě strany stejně silné a nechtějí spolupracovat.
•  Pokud chcete dosáhnout dočasného vyřešení situace jako dílčího kroku 

směrem k lepšímu řešení, které může vzniknout na základě spolupráce 
(očekáváte, že to bude běh na dlouhou trať).

•  Pokud máte omezené zdroje (málo času, energie, materiálních prostředků) 
a víte, že problém, který řešíte, je naléhavý.

Zdroj: Vasilache a Rata (2002)

Možné výsledky konfliktu

Výsledek konfliktu závisí na vzájemné kombinaci stylů řešení konfliktu. Rozlišujeme čtyři 
kategorie výsledků:

1. Výhra – prohra
Pouze jedna ze stran dosáhla svého cíle skrze svou 
převahu, slovní nebo dokonce fyzickou potyčku.

• Soupeření versus přizpůsobení.
• Soupeření versus vyhýbání se.

2. Prohra – prohra
Ani jedna ze stran nedosáhla svých cílů.

• Vyhýbání se versus vyhýbání se.
•  Soupeření versus soupeření (pokud jedna 

ze stran není silnější).
3. Výhra/prohra – výhra/prohra
Ani jedna ze stran nedosáhla úplného vítězství, každá 
se musela něčeho vzdát.

• Kompromis versus kompromis.

4. Výhra – výhra
Obě strany získaly více než ztratily. Pravděpodobně 
kvůli tomu musely pozměnit své cíle a hledat nové 
možnosti.

• Spolupráce versus spolupráce.

Zdroj: Vasilache a Rata (2002)
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Možné způsoby řešení konfliktů

Konflikt se dá řešit několika různými způsoby:
• Přímá komunikace.
• Vyjednávání (strukturovaná komunikace).
• Mediace (vyjednávání prostřednictvím třetí osoby).
• Facilitace řešení problému (facilitátor vede celý proces řešení problému).
• Arbitráž (rozhodnutí nezávislé osoby).
• Soudní spor.
Uvedené způsoby tvoří spektrum, na jehož začátku jsou řešení, která umožňují největší 
kontrolu nad dosaženým výsledkem, zajišťují největší udržitelnost výsledků, přinášejí nejvíce 
uspokojení a nejméně poškozují vztahy. Tyto nejvýhodnější způsoby však lze úspěšně využít 
pouze v raných fázích vývoje konfliktu. Čím více se konflikt rozvíjí destruktivním směrem, 
tím více roste potřeba (nebo dokonce nutnost) řešení zvenčí.

Techniky aktivního naslouchání

Při řešení konfliktu lze využít tzv. techniky aktivního naslouchání. Tyto techniky jsou zvlášť 
užitečné, pokud řešíte konflikt na úrovni přímé komunikace. Techniky aktivního naslouchání 
vycházejí z principů úspěšné komunikace – čím lépe máte vybudovanou svou komunikaci, 
tím snáze budete tyto techniky uplatňovat.
•  Přijímání partnera - verbální a neverbální příjem iniciativ, prostřednictvím něhož dáváte 

najevo, že nasloucháte se zájmem a respektem.
•  Pozorné ticho, které vám umožní získat nejvíce informací. I když to někdy může být těžké, 

ticho v určitých situacích pomáhá.
•  Otevřené otázky, které dávají vašemu partnerovi příležitost, aby rozvinul své myšlenky.
•  Parafrázování pomáhá vyjasnit, shrnout nebo potvrdit, co jste slyšeli. Parafrázování je za 

určitých okolností lepší než kladení otázek, které mohou působit příliš arogantně.
• Zrcadlení umožňuje reflektovat obsah a pocity, které vám partner sděluje.
• Reflektování významů je předpokladem hlubší diskuse.
Shrnování pomáhá lepší orientaci a sledování dosaženého pokroku.

Vyjednávání

Pokud se konflikt nepodaří vyřešit přímou komunikací, nastupuje možnost vyjednávání.
Vyjednávání je strukturovaná komunikace, jejímž cílem je dosažení určité dohody. K vyjednávání 
lze přistupovat z pozice soupeření nebo z pozice spolupráce. Volba mezi těmito strategiemi záleží na 
individuálním rozhodnutí. Při výběru strategie je ovšem nutno zvážit důsledky svého rozhodnutí.
Vyjednávání z pozice soupeření vede k výsledku typu výhra – prohra. Tento způsob 
vyjednávání můžeme přirovnat ke smlouvání, jehož výsledkem bude pravděpodobně 
kompromis nebo uvíznutí ve slepé uličce.
Vyjednávání z pozice spolupráce dává možnost výsledku typu výhra – výhra, kdy budou 
uspokojeny zájmy a potřeby všech zúčastněných stran. Zvládnutí této strategie není tak 
jednoduché, jak by se mohlo zdát na první pohled. Vyžaduje konstruktivní přístup, přijetí 
rozdílů a zaměření na zájmy všech zúčastněných stran.
Cílem každého vyjednávání je dosažení dobré dohody. Dobrá dohoda musí splňovat několik 
základních kritérií:

•  Je moudrá: spravedlivě uspokojuje zájmy všech stran. Výsledek je navíc pro všechny 
přijatelný i v dlouhodobé perspektivě.

• Je efektivní: vyžaduje méně času a úsilí než ostatní možné způsoby řešení.
• Zlepšuje, nebo přinejmenším nepoškozuje vztahy mezi jednotlivými stranami.

Několik zásad pro úspěšné vyjednávání:

Úspěšnost vyjednávání závisí na mnoha faktorech. Následující doporučení zvyšují šanci na 
dosažení dobré dohody:
•  Oddělte lidi a problémy, vyhněte se spojování problému s určitou osobou. Rozlišujte mezi 

věcnou podstatou problému a komunikační rovinou.
• Reflektujte své i partnerovy emoce. Rozlišujte mezi racionální a emocionální rovinou.
• Zaměřte se spíše na zájmy než na pozice.
•  Hledejte skutečné problémy a jejich hlubší příčiny, nenechte se zlákat řešením, které je 

ihned nasnadě.
• Navrhněte více různých řešení a alternativ, které můžete navzájem porovnat.
•  Dohodu se pokuste vytvořit na základě objektivních kritérií. Tato kritéria si vytvořte 

v průběhu procesu vyjednávání. Tato kritéria pak používejte při každém rozhodnutí 
(odlišení skutečných problémů od zdánlivých, porovnávání důležitosti různých problémů, 
výběr nejlepšího řešení).

• Při vyjednávání využívejte principů úspěšné komunikace.

Mediace

Pokud se konflikt nepodaří vyřešit ani vyjednáváním, můžeme požádat o pomoc nezávislého 
prostředníka a využít mediace.
Mediace je strukturovaný vyjednávací proces vedený pomocí nezávislého prostředníka – 
mediátora. Cílem tohoto procesu je dosáhnout řešení konfliktu pokojnou cestou a za účasti 
všech zainteresovaných stran. 
Mediátor pomáhá stranám zapojeným do konfliktu přerušit cyklus vzájemného obviňování, 
zlepšit vzájemnou komunikaci, identifikovat jejich potřeby a společně najít takové řešení, 
které tyto potřeby uspokojí. Mediátor (na rozdíl od arbitra nebo soudce) nenavrhuje ani 
nepřikazuje žádná konkrétní řešení, ani nerozhoduje o vině a nevině jednotlivých stran. 
Mediace se využívá v nejrůznějších oblastech od mezinárodních vztahů, přes obchodní 
jednání až po řešení manželských rozepří.
Úkolem mediátora je:
•  Získat od všech zainteresovaných stran souhlas s řešením konfliktu prostřednictvím 

mediace a „přivést účastníky k jednacímu stolu“.
• Vytvořit příznivé prostředí a stanovit pravidla jednání.
• Zjistit informace od všech zainteresovaných stran a pozorně všem naslouchat.
•  Vést zúčastněné strany k tomu, aby si vzájemně pozorně naslouchaly a pomáhat jim 

pochopit perspektivu ostatních.
• Pomoci stranám jasně definovat své potřeby.
•  Pomoci najít řešení, které spravedlivě uspokojí zájmy a potřeby všech zainteresovaných stran.
• Zajistit, aby žádná ze stran nebyla nucena přijmout řešení, které pro ni není uspokojivé.

Mediace je založena na principu dobrovolnosti. Proto do ní nelze nikoho nutit. Platí zásada, že 
kterákoliv strana může mediační proces ukončit bez přijetí dohody, pokud se ukáže, že nelze 
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dosáhnout férového řešení. Povinností mediátora je v takovém případě proces vyjednávání 
uzavřít bez výsledku.
Proces mediace je:
•  Důvěrný - mediátor nesmí použít získané informace ve prospěch či neprospěch některé 

z jednajících stran. Žádné informace nesmí být sdělovány třetím osobám. Tato zásada 
přitom platí nejen pro mediátora, ale i pro všechny zúčastněné. 

•  Dobrovolný – mediaci lze využít pouze tehdy, pokud s ní všechny zainteresované strany 
souhlasí.

•  Efektivní – mediace je časově i finančně méně náročná než soudní jednání nebo trvání 
konfliktu. 

•  Neformální – jednání se může odehrávat v prostředí, které zúčastněným stranám nejlépe 
vyhovuje.

•  Konstruktivní – mediace by měla zlepšovat vztahy mezi jednotlivými stranami nebo je 
alespoň nezhoršovat.

•  Udržitelný – výsledky vycházejí z rozhodnutí samotných účastníků, nejsou jim přikazovány 
třetí stranou. Účastníci cítí silnější závazek k dodržování dohod, na jejichž vytváření se 
spolupodíleli.

•  V neposlední řadě mediace napomáhá zplnomocnění zúčastněných stran. Účastníci 
jednání si sami určují témata, která považují za relevantní. Mají plnou kontrolu nad 
výsledky rozhodovacího procesu a nemusejí se obávat, že přijatá dohoda bude v rozporu 
s jejich vůlí.

Prezentační dovednosti4

Prezentační dovednosti jsou důležitým prostředkem k ovlivnění a přesvědčení lidí. Dobrá 
prezentace naší práce a schopnost získat ostatní lidi na svou stranu účinně pomáhá při 
dosahování našich cílů. Nestačí pouze předávat informace, které chceme sdělit. Často má 
mnohem větší význam způsob, jakým své sdělení podáme. Úspěšná prezentace vyžaduje, 
abychom dokázali publikum zaujmout a pro něco nadchnout.
Prezentace přitom není věcí pouze profesionálních řečníků, lektorů nebo tiskových mluvčích. 
Prezentovat svou práci nebo názory potřebuje čas od času každý z nás např. na kulatých 
stolech, pracovních setkáních nebo konferencích. Prezentace je naší vizitkou, proto bychom 
jí měli věnovat dostatečnou pozornost.

Co je důležité pro úspěšnou prezentaci

K úspěšné prezentaci stačí splnit tři základní podmínky:
• znát dobře téma a být pro ně nadšený.
• dobrá příprava každého vystoupení.
• zohlednění zájmů a potřeb publika.

Člověk nemusí být nutně špičkový odborník ani velká osobnost, stačí, když má něco, co 
- z hlediska publika – stojí za to říci, a když to umí dobře podat. V mnohém se můžeme 
inspirovat u druhých, ať už v tom, co bychom chtěli sami umět, nebo naopak v tom, čemu 
bychom se měli vyhnout. Je však důležité vždy zůstat sám sebou a nesnažit se za každou 
cenu imitovat někoho jiného. Je lépe, vytvořit si svůj vlastní styl, který můžeme postupně 
obohacovat a vylepšovat na základě toho, co nás zaujalo u ostatních.

Příprava prezentace a její obsah:
Dobrá příprava většinou znamená polovinu úspěchu. Řečník musí mít zcela jasno v tom, co chce 
říci, proč a jak to publiku sdělí. Při přípravě prezentace se zamyslete nad následujícími body: 
•  Informace, které chcete sdělit. Shromážděte (poznamenejte si pro sebe) všechna fakta, 

myšlenky i informační zdroje, které chcete použít.
•  Cíl sdělení. Proč chcete sdělit zvolený obsah? Čeho tím chcete dosáhnout? (Předat publiku 

nové informace? Pobavit? Získat někoho na svou stranu? Přesvědčit lidi k akci? …)
•  Publikum. Kolik lidí očekáváte? Co jsou zač? Co je zajímá? Co už znají? Jak se můžete 

přiblížit jejich zkušenostem?
•  Téma – jeden klíčový vzkaz, který chcete předat. Něco jako titulek nebo transparent, 

kterému publikum porozumí a může se s ním ztotožnit.
•  Hlavní body. 2-3 myšlenky, které rozvíjejí vaše ústřední téma. Mějte je jasně a srozumitelně shrnuté.

Struktura a styl:
Podobně jako příběh, dobrá prezentace vyžaduje začátek, prostředek a konec, musí hladce 
plynout a být snadno srozumitelná.
Struktura zpravidla obsahuje následující body:
•  Začněte něčím, co zaujme a přitáhne pozornost (překvapivá fakta, vtip, provokativní otázka...).
•  Na úvod přehledně shrňte, o čem budete mluvit, jaké budou vaše hlavní body a co to přinese 

posluchačům.
•  Poté pokračujte vlastním sdělením. Mějte je logicky strukturované, zdůrazňujte hlavní 

body, jednotlivé body shrnujte a jasně rozlišujte přechod od jednoho bodu k druhému.
•  Na závěr své sdělení shrňte. Znovu se vraťte k jeho účelu, připomeňte hlavní téma a shrňte 

důležité body. Zopakování klíčového sdělení je velmi užitečné.
•  Uzavřete něčím, co zůstane posluchačům v hlavě, co je bude inspirovat k novému pohledu 

na věc nebo motivovat k akci.
Při vytváření struktury prezentace lze využít pomůcku nazvanou AIDA, která se používá 
např. v marketingu a reklamě. Jde o anglický akronym:
A – attention (pozornost). V úvodu prezentace musíte získat pozornost svého publika. 
Většinou na to máte zhruba 30 sekund. 
I – interest (zájem). Poté, co jste získali pozornost, musíte v posluchačích probudit zájem. 
K tomu využijte úvodní přehled a hlavní část prezentace.
D – desire (touha). V hlavní části prezentace se zaměřte také na to, aby vaši posluchači něco 
chtěli, o něco usilovali.
A – action (akce). V závěru svého vystoupení dejte jasně najevo, co chcete, aby posluchači 
udělali (např. zúčastnili se vaší akce, podpořili vaše stanovisko, přijali určité rozhodnutí atp.).

Styl prezentace musí odpovídat jak osobnímu stylu řečníka, tak situaci a publiku. Je potřeba 
zvážit především následující aspekty:
•  Míra (ne)formálnosti v závislosti na tématu i publiku. Zvolte také vhodné oblečení pro 

danou příležitost.
•  Navázání dobrého kontaktu s publikem. Buďte dostatečně výrazní, raději se postavte. 

Udržujte oční kontakt a rozdělujte pozornost mezi různé posluchače. Dávejte pozor na 
fyzické bariéry, nestůjte za stolem atp.

•  Styl řeči – mluvte přiměřeně hlasitě a zřetelně, mluvte přirozeně, zvolte vhodné tempo, 
nemluvte příliš rychle, dělejte pauzy, zdůrazňujte důležité věci, využívejte svého osobitého 
stylu, abyste zaujali.

4 Tato kapitola je zpracována podle Ritchie (2005).
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• Čas – hlídejte si, abyste nepřekročili svůj vymezený čas. Publikum to zpravidla netoleruje.
•  Pestrost – využívejte různé styly a metody, aby byla vaše prezentace zajímavější. Pomoci 

v tom mohou vhodně zvolené pomůcky.
•  Poznámky – v žádném případě nečtěte svou prezentaci z papíru, nemohli byste navázat 

dostatečný kontakt s publikem. Připravte si pouze hlavní body nebo stručné poznámky, do 
kterých můžete občas nahlédnout. Jinak mluvte spatra.

•  Začněte mluvit teprve tehdy, když jsou posluchači připraveni. Snažte se navázat oční 
kontakt, abyste publiku ukázali, že jste připraveni. Dobrý začátek posílí vaši sebedůvěru.

•  Neomlouvejte se, pokud to není opravdu nezbytně nutné. Častým omlouváním se stáváte 
málo přesvědčivými. Drobné chyby nebo zadrhnutí prostě přejděte.

Vizuální a technické pomůcky:

Účelem těchto pomůcek je zajistit co nejefektivnější a nejsrozumitelnější předání sdělení, 
mohou sloužit pro lepší ilustraci nebo přehlednost informací. Rozhodně však nejsou určeny 
k tomu, aby nahradily osobní projev nebo aby se za ně mluvčí „schoval“. Využití jakékoliv 
pomůcky by mělo dávat prezentaci něco navíc. Proto není vhodné pomůcky používat 
samoúčelně – i zde platí, že méně znamená někdy více. 
Často používanou pomůckou je data-projektor a prezentace v power pointu nebo podobném 
programu. Jeho výhodou je, že lze libovolně kombinovat text, grafy, obrázky i videoklipy. 
Účelné využití power pointu může prezentaci obohatit a udělat zajímavější a přesvědčivější. 
Na druhou stranu jeho nevhodné použití prezentaci spolehlivě pokazí. Pro používání 
technických pomůcek platí následující zásady:
•  Při použití jakékoliv techniky si musíte být stoprocentně jistí, že ji umíte velmi dobře ovládat 

a že je pro vás její používání dostatečně pohodlné.
•  I když používáte projektor, musíte být sami stále v centru dění. Vyberte si proto dobré 

místo, kde budete stát a nepřehánějte to se zatemněním.
•  Nepoužívejte příliš rozsáhlé a složité texty. Textovou část prezentace zpracujte spíše 

heslovitě, promítněte vždy pouze několik stručných bodů, které rozvedete ústně.
• Využívejte obrázky a schémata. Jsou názornější a přesvědčivější než samotný text.

Kromě data-projektoru lze použít mnoho dalších pomůcek – záleží na fantazii a tvořivosti. 
Pestrá a zajímavá prezentace má zpravidla větší šanci na úspěch, proto je dobré kombinovat 
několik různých typů pomůcek. Některé z pomůcek navíc umožňují aktivní zapojení 
účastníků. Inspiraci se dá hledat u kolegů, na seminářích nebo na internetu.
S využíváním vizuálních a technických pomůcek úzce souvisí také samotné místo, kde 
prezentace probíhá. Jeho vybavení a uspořádání musí odpovídat záměru prezentujícího. 
Pokud to jde, vyplatí se přijít na místo dříve a uspořádat si ho podle svých představ (rozmístění 
stolů a židlí, příprava techniky a vyzkoušení její funkčnosti, příprava dalších pomůcek atp.). 

Užitečné tipy na závěr:

Prezentujícím nabízím následující rady: 
1. Buďte dobře připraveni.
2. Berte ohled na své publikum.
3. Vaše vystoupení by mělo být stručné a jednoduché.
4. Buďte vidět a slyšet.
5. Ukažte své nadšení.

6. Udržujte kontakt s publikem.
7. Buďte v pohodě – mluvte pomalu a jasně, začněte v pravý čas, nečtěte z papírů.
8. Pomůcky využívejte účelně.
9. Neomlouvejte se.
10. Zůstaňte pány situace.
11. Nezapomínejte, že publikum je většinou na vaší straně.
12. Využívejte všechny možnosti, kdy si můžete veřejné vystupování vyzkoušet.

Osnova pro přípravu prezentace

Při přípravě kvalitní prezentace může pomoci následující formulář:

Příprava

Co je účelem vaší prezentace? Jaký má být cíl vašeho 
sdělení?

Jaké je vaše publikum? Co od vás očekává? Co ho 
zajímá? Atp.

Jaké je téma vaší prezentace a jaký je klíčový vzkaz, 
který chcete publiku předat?

2 – 3 hlavní body vaší prezentace:

Struktura

Čím začnete, abyste získali pozornost publika?

Jak seznámíte posluchače s tím, co je čeká tak, abyste 
v nich probudili zájem? (Úvodní přehled shrnující 
to, o čem budete mluvit a proč.)
Jak budete zájem publika prohlubovat během 
hlavní části prezentace? Jak můžete zajímavě podat 
své hlavní body? Čím přesvědčíte posluchače, aby 
o něco sami usilovali?

Jak tyto pocity u svého publika upevníte 
v závěrečném shrnutí?

Čím svou prezentaci uzavřete, abyste publikum 
získali pro potřebnou akci?
Styl

Jaký jazyk budete používat? Do jaké míry budete 
(ne)formální?

Jak budete navazovat a udržovat dobrý kontakt 
s publikem? Budete své posluchače aktivně 
zapojovat?
Jaké pomůcky budete využívat? Proč jste si vybrali 
právě tyto pomůcky? Kdy je při prezentaci použijete?

 Zdroj: Ritchie (2005)
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Komunikace s osobami po výkonu trestu  
a mladými dospělými

Vraťme se nejprve k modelu komunikační situace, se kterým jsme se seznámili na začátku 
tohoto textu. Komunikace v rovině interakce funguje podle stejných principů. I při práci 
s těmito specifickými skupinami můžeme proto využívat principů úspěšné komunikace. 
Zásadní odlišnost bude spočívat zejména v kontextu, který ovlivní celou komunikační situaci.
Zamysleme se nad tím, co je specifické pro každou z těchto skupin: 
• Co vše může určovat kontext komunikace s osobami po výkonu trestu?
• Co vše může určovat kontext komunikace s mladými dospělými?

Nezapomínejme, že i když průběh komunikace ovlivňují všichni její účastníci, (větší) 
zodpovědnost má vždy ten, u kterého se předpokládají větší zkušenosti, popř. ten, který je 
v pozici spojené s větší formální autoritou: dospělý ve vztahu dospělý – dítě, učitel ve vztahu 
učitel – žák, nadřízený ve vztahu nadřízený – podřízený, sociální pracovník ve vztahu sociální 
pracovník – klient. V rámci výkonu profese metodiků služeb sociální prevence a sociálních 
kurátorů pověřených koordinační činností je třeba mít na paměti, že sociální pracovníci jsou 
vždy v pozici toho, kdo zodpovídá za průběh komunikace.

Při komunikaci s oběma uvedenými skupinami je velmi důležitý zejména způsob, jakým je 
iniciativa druhého přijímána (viz principy úspěšné komunikace, I. klastr). Právě v těchto 
komunikačních situacích existuje zvýšené riziko, že sociální pracovník zareaguje způsobem, 
který další komunikaci zablokuje. Proto je důležité vyvarovat se následujících reakcí:
•  Kritizování druhého: V některých situacích se může zdát, že kritika je nezbytná k tomu, 

aby se druhá osoba zlepšila. Dříve než začnete kritizovat, zvažte, jestli vaše kritika opravdu 
přispěje k vyřešení dané situace. U lidí, kteří mají hodně negativních zkušeností, bývá 
účinnější zaměřit se na jejich zdroje (něco, co dělají dobře, co se jim daří) a na jejich základě 
postupně rozvíjet žádoucí chování nebo jednání. Spíše než kritiku používejte zpětnou vazbu 
ve smyslu, co je potřeba dělat jinak (lépe), aby bylo dosaženo určitého cíle. Zpětnou vazbu 
dávejte pouze tehdy, když je druhý připraven ji přijmout.

•  Nálepkování: Při práci se skupinou, s níž bývá spojováno mnoho stereotypů, hrozí, že 
budete druhého vnímat pouze jako určitý typ. To vám znemožní druhou osobu skutečně 
poznat a pochopit. Spolupráce pak bude velmi obtížná, nebo dokonce nemožná.• 
Stanovování „diagnóz“: Namísto jednoznačných soudů zkuste raději pojmenovávat, co 
vidíte nebo cítíte. Pokud jde o vaši domněnku, nevydávejte ji za absolutní pravdu. Řeknete-
li: „Zdá se mi, že jsi dneska nějaký smutný,“ namísto „trpíš depresí“, dáváte druhému 
mnohem větší šanci, aby popsal své vlastní pocity nebo vysvětlil své jednání. Tím máte 
mnohem větší šanci těmto pocitům nebo jednání porozumět a dále s nimi pracovat.

•  Přikazování: Pokud budete k druhému přistupovat z pozice síly, bude reagovat tím, že 
zaujme obranné postavení a bude odmítat všechny vaše iniciativy. 

• Vyhrožování.
•  Moralizování: Budete-li se zaštiťovat nějakou vyšší autoritou, zabráníte tím druhému v tom, 

aby se projevoval a vyjadřoval otevřeně a upřímně. 
•  Dávání rad, když o ně druhý nepožádal. K dávání rad se někdy snadno uchylujeme v situaci, 

kdy druhý popisuje své problémy. Rada v takové situaci může být vnímána jako nedocenění 
schopností druhého řešit daný problém nebo dokonce jako nezájem o druhého. Pokud 

druhý mluví o svých problémech, stačí, když budete naslouchat. Rady dávejte pouze tehdy, 
jste-li o ně výslovně požádáni.

•  Logické argumenty v situacích, kdy pro druhého hrají důležitou roli emoce: Ve vyhrocených 
situacích máme někdy tendenci druhého přesvědčovat pomocí logických argumentů. Logika 
se zabývá pouze fakty a nepřipouští city. City však zpravidla hrají hlavní roli v konfliktních 
situacích. Jejich jednostranným ignorováním můžeme druhého snadno frustrovat , což 
průběh konfliktu spíše zhorší.

Použité informační zdroje:
Beaufortová, K., Reiserová P. Principy kontaktu (texty pro účastníky Základního výcviku ve 
videotréninku interakcí). Praha: SPIN ČR 2005.
Braakman, L. Facilitation (Handout for training FSC European NI Meeting). FSC 2005.
Group Facilitation Methods (Technology of Participation). Brussels: The Institute of Cultural 
Affairs 1994. 
Chander, D. Semiotics for Beginners. 2001. Staženo z: http://www.aber.ac.uk/media/
Document/S4B/sem08c.html (4. dubna 2002). 
Ritchie, D. Facilitation Skills. 2004. Workshop handout.
Ritchie, D. Public Speaking and Presentation Skills. 2005. Workshop handout.
Vasilache A. What is Interpersonal Communication? Bucharest: FPDL 2002.
Vasilache A., Rata, N. What is Conflict? Bucharest: FPDL 2002.



310 311

ÚVOD DO SUPERVIZE A DUŠEVNÍ HYGIENY

Andrea Lásková

Anotace

Nároky kladené na profesionální výkon práce metodiků služeb sociální prevence a sociálních 
kurátorů pověřenými koordinační činností jsou značné, proto je třeba, aby uměli hledat různé 
zdroje podpory. Důležitým podpůrným a rozvojovým mechanismem je supervize, která se dnes 
stává přirozenou součástí profesního života sociálních pracovníků i jiných exponovaných profesí. 
Text uvádí čtenáře do tématiky supervize: nabízí její definice, dělení, funkce a cíle, objasňuje 
pozice supervizora a supervidovaného. Dále předkládá stručnou historii supervize a seznamuje 
s jejím kontextem v České republice. Zmiňována je otázka zavádění a rozvoje supervizní praxe 
v organizaci a rovněž tvorba supervizní smlouvy (kontraktu). Všechny tyto poznatky mohou 
metodici služeb sociální prevence a sociální kurátoři pověření koordinační činností využít 
přímo v rámci výkonu své profese, neboť dle vzoru ze zahraničí, se supervize v průběhu blízké 
budoucnosti stane povinnou součástí sociální práce i u nás. I na jejich pracovištích tak bude 
řešena otázka volby druhu supervize, bude vytvářen supervizní kontrakt apod.
Čtenáři nahlédnou také do oblasti duševní hygieny – seznámí se s jejími možnostmi 
a uplatňováním v rámci profese. Důraz je kladen na využívání relaxace jako zdroje prevence 
syndromu vyhoření. Pomocí sebeposuzovacího dotazníku, který sleduje syndrom vyhoření, 
mohou zjistit svoji náchylnost ke stresu a syndromu vyhoření a dozvědět se, jak se podílí 
organizace na vzniku tohoto syndromu a jaké jsou možnosti řešení. Získané znalosti a poznatky 
v rámci teorie a sebezkušenosti mohou využít jako preventivní aktivity proti syndromu vyhoření 
a hledat tak vlastní cestu, jak čelit pracovnímu vyčerpání.

Úvod do supervize
Následující text pozve čtenáře stručně do oblasti supervize, která by měla být přirozenou 
součástí výkonu každé pomáhající profese.

Definice supervize

Koláčková (in Matoušek, 2003: 349) definuje supervizi jako: „celoživotní formu učení, 
zaměřenou na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž 
je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí.“ 
K supervizi by se měl sociální pracovník obracet vždy, když si nebude vědět rady ve své 
práci, když se mu nebude dařit, bude mít pocit přehlcenosti, začne cítit, že ho práce přestala 
naplňovat a zajímat atd. (Úlehla, 1996).
Baštecká (2006) doplňuje, že v supervizi jde především o zvažování, jak je péče o klienta 
účinná, jak kvalitní je práce, důraz se klade na reflexi vlastní práce (uvědomované vnímání) 
a na sebereflexi (uvědomované sebevnímání) stavů, do kterých pomáhajícího jeho práce 
uvádí. To vše se děje díky zaměřenému pozorování a cílených otázek. Supervize podle ní 
nejvíce připomíná odborné poradenství.
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Slovo „supervize” se skládá ze dvou  latinských slov – „super”, tj. NAD, NEJ (nebo také 
nadměrnost, přehnanost) a „vize”, tj.VIDINA, ZJEVENÍ. Rollová (2002) poukazuje na to, že 
slovo „supervize” má svůj jazykový původ v angličtině, v níž znamená dohled, dozor nebo 
také kontrolu, řízení a vedení. Zřejmě právě tento překlad vyvolává dosud u mnohých lidí 
představu kontroly a vztah supervizora a supervidovaného jako mocenský, tj.vztah nadřízeného 
a podřízeného. Rollová (2002: 8) zdůrazňuje, že: „supervize však nemá znamenat využití moci, 
ale spíše vlivu, který vyplývá např. z neformální autority zkušenějšího terapeuta, jeho zkušenosti, 
ale také umění užívat metodu supervize k rozvoji a učení méně zkušeného kolegy. 

Cíle supervize

 Podle Julie Hewson (in Rollová, 2002) má supervize pro supervidované tyto hlavní cíle:
•  Vzdělávat se - ve spolupráci se supervizorem zjišťovat úroveň svých schopností a rozvíjet 

je dalším učením.
• Mít na koho se obrátit s těžkostmi, mít podporu.
• Bránit se předčasnému „vyhoření”.
• Posilovat svoji autonomii a nezávislost získáním dalších dovedností a zvýšením sebevědomí.
•  Motivovat se zkušeností při spolupráci a setkávání se supervizorem a jeho názory, 

zkušenostmi i chybami.
• Přispět k naplnění základních etických pravidel své profese.
• Splňovat očekávání své organizace a odevzdávat kvalitní práci.

Funkce supervize 

Rozeznáváme tři hlavní funkce supervize (Hawkins, Shohet, 2004, Baštecká, 2006):
•  řídící: hodnocení a posouzení kvality výkonu pracovníka (například supervizoři nesou odpovědnost 

za dodržování etických standardů při práci či za respektování standardů dané profese).
•  vzdělávací: jde o rozvoj dovedností, porozumění a schopností supervidovaných. Jde tedy 

o zvyšování odbornosti supervidovaných tím, že jsou jim v supervizi předávány zkušenosti 
z dobré praxe.

•  podpůrná: je prevencí syndromu vyhoření tak, aby se supervidovaný mohl vyrovnat 
s pracovní zátěží, aby prostřednictvím supervize získal energii, naději a pracovní odhodlání 
a tím lépe zvládl nároky své profese.

Dělení (druhy) supervize

Baštecká (2006) rozlišuje dva druhy supervize:
•  Supervize případová (odborná), která se zaměřuje na klientův problém či na problém 

s klientem.
•  Supervize rozvojová (manažerská), která se zaměřuje na rozvoj a růst pracovníka či celého 

týmu.
Zároveň však autorka upozorňuje na to, že celé dělení je umělé, protože obě dvě stránky jsou 
vzájemně propojeny.
Obě dvě supervize (jak odborná, tak rozvojová) se mohou zaměřit na jedince, pak ji nazýváme 
supervizí individuální, na skupinu (skupinová supervize) či na tým (týmová supervize).
Společně s několika autory (Havrdová, 1999, Koláčková, 2003, Bednářová, Pelech, 2003) se můžeme 
podrobněji podívat na dělení supervize podle počtu supervidovaných a způsobu provádění:

Individuální

Jde o kontakt supervizora s jedním pracovníkem, prostřednictvím plánovaných 
časově vymezených schůzek s předem dohodnutým programem. Spolupráce je 
upravena na základě písemného kontraktu, který se sestavuje před zahájením 
supervize, kde jsou jasně specifikovány cíle i hranice supervize. Někdy je tento 
způsob nazýván jako školitelská supervize, v jejímž průběhu může být využito 
modelování pracovních situací.

Skupinová

Jde o proces, ve kterém mohou pracovníci diskutovat ve skupině o své 
práci. Skupina má 8 – 15 členů, vede ji supervizor či supervizní dvojice. 
Spolupracuje se na základě supervizní smlouvy, která se sestavuje na prvním 
setkání, opět jsou zde jasně specifikovány cíle i hranice supervize. Výhodou 
je to, že se členové mohou vzájemně podporovat, dávat si zpětnou vazbu, učit 
se jeden od druhého. Tato forma supervize využívá poznatky ze skupinové 
dynamiky. Členové skupiny nebývají z jednoho pracoviště, ani nepracují na 
řešení společného úkolu (nejsou pracovním týmem). Například může jít 
o pracovníky kontaktních center či azylových domů.

Týmová

Zahrnuje všechny členy pracovního kolektivu a je zaměřena především na 
činnost týmu jako celku a na jeho efektivitu. Účastní se všichni členové týmu, 
bez ohledu na jejich pracovní zařazení. V popředí této supervize stojí vztahy 
mezi jednotlivými členy týmu.

Existují i další dělení supervize, pro naše účely nám postačí toto dělení.

Stručný exkurz do historie supervize a kontext supervize  
v České republice 

Konečná (2005) zmiňuje souvislost historie supervize a historie sociální práce v USA a Munson 
(1993) dodává i v Anglii, která se datuje na přelom 19. a 20.st. V roce 1904 vzniká první publikace 
o supervizi autora J. Bracketta s názvem Supervision and Education in Charity. V roce 1917 je zařazena 
supervize do prvních standardů americké sociální práce a po sléze se rozšiřuje do dalších oblastí 
práce s lidmi – poradenství, medicíny nebo psychoterapie. Rollová (2002) vztahuje počátky supervize 
ke vzniku psychoanalýzy a již zakladatelé psychoanalýzy diskutovali o svých případech. Velmi 
známou osobností, která ovlivnila rozvoj supervize, byl Michael Balint (1896 -1970), díky kterému 
se v supervizní práci začalo využívat bálintovských skupin, které jsou zvláštním druhem výcvikových 
a supervizních skupin. Zaměřují se na vztah mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem. 
V Evropě se objevily dvě vlny zájmu o supervizi, první byla v šedesátých letech, pak zájem 
ochladl a až od 80. let znovu stoupá společenská objednávka (Konečná, 2005). V roce 1987 se 
v Británii poprvé objevuje uznání faktu, že supervize není určena jen pro supervidovaného, 
ale má sloužit i k prospěchu klientů (Hawkins, Shohet, 2004).
Dnes můžeme říci, že je supervize nedílnou součástí téměř všech pomáhajících profesí. Je 
požadována „ze zdola“, tedy ze strany sociálních pracovníků, kteří v důsledku zkušeností z praxe 
začínají sami vyžadovat supervizní práci na svých pracovištích (Gabura in Konečná, 2005).

Historický a současný kontext supervize u nás

V České republice se o supervizi práce v pomáhajících profesích nemluví příliš dlouho 
(Vodáčková, 2002). Počátky supervize jsou u nás spojeny se jmény J. Skály a J. Růžičky, kteří 
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v sedmdesátých letech zajišťovali pro absolventy psychoterapeutických výcviků SUR tříletou 
supervizi ve formě bálintovských seminářů. V osmdesátých letech Skála pracuje v rámci 
bálintovských skupin s pracovníky vězeňství a soudnictví.
Teprve na počátku 90.let se objevují možnosti soustavnějšího vzdělávání v supervizi - byly 
to např. semináře s Marií Rohde, probíhal kurs vedení bálintovských skupin a supervize 
skupinové psychoterapie (Šimek in Koláčková, 2003). V roce 1996 začali lektoři z Británie 
realizovat prostřednictvím programu Phare kurzy supervize pro sociální pracovníky 
(Konečná, 2005).
Byla založena Pražská psychoterapeutická fakulta s vlastním systémem vzdělávání, se 
supervizí je počítáno jako se součástí vzdělávání psychoterapeutů.
V roce 1995 se konalo sympozium o supervizi v Janských Lázních, které uspořádal Pražský 
psychoterapeutický institut (PPI). Cílem bylo zmapovat supervizi v podmínkách jednotlivých 
psychoterapeutických škol a směrů (Rollová, 2002).
Jedním z prvních pracovišť v oblasti sociálních služeb, kde byla po roce 1989 zavedena 
supervize jako způsob práce a vedení organizace, ale hlavně jako způsob rozvoje a vzdělávání 
pracovníků, jako prevence syndromu vyhoření, bylo Středisko křesťanské pomoci (SKP) 
Diakonie ČCE v Praze (Rollová, 2002). 
V listopadu 2001 byl založen Český institut pro supervizi (dále ČIS) jako občanské sdružení, 
které má za cíl zaměřovat se na zvyšování kvality služeb v oblasti supervize v souladu se 
standardy Evropské asociace pro supervizi (EAS). Zvláštní důraz byl kladen na vytvoření 
etického kodexu supervizorů. (Rollová, 2002).
Jak vidíme, v České republice je supervize živá, postupně se prosazující, zatím však záleží 
jen na zájmu jednotlivců či organizací, zda ji pravidelně využívají. Jedním z důvodů může 
být pozdější nástup supervize než v  západních zemích. Dalším důvodem je neznalost 
pomáhajících o tom, co vlastně supervize znamená a nabízí (strach z něčeho co neznám) 
a stále je tento způsob práce vnímám spíše jako kontrola, založená na mocenském základě. 
V neposlední řadě si organizace stěžují na náklady spojené s prováděním supervize.

Aktéři a podmínky supervize
Při supervizi je nejdůležitější samotné setkání supervidovaného a supervizora. Záleží 
především na osobnosti supervizora a na ochotě supervidovaného hovořit o své práci. Celý 
proces také ovlivňuje organizace, jestliže supervizi pro své zaměstnance objednává a společně 
sjednaná smlouva (kontrakt), který upravuje podmínky, za kterých se supervize odehrává. 

Osobnost supervizora

Aby supervize mohla být označena za kvalitní, respektive dobrou, je důležité mimo další 
aspekty, aby ji vedl znalý a kompetentní supervizor. Supervidovaní by měli vědět, co mohou 
od supervizora očekávat. (Munson,1993).
V České republice zatím nejsou stanoveny pro obor sociální práce jasné požadavky na 
supervizora. Není vyjasněno, kdo supervizi může dělat, neexistují akreditace či licencování. 
Přesto by základním požadavkem na výkon supervize měl být supervizní výcvik tohoto 
odborníka (Koláčková, 2003). Zatím je tedy na výběru supervidovaného či jeho vedoucího, 
koho si za supervizora zvolí. Výcviky1 v supervizi u nás poskytují například: Český institut 
pro supervizi (dále ČIS) (www.supervize.org), Remedium (www.remedium.cz), SPIN (www.

spin-vti.cz). Již vstupní kritéria pro přijetí do výcviku jsou poměrně náročná, u ČISu je 
nutné: vysokoškolské vzdělání humanitního směru nebo medicína, 13 let praxe v oblasti 
pomáhajících profesí, ukončený výcvik v psychoterapii - minimálně 500 hodin, 120 hodin 
supervize vlastní práce, zkušenost s vedením uceleného vzdělávacího programu v oblasti 
pomáhajících profesí - minimálně 200 hodin nebo zkušenost s vedením pracoviště, týmu 
- minimálně 3 roky. 
Remedium vyžaduje: motivační dopis s osnovou: očekávaní od vzdělávacího programu, 
co mě dělá silným na místě, kde pracuji; jaké mám na tomto místě slabé stránky, co bych 
chtěl zlepšovat = vzdělávací potřeby, jaké mám předpoklady pro roli supervizora, praxi 
v pomáhajících profesích minimálně 5 let, vzdělání: VŠ (Mgr. nebo MUDr.), přijatá supervize 
: minimálně 30 hod., absolvování kurzu Úvod do supervize a řízení.
Supervizor může pracovat pro organizaci jako interní zaměstnanec = interní supervizor 
a zde je důležité, jakou pozici v organizaci zaujímá, jak dokáže vzbudit a udržet důvěru kolegů 
i vedení (Rollová, 2002). Slouží především jako pojítko v linii řízení, umožňuje orientaci 
zaměstnanců v práci, motivuje a řídí jejich výkon, řeší problémy s kázní, porušováním etiky, 
poskytuje zaměstnancům podporu a poradenství.
Supervizor může být i přizvaný zvenku – externí supervizor, který je důležitý při supervizi 
týmu či řízení, protože interní supervizor by měl potíže supervidovat celek, jehož je součástí 
(Baštecká, 2006).

Setkání supervidovaného a supervizora

Oba dva přichází na setkání připraveni a ze setkání dělají zápis. Společně si domlouvají cíl 
supervize, na kterém se společně shodnou (jde o zakázku). Důležité je, aby supervidovaný 
byl ochotný a schopný reflektovat svoji práci a sebe při práci (Baštecká, 2006). Supervizor by 
měl především: otevřeně komunikovat, aktivně naslouchat, dávat prostor supervidovanému, 
dávat mu zpětnou vazbu, vytvořit atmosféru důvěry a spolupráce (Konečná, 2005). 
Témat, která se na supervizi mohou objevit, je mnoho. Příkladem může být: nerozumím 
tomu, co mi brání v dorozumívání se s klientem, nevím, zda moje postupy odpovídají 
potřebám klientů (event.zaměstnanců), mohu a umím respektovat klientovy potřeby 
a hodnoty?, nerozumím si s kolegy v týmu, přestávám mít radost ze své práce, stojím před 
těžkým rozhodnutím a nevím jak dál, a mnohé další. 

Supervize v organizacích

Jestliže se věnujeme supervizi, nemohu neupozornit na to, že je prováděna v organizacích. 
Rollová (2002: 22) píše: „Organizace nese odpovědnost za kvalitní práci svých zaměstnanců, proto 
čím výraznější status v síti má, tím spíše by měla kvalitní supervizi svým pracovníkům zajišťovat.“ 
Supervizní program se v organizaci může zaměřit na tyto oblasti rozvoje profesionality 
pracovníků (McDermentová in Havrdová, 1999):
• etika a hodnoty, legislativa,
• role - co kdo dělá, očekávání od představitele dané role - jeho potřeby, otázky hranic, 
• kompetencí , očekávání od vedení týmu, zpětné vazby, složení týmu a jeho důsledky,
• diskuse o případech, vytváření plánů péče,
• pracovního klimatu - jaké to je, tady pracovat, míra radosti, podpory a spolupráce, 
• přítomnost humoru, zvládání konfliktů,
• postup při stížnostech, komunikace s nadřízenými, s vedením,

1 Podmínky pro vstup do výcviku se v čase mohou měnit, podle rozhodnutí samotných poskytovatelů výcviků.
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• identifikace oblastí stresu a jeho zvládání, prevence syndromu vyhoření,
• rozbor potřeb týmu, předávání vědomostí a dovedností, hledání možných cest rozvoje 
a příležitostí k učení, perspektivy.

Další důležitou otázkou je, jaký supervizní systém organizace zvolí – zda interní či přizve 
externího odborníka (Hawkins, Shohet, 2004). V současné době by tedy už neměl být prostor 
pro to diskutovat, zda supervizi ano či ne, ale spíše se obrátit k tomu, jaká supervize je pro 
naši organizaci nejvhodnější.

Kontrakt v supervizní práci

Při všech druzích supervize je nutné a podstatné ještě před samotným zahájením supervize 
uzavřít smlouvu neboli kontrakt. Je to dohoda dvou stran, které se k obsahu vědomě a svobodně 
rozhodly (Rollová, 2002). Uzavření této dohody může být často tím nejobtížnějším úkolem, který 
supervizora a supervidovaného popřípadě organizaci čeká (Svobodová in Konečná, 2005).
Uzavření kontraktu mezi supervizorem a supervidovaným vytváří podle Julie Hewson (in 
Rollová, 2002: 10) „ sjednaný a vzájemně respektující vztah, v němž obě strany chápou své 
úkoly, funkce a povinnosti a v němž je prvořadým úkolem profesionální rozvoj supervidovaného, 
přičemž je zajištěna péče a ochrana klienta.” 
Při vytváření písemného kontraktu (domnívám se, že ústní dohoda často nestačí) je třeba mít 
na paměti několik bodů:
• Kontrakt se dělá ještě před započetím supervize. 
• Měl by být paralelně uzavírán s organizací a se supervidovaným.
•  Měl by vytvářet pracovní spojenectví tří stran a to tím, že se pojmenují očekávání organizace, 

supervidovaných, supervizora. Tato očekávání by měla být vyrovnaná. Vztah těchto stran 
lze symbolizovat rovnostranným trojúhelníkem.

•  Uzavřený kontrakt není strnulý útvar, je potřeba v pravidelných intervalech prověřovat, jak 
odpovídá potřebám a očekávání zúčastněných stran.

•  Revize kontraktu – na základě hodnocení kontraktu může být nezbytné kontrakt upravit 
tak, aby odpovídal aktuální situaci.

Supervizní kontrakt může mít následující parametry (Materiály z výcviku Odborné 
(případové) supervize, 2006):
Jméno supervizora/ky:
Název organizace: 
Jméno supervidovaného/ né: 
Osoba zodpovědná za převzetí práce:

Formální aspekty kontraktu

Místo supervize: 
Počet příp. termínů supervizí: 
Trvání jednotlivých supervizí: 
Cena za supervize: 
Forma úhrady: 
Způsob úhrady cestovních náhrad: 

Rozsah informací (resp. způsob vykázání práce): 

Způsob náhrady nerealizovaných supervizí: 

Obsah supervize

Předmět: 
Cíl: 

Další ujednání

Práva a povinnosti zadavatele:
Práva a povinnosti supervizorky, supervizora:
Práva a povinnosti supervidovaného:
Etické aspekty: 
Mlčenlivost (kdo pořizuje zápis):  
Dohoda o průběžné revizi kontraktu: 
Závěrečná ustanovení:
Podmínky předčasného ukončení kontraktu:

V …………………………............................. dne ……….………………...................

Supervizor/ka:………………………............ Supervidovaný/á:……………..............

Zadavatel/ka: …………………………….....

Duševní hygiena
O duševní hygieně se v pomáhajících profesích hodně hovoří, velmi málo se však její zásady 
a pravidla dodržují. Právě ona však může být jedním z důležitých nástrojů, jak zvládnout 
obtížnou profesi sociální práce.

Úvod do duševní hygieny2

Předpokládejme, že většina z metodiků služeb sociální prevence a sociálních kurátorů 
pověřených koordinační činností se s pojmem duševní hygiena (neboli psychohygiena) již 
setkala. Pro ilustraci toho, jak definovat blíže tento pojem, můžeme parafrázovat Míčka 
(1986): Duševní hygiena se skládá z jasných a určených pravidel, která pomáhají udržet, 
prohloubit anebo znovuzískat duševní zdraví a rovnováhu. Duševní hygiena je určena jak 
zdravým lidem, tak lidem na hranici mezi zdravím a nemocí i lidem nemocným.
Všichni víme, že bychom mohli o své duševní zdraví lépe pečovat a většinou také víme jak. Mnoho 
z nás se už přesvědčilo i o tom, že to, co svědčí jednomu, nemusí být prospěšné pro druhého, 
a tak hledáme svou vlastní cestu. Přesto to nakonec většinou neděláme. Proč? Odpovědi budou 

2 Text, který se zabývá duševní hygienou a syndromem vyhoření , čerpá především z těchto dvou zdrojů: Míček, L. 
(1986) a Irmiš, F. (1996)
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patrně individuální. Někdo z nedostatku času, jiný proto, že si neuvědomuje, jak mnoho je pro 
něj duševní zdraví prospěšné a někdo i proto, že se v tomto směru cítí silný a neohrozitelný.
Pravdou ovšem je, že současná doba nám umožňuje nejen lépe a rychleji zpracovávat 
informace, ale zároveň to po nás i mnoha způsoby vyžaduje. Jsme tak vystavováni řadě 
tlaků k tomu, abychom udrželi alespoň krok s konkurencí a v tom nejlepším případě byli 
i napřed. Zásadním tématem k diskuzi se stává pojem přepracování, nedostatek času, z toho 
vyplývající stres, civilizační onemocnění. Ordinace psychologů a psychiatrů začínají být 
přeplněny novými případy úzkostí, selhání, závislostí apod.
Jaké jsou předpoklady duševního zdraví? 
• Fyzická aktivita.
• Sdílení stresu (rodina, přátelé, profesionál).
• Limity – znalost a akceptace.
• Péče o sebe (odpočinek, jídlo, spánek). 
• Čas pro zábavu a potěšení. 
• Řazení priorit, „odškrtávání“ úkolů.
• Kooperace místo konfrontace. „Musím mít vždy pravdu?“ 
• Je v pořádku plakat a vyjadřovat své emoce! 
• Vytvoření klidné mentální oblasti (knihy, hudba, relaxace meditace, motlitba…).

O každém z nastíněných předpokladů by se dalo dlouze hovořit, každý individuální 
předpoklad naplňujete jinak. Společně se soustředíme na jedno z efektivních opatření, které 
se dá používat snadno, často a po celý život. Jde o relaxaci.
Relaxace spočívá v uvolnění svalů různými technikami, přičemž se zároveň uvolňujeme 
duševně i tělesně. Relaxace je vhodným nástrojem pro obnovu nebo zachování stavu 
harmonické rovnováhy. Díky ní můžeme snížit napětí a obnovit rovnováhu a pohodu. 
Relaxace bývá použita mimo jiné při syndromu vyhoření, depresích, při nadměrném stresu, 
somatických obtížích atd.. 
Domnívám se, že každý pomáhající pracovník by měl mít zvládnutu dobře alespoň jednu 
relaxační techniku, kterou může v případě potřeby využít či ji dokonce využívat pravidelně 
jako způsob prevence proti stresu či dokonce syndromu vyhoření. V našich podmínkách 
se velmi často používá autogenní trénink – zkráceně AT . Jde o systematické cvičení, které 
rozvíjí schopnost navodit si stav příjemného a hlubokého klidu a uvolnění, které zotavuje celý 
organismus. Autogenní trénink lze použít při léčbě mnohých poruch a nemocí a je vhodný také 
jako preventivní faktor zdravotních potíží, protože posiluje člověka proti stresu. (Hašto, 2004). 
Nižší stupeň spočívá v navození 6 pocitů, a to:
• tíhy v končetinách, 
• tepla v končetinách, 
• klidného dechu, 
• pravidelné srdeční činnosti, 
• pocitu tepla v břiše, 
• chladného čela. 
Zpočátku se tyto pocity navozují pod vedením trenéra (lékaře, psychologa či psychoterapeuta) 
- vlastní autogenní trénink se provádí autosugestivními formulemi, např. „paže a nohy 
jsou těžké“ atd. AT můžeme realizovat individuálně, kdy je výhodnou větší individualizace 
postupu, nebo častěji ve skupině, kdy působí skupinová sugestivní atmosféra. Osobně 
doporučuji kombinaci obého. Hašto (2004) píše, že pro osvojení AT je většinou zapotřebí 6 -
12 týdnů systematického cvičení a minimálně 6 konzultací s odborníkem. Každý člověk však 

potřebuje svůj individuálně dlouhý čas pro zvládnutí AT. Pod vedením trenéra si účastníci 
AT vkládají do průběhu autogenního tréninku osobní formule, „hesla“, „předsevzetí“, zaměřené 
na zvládání potíží a problémů, např. „budu klidnější a výkonnější“, „cigarety jsou mi lhostejné“. 
Formule, jak příklad naznačuje, mají být pozitivní, povzbuzující, ne negativní a potlačující. 
Existuje i vyšší stupeň AT – řízená imaginace, ve které jde o vybavování si témat či obrazů 
(louka, let balonem, výstup na horu). 
Relaxace je součástí duševní hygieny a patří do kategorie péče o sebe. Nelze však jen relaxovat, 
proto je potřebné na závěr shrnout, co ještě v péči o sebe je důležité:
• Péče o tělo – dostatek spánku, pohyb, pravidelný příjem potravy, hygiena,…
• Péče o psychiku – aktivní odpočinek, odreagování, umění říci si o pomoc,…
• Péče o sociální složku – styk s přáteli, společný sport, vztahy v rodině,…
• Péče o duchovní složku – kultura, četba, umění, seberealizace, cesta za poznáním.

Sebeposuzovací dotazník a relaxace

V následující části předkládám dotazník , pomocí něhož si mohou čtenáři zmapovat svoji 
náchylnost ke stresu.
Sebeposuzovací dotazník – stress a syndrom vyhoření vytvořili Hennig a Keller (1996). 
Dotazník se skládá z 24 výpovědí – výroků, které se týkají kognitivních, emocionálních, 
tělesných a sociálních účinků stressu a syndromu vyhoření. Zaškrtněte, do jaké míry se vás 
jednotlivé výpovědi týkají. Buďte vůči sobě poctiví! 

1. Obtížně se soustřeďuji 4 3 2 1 0
2. Nedokáži se radovat ze své práce 4 3 2 1 0
3. Připadám si fyzicky vyždímaný/á 4 3 2 1 0
4. Nemám chuť pomáhat problémovým klientům 4 3 2 1 0
5. Pochybuji o svých profesionálních schopnostech 4 3 2 1 0
6. Jsem sklíčený/á 4 3 2 1 0
7. Jsem náchylný/á k nemocem 4 3 2 1 0
8. Pokud je to možné, vyhýbám se odborným hovorům s kolegy 4 3 2 1 0
9. Vyjadřuji se posměšně o klientech i o příbuzných klienta 4 3 2 1 0
10. V konfliktních situacích v práci se cítím bezmocný/á 4 3 2 1 0
11. Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením, apod. 4 3 2 1 0
12. Frustrace z práce narušuje moje soukromé vztahy 4 3 2 1 0
13. Můj odborný růst a zájem o obor zaostává 4 3 2 1 0
14. Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní 4 3 2 1 0
15. Jsem napjatý/á 4 3 2 1 0
16. Práci s klienty omezuji na pouhé zprostředkování informací 4 3 2 1 0
17. Přemýšlím o odchodu ze své nynější profese 4 3 2 1 0
18. Trpím nedostatkem uznání a ocenění 4 3 2 1 0
19. Trápí mě poruchy spánku 4 3 2 1 0
20. Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání 4 3 2 1 0
21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru 4 3 2 1 0
22. Cítím se ustrašený/á 4 3 2 1 0
23. Trpím bolestmi hlavy 4 3 2 1 0
24. Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům s klienty 4 3 2 1 0

Legenda: 4 – vždy; 3– často; 2 – někdy; 1 – zřídka; 0 - nikdy
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Vyhodnocení dotazníku :
Kognitivní rovina  
Citová rovina
Tělesná rovina
Sociální rovina
Celkový výsledek

Instrukce k vyhodnocení:

Do následujících řádků zapište vedle čísel jednotlivých výpovědí počet bodů, které jste získali 
a sečtěte je pro každou rovinu zvlášť :
Kognitivní rovina:

č.1 + č.5 + č.9 + č.13 + č.17 + č.21 = ……
Citová rovina:

č.2 + č.6 + č.10 + č.14 + č.18 + č.22 = ……
Tělesná rovina:

č.3 + č.7 + č.11 + č.15 + č.19 + č.23 = ……
Sociální rovina:

č.4 + č.8 + č.12 + č.16 + č.20 + č.24 = …… 

Z dosažených hodnot můžete vyčíst svůj individuální stressový profil. Maximální hodnota 
bodů jedné roviny je 24, minimální je 0 (u hodnot vyšších než 12 je dobré se nad výsledky 
zamyslet).
Součtem hodnot všech čtyř rovin získáte číslo označující celkovou míru vaší náchylnosti ke 
stressu a syndromu vyhoření. Maximální hodnota je 96, minimální 0 (pokud je číslo vyšší 
než 48, měli byste být na pozoru).

Syndrom vyhoření, prevence a řešení

Možná jste si právě zmapovali svoji náchylnost ke stresu a syndromu vyhoření. V praxi 
můžeme najít u pomáhajících profesí, tedy i u sociálních pracovníků jev, který nazýváme 
Syndrom Burn-out neboli Syndrom vyhoření. V roce 1974 byl tento syndrom uznán jako 
nemoc z povolání, která vzniká v důsledku nezvládnutého pracovního stresu (Konečná, 2005, 
Matoušek, Hartl, 2003). Jde tedy o jakýsi stav masivního vyčerpání , jehož příznaky zažívá 
každý pracovník po určité době v pomáhající profesi. Vyčerpání probíhá na třech úrovních, 
a to na úrovni emocionální (popudlivost, bezmoc, beznaděj, nedůvěřivost, deprese, pocit 
zneužití, vytrácí se z člověka radost z kontaktu s lidmi, už nechce slyšet další smutné příběhy 
lidí, začíná se emočně distancovat). Další úrovní je úroveň duševní (člověk zažívá negativní 
pocity k sobě samému, k vlastní práci, pracovník s klienty začíná jednat tak, jako by ani 
nebyli lidé). V neposlední řadě jde o úroveň tělesnou (chronická únava, nespavost, slabost, 
náchylnost k nemocem a úrazům, bolesti hlavy apod.).
Proces syndromu vyhoření může mít podobu lineárního vzestupu příznaků, který často končí 
i odchodem ze zaměstnání, nebo se může vyvíjet cyklicky. Během těchto cyklů pracovník může 
nalézt řešení svých těžkostí a posléze opět propadá do pasivity (Matoušek, Hartl, 2003).

K rozvoji syndromu vyhoření přispívají tyto faktory (Křivohlavý,1998, Matoušek, Hartl, 2003):

OSOBNOSTNÍ 
FAKTORY

• neschopnost relaxovat
• přílišné počáteční nadšení
• vysoká aspirační úroveň
• mimořádná výkonnost, produktivita
• příliš vysoký pocit zodpovědnosti, perfekcionismus
• tendence prožívat každý neúspěch jako osobní porážku, selhání
•  neschopnost říci „ne“ ve chvíli, kdy cítíme, že nejsme schopni určitý úkol 

splnit
• dlouhotrvající mezilidské konflikty, jež nejsou ani jednou stranou řešeny
• obsedantní, fobické, kompulzivní osobnosti
• nadměrná kumulace obtížných životních podmínek

PODMÍNKY 
PRACOVIŠTĚ

• kde je nedostatek personálu, času, prostředků
• téměř chybí kladné oceňování podřízených
• kde není věnována pozornost potřebám personálu
• kde nejsou noví pracovníci zacvičování zkušenějším personálem
• kde chybí plány osobního rozvoje
• kde chybí supervize
• kde vládne soupeřivá atmosféra
• kde je silná byrokratická kontrola chování personálu

K jakým řešením syndromu vyhoření pracovníci přistupují?
• Odchod z pracoviště a nová práce mimo obor (rizika – osobní selhání a ztráta).
•  Změna zaměstnání v rámci oboru (rizika – změna dočasná, chronický pocit beznaděje, 

nespokojenosti a selhání).
• Útěk do vyšší pozice (riziko – vliv na podřízené).
• Dlouhodobější neplacená dovolená.
• Pasivní reakce (únik do nemoci, těhotenství).
• Výzva k osobnímu růstu.

Výzva k osobnímu růstu: 
• přehodnocení svých priorit,
• lepšímu sebepoznání (lze využít psychoterapii),
• rozpoznání silných a slabých stránek,
• zjištění hranic svých možností,
• vybudování podpůrné sítě,
• vytvoření mechanismů, které pomohou předejít vyhoření,
(při osobním růstu může být vaším průvodcem odborník – psycholog či terapeut).

Závěr
V tomto textu se spojily dvě významné součásti pomáhajících profesí: supervize a duševní 
hygiena. Snad je z předchozích řádků zřejmé, že se obě dvě oblasti navzájem prolínají. 
Přestože se oběma tématům běžně věnuje výuka v pregraduální přípravě budoucích sociálních 
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pracovníků, nacházíme stále nejistoty a rozpory, jak k těmto tématům sociální pracovníci 
i jejich vedoucí přistupují. Supervize, bohužel, stále nemá pevné zakotvení a přestože existuje 
mnoho organizací, které s ní mají dlouholeté a pozitivní zkušenosti, můžeme najít i ty, které se 
jejímu zavedení stále brání. Už mnohokrát jsem se setkala s velkým strachem u pomáhajících 
pracovníků, u kterých byla zaváděna supervize na pracovištích. Stejně tak jsem se setkala 
s radostí ze supervize, pokud jí dali šanci a byla kvalitní.
Zásady duševní hygieny i syndrom vyhoření jsou všeobecně známy. Málokdo je však uplatňuje 
v běžné praxi a řešení syndromu vyhoření je spíše nahodilé. Přesto si mnoho profesionálů 
nepřipouští, že bez pravidelné péče o sebe, je tak snadné „hořet“.
Tento text lze chápat jako první nakročení k oběma tématům, neklade si za cíl podat vyčerpávající 
informace a je na čtenářích samotných, jak s tímto nakročením budou dále zacházet.
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 

A ČERPÁNÍ FINANCÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Jitka Jirsová

Anotace

Čtenáři se seznámí s možnostmi financování projektů se zaměřením na osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučené ze zdrojů státních institucí a nadací, které podporují 
neziskový sektor ,a tím i organizace, které pracují s cílovou skupinou občanů ohrožených 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučených. Dále získají informace o základní struktuře 
Strukturálních fondů, Evropského sociálního fondu, implementační struktuře, podporovaných 
aktivitách, strategických dokumentech a legislativě spojené s fungováním Evropského sociálního 
fondu a o možnostech získání finančních prostředků z  Evropského sociálního fondu pro 
cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Čtenáři se také 
seznámí se základními zásadami psaní projektů, získají základní informace týkající se žádosti 
o poskytnutí finančního prostředku z Evropského sociálního fondu. 

Možnosti financování: zdroje krajů, ministerstva, nadací
V České republice je zaveden systém financování činností organizací, které poskytují své služby 
občanům ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným, do kterého jsou 
zapojeny státní instituce na různých úrovních. Na ně je možné obrátit se při žádosti o poskytnutí 
finančních prostředků na činnost týkající se sociální práce s touto cílovou skupinou. 
 

Zdroje krajů a ministerstev

V našich podmínkách je prvotní institucí, u které mohou žádat organizace poskytující služby 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené, magistrát, městský či 
obecní úřad. Magistrát, městský či obecní úřad zpravidla vypisuje dotační výběrové řízení 
pro poskytovatele poskytující sociální služby pro osoby ve složitých životních situacích 
(např. zejména osobám bez domova, po návratu z výkonu trestu aj.), tzn. pro osoby sociálně 
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Podmínkou pro získání finanční podpory 
kromě formálních kritérií je, že poskytovatel musí poskytovat své služby na daném území 
města, popř. být začleněn do sítě sociálních služeb v rámci komunitního plánování města. 
Další organizací, která může poskytnout finanční podporu pro organizace poskytující 
služby osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným, je krajský 
úřad daného kraje. Jedná se o nabídky podpory v rámci dotačních výběrových řízení pro 
organizace poskytující sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně 
vyloučeným. Nabídka podpory pro tyto organizace je odlišná dle jednotlivých krajských 
úřadů. Každý úřad má svůj vlastní formulář žádosti o finanční podporu, do kterého je 
potřeba zaznamenat základní osnovu projektu, tzn. hlavní cíl projektu, jeho aktivity, definici 
cílových skupin, rozpočet projektu aj. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje dotační grantové řízení k poskytnutí finančních 
prostředků ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb, a to ve dvou programech. 
Prvním z nich je podpora služeb, které mají regionální a místní charakter, druhým pak 
program podporující sociální služby, které mají celostátní či nadregionální charakter. Bližší 
informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.mpsv.cz.
Také Ministerstvo vnitra ČR podporuje činnost neziskových organizací v oblasti poskytování 
soc. služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené. Jedná se 
zejména o programy vyhlašované odborem azylové a migrační politiky v rámci zabezpečení 
integrace azylantů na území České republiky. Dále odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR vyhlašuje dotační řízení na aktivity zejména preventivního charakteru, např. 
v oblasti prevence kriminality mládeže, kriminality související s drogami apod. Bližší 
informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.mvcr.cz.
Je potřebné se zmínit také o dotačním programu Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti 
protidrogové politiky, který je každý rok vyhlašován, bližší informace jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.mzcr.cz. Žadateli mohou být kromě neziskových organizací 
také státní organizace, územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace, jiné 
právnické a fyzické osoby. 

Nadace a nadační fondy

Dalším zdrojem pro finanční prostředky podporující projekty organizací poskytující sociální 
služby osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným, jsou nadace. 
Nadace je forma nestátní neziskové organizace, která je legislativou vymezena jako účelové 
sdružení majetku, jehož hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků, grantů, 
třetím osobám. Svou podstatou představují zdroje finančních prostředků pro veřejně 
prospěšné aktivity. Jedná se zejména o výnosy z vlastního majetku, ze sbírek a darů od 
občanů či podniků. V současnosti působí v České republice přes 360 nadací, které se podílejí 
na podpoře mnoha různorodých oblastí a aktivit ve všech regionech. Jejich činnost se řídí 
Zákonem o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 sbírky v platném znění. 
Mezi nejvýznamnější nadace v České republice, kam lze podávat žádosti o finanční podporu, 
se řadí Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se sídlem v Praze. NROS, která byla 
založena v roce 1993, posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím 
přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové 
organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, 
demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti 
nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Hlavním předmětem činnosti 
NROS je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých programů na konkrétní 
projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v České republice, jakými jsou 
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církve. Nadace rozvoje 
občanské společnosti realizuje program VPOHO, který je financován společností Oskar 
Vodafone a který je určen organizacím, které poskytují služby v nízkoprahových zařízeních 
pro děti a mládež. Podmínkou je akreditace organizace v rámci České Asociace Streetwork. 
NROS jako jedna z nadací administrovala v minulém období 2004 – 2006 tzv. Globální 
grant, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem. Hlavním cílem Globálního grantu 
je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému 
a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením. Specifickým 
cílem Globálního grantu pak je posílení kapacity nestátních neziskových organizací, které 
realizují programy zaměřené na sociální integraci sociálně vyčleněných osob nebo osob 

ohrožených sociální exkluzí, rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb podle potřeb 
osob ohrožených sociálním vyloučením a vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních 
služeb a rozšíření kapacity terénních služeb se zaměřením na snížení sociálního vyloučení 
ve vztahu k trhu práce. V rámci Globálního grantu byly podporovány projekty, jejichž 
minimální výše příspěvku činí 150 000 Kč, maximální výše pak 650 000 Kč. Primární cílové 
skupiny tvořily:
•  nestátní neziskové organizace pracující se skupinami ohroženými sociální exkluzí, které 

posilují vlastní kapacity organizace,
•  nestátní neziskové organizace poskytující vzdělávání pro další nestátní neziskové organizace, 
které přímo pracují se skupinami ohroženými sociální exkluzí. 

Sekundární cílovou skupinu pak tvoří: 
• dlouhodobě nezaměstnaní občané,
• osoby se zdravotním postižením,
• osoby pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči,
• mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí,
• příslušníci romské komunity,
• etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů,
• osoby bez přístřeší,
• osoby po výkonu trestu,
•  oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu 

s lidmi.

Globální grant není určen pro sekundární cílovou skupinu – děti a osoby důchodového věku 
z důvodu primárního zaměření, které se vztahuje na osoby znevýhodněné při vstupu na trh 
práce, což děti ani senioři nejsou. 
Globální grant je pozitivně vnímán neziskovými organizacemi, neboť budování kapacity 
je přijímáno jako velmi užitečný nástroj, kterým se neziskové organizace mohou vnitřně 
posílit. Jedná se o podporu takových aktivit jako např. finanční audity, strategické plánování 
v organizaci, zavádění standardů soc. služeb, zajištění odborného vzdělávání pracovníků 
v neziskovém sektoru, zavádění vnitřních směrnic organizace.
Globální grant je jeden z nejdosažitelnějších zdrojů pro financování projektů malých 
neziskových organizací (pokrývá až 100% nákladů na projekt, spolufinancování žadatelů 
není proto nutné). NROS při rozdělování finančních prostředků vystupuje jako partner 
žadatelů, má jasný a kvalitní systém vyhodnocování projektů a jejich monitorování. Nedílnou 
součástí dobré praxe  NROS je poskytnutí možnosti konzultovat předem projektové záměry, 
organizace seminářů v jednotlivých regionech České republiky, následně semináře i v průběhu 
čerpání finančních prostředků včetně monitorovacích návštěv u jednotlivých příjemců 
finanční podpory (Gajdoš, 2007). V současné chvíli není zcela jasná podoba dalšího čerpání 
finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím Globálních grantů v programovacím 
období 2007 – 2013. 
Nadace rozvoje občanské společnosti byla vybrána jako organizace, která v období 2007 
a 2009 přerozdělí finanční prostředky v rámci tzv. Blokového grantu. Blokový grant patří mezi 
tzv. Finanční mechanismy EHP (Evropský hospodářský prostor – státy EU, Lichtenštejnsko, 
Island) a Norska, jejichž cílem je posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené 
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Evropě. Finanční mechanismy EHP a Norska jsou administrovány Kanceláří finančního 
mechanismu v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci těchto zdrojů v České 
republice nese Národní kontaktní místo zabezpečované Ministerstvem financí ČR. Nadace 
rozvoje občanské společnosti by měla ve třech výzvách rozdělit právě z Blokového grantu 
neziskovým organizacím částku 9 300 000 Eur. 
Na začátku roku 2007 byla vyhlášena NROS 1. výzva v rámci Blokového grantu v následujících 
oblastech: multikulturalismus a lidská práva, děti a mládež se specifickými problémy, ochrana 
životního prostředí. Blokový grant neboli Fond pro neziskové organizace je významný 
zejména tím, že pokrývá oblasti, které dosud nebyly výrazně financovány. Granty mohou 
napomoci malým neziskovým organizacím, ale také významným organizacím celostátního 
významu, které mohou vyvolávat proces systémových změn. 
Podrobné informace o programech podpory této nadace jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.nros.cz.
Dalším zdrojem finančních prostředků je např. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
která přerozděluje finanční prostředky v 5 základních oblastech. Jednu z nich tvoří sociální 
programy, např. „Obyčejný život“ – určený těm, kteří budují domy na půl cesty pro osamělé 
dospívající a mladé lidi bez rodinného zázemí, cílem je dosáhnout jejich schopnosti žít ve 
společnosti samostatně a bez problémů. Žadateli jsou neziskové organizace, které poskytují 
služby sociální prevence pro děti, mládež a dospělé ohrožené sociálním vyloučením. Nadace 
myslí i na vzdělávání, její Fond vzdělání přerozděluje finanční prostředky na stipendia při studiu 
na středních a vysokých školách v České republice studentům se sociálním nebo zdravotním 
znevýhodněním. V oblasti lidských práv působí program „Roma“, který přerozděluje finanční 
prostředky vzdělávacím a kulturním iniciativám v romské komunitě, pro dialog a vzájemnou 
toleranci mezi různými etnickými skupinami. Více informací o Nadaci Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové je k dispozici na internetových stránkách www.vdv.cz.
Další významnou nadací je Nadace VIA se sídlem v Praze, která vznikla v roce 1997 
a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, 
která působila v ČR od roku 1990. Posláním Nadace VIA je podporovat a posilovat aktivní 
účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. VIA znamená latinsky 
cesta a zaměřuje se na následující programové oblasti:
•  Podpora místních iniciativ: podpora činnosti neziskových organizací v regionech, pomoc 

se vztahuje na projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní i sociální oblasti.
• Rozvoj neziskových organizací.
•  Rozvoj filantropie (toto slovo vyjadřuje souhrn činností a chování, které vede k vědomé 

podpoře třetích osob (jednotlivců i skupin) za účelem dosažení vyšší kvality života 
jednotlivce a společnosti): Via se snaží o popularizaci filantropie ve společnosti, poukazuje 
na význam firemního a individuálního dárcovství.

Nadace VIA navázala spolupráci s mnoha dárci, kteří založili svůj vlastní fond, VIA poskytuje 
servis při administraci fondů, od vyhlášení přes výběrový proces až po kontrolu užití darů. 
Mezi hlavní fondy patří Dobročinný fond Philips Morris ČR, Dobročinný fond Plzeňského 
prazdroje, Fond místního rozvoje, Procter&Gamble Czech Republic s r.o., T-Mobile Czech 
Republic a.s. Fondy podporují různé oblasti, např. Fond mládeže Levi Strauss podporuje 
nízkoprahová centra pro děti a mládež, které tráví svůj volný čas na ulici. 
V rámci programu Podpora místních iniciativ spolupracuje Nadace VIA např. s Dobročinným 
fondem Philip Morris ČR, který je určen na podporu neziskových organizací, které pomáhají 

handicapovaným a sociálně znevýhodněným občanům s integrací do společnosti. Dále sem 
patří i grantový program Romská iniciativa, který podporuje aktivity, které usilují o zlepšení 
kvality života romských spoluobčanů. Financuje komunitní projekty, které jsou zaměřeny na 
zvyšování kvalifikace romských občanů a na asistenci Romům při styku s úřady. Další podrobné 
informace jsou k dipozici na internetových stránkách Nadace VIA www.nadacevia.cz.
Kromě nadací působí v České republice i nadační fondy. Zákon o nadacích a nadačních fondech 
č. 227/1997 Sb. jej chápe jako sdružení majetku, oproti nadacím však nemusí mít povinné 
minimální nadační jmění (u nadací činí minimální výše nadačního jmění 500 tisíc. Kč.) Nadační 
fondy poskytují nadační příspěvky, v současnosti jich je v České republice kolem 900. 
Mezi nejznámější patří Fond drobného dárcovství O2. Jeho program podporuje projekty 
nestátních neziskových organizací a fyzických osob, pro něž i drobné dary znamenají velkou 
pomoc. Oblasti, ve kterých mohou žadatelé získat finanční prostředky jsou:
• sociálně zdravotní oblast,
• životní prostředí,
• vzdělávání,
• kultura a ochrana památek,
• volnočasové aktivity.

V rámci tohoto fondu jsou finančně podporovány projekty, jejichž rozpočet je v rozmezí od 
10 000 Kč do 40 000 Kč, pro fyzické osoby je to pak maximálně 20 000 Kč. Žádosti o finanční 
podporu jsou přijímány po celý rok, přičemž výběrová komise zasedá jednou za čtvrt roku 
a doporučuje k podpoře minimálně jeden projekt z každé oblasti podpory. 
Dalším Fondem je Fond T-Mobile, který byl založen v červnu 2005 společností T-Mobile a svými 
finančními prostředky napomohl např. obětem domácího násilí, občanům se zdravotním 
a sociálním znevýhodněním. Mezi žadateli mohou být jak nestátní neziskové organizace, tak 
města a obce, kulturní a tělovýchovná zařízení, základní i mateřské školy atd. 
Na závěr je třeba říci, že v České republice působí velké množství nadací a nadačních fondů. 
Každá nadace či fond má svůj vlastní formulář žádosti o finanční podporu, stejně tak má 
stanovený vlastní postup přijímání a vyhodnocování žádostí o finanční podporu. Podrobnější 
informace jsou k dipozici na internetových stránkách www.neziskovky.cz, v oddílu databáze 
finančních zdrojů, kde je uveřejněn přehled výzev jednotlivých nadací a nadačních fondů , 
včetně odkazů na jejich internetové stránky.

Strukturální fondy a Evropský sociální fond v ČR
Na úvod tématu získávání finančních prostředů z Evropského sociálního fondu, je třeba 
se stručně zmínit o základním systému Strukturálních fondů, pod které spadá i Evropský 
sociální fond (McCormick, 2005). 
 

Strukturální fondy

Evropská unie při posilování hospodářské a sociální soudržnosti uplatňuje jednu ze základních 
politik, která usiluje o vyvážený rozvoj jednotlivých evropských regionů a zaměřuje se na 
snižování rozdílů těchto regionů (Krebs, 2005). Tato politika je realizována prostřednictvím 
těchto programů:



328 329

• Strukturálních fondů (SF);
• Kohezního fondu;
• Prostředků Evropské investiční banky;
• Dalších prostředků.

Strukturální fondy tvoří 4 fondy, každý z nich plní svoji specifickou roli (Marek, 2006):
•  Evropský fond regionálního rozvoje – slouží k odstraňování zásadních problémů 

v zaostávajících regionech a v upadajících průmyslových oblastech. Financuje investice do 
infrastruktury, vytváření pracovních míst, podporuje místní rozvoj, zaměstnanost, malé 
a střední podnikání, vědu a výzkum.

•  Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – je určen na podporu zemědělských aktivit 
ve venkovských oblastech – do SF je zahrnuta pouze jeho podpůrná sekce.

•  Finanční nástroj na podporu rybolovu – podporuje rybářský průmysl, snaží se o rovnováhu 
mezi přírodními zdroji a jejich využíváním.

•  Evropský sociální fond – podporuje realizaci Evropské strategie zaměstnanosti 
prostřednictvím investic do lidských zdrojů, vzdělání, zaměstnávání, podnikání, vyrovnávání 
příležitostí v přístupu na trh práce.

 

Principy strukturální politiky

Tyto principy se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování 
finančních prostředků ze Strukturálních fondů.
•  Princip programování: pomoc se realizuje na základě víceletých a víceoborových programů, 

na které se zpracovávají programové dokumenty.
•  Princip koncentrace (koncentrace úsilí): hovoří o snaze koncentrovat co největší množství 

prostředků a úsilí do nejvíce problémových oblastí, ale pouze na předem definované cíle, 
tak , aby nedocházelo k nepřehledné situaci.

•  Princip partnerství: zahrnuje partnerství na národní, regionální a místní úrovni každým 
členským státem ve všech etapách implementace opatření.

•  Princip doplňkovosti: finanční prostředky z EU mají doplňovat, respektive posilovat 
prostředky příjemce, tento princip má vést k větší efektivitě vynaložených prostředků 
a zodpovědnosti za vynaložené prostředky.

•  Princip monitorování a vyhodnocování: jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování ve 
všech etapách využívání finančních prostředků z EU, jde o předběžné hodnocení, průběžné 
hodnocení a následné hodnocení.

Územní členění

Evropský statistický úřad zavedl v roce 1988 klasifikaci územních jednotek NUTS – La 
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/1_
uvod_(cz_nuts) ). Tato klasifikace je určena pro sběr, přípravu a harmonizaci regionálních 
statistik členských států EU, dále pro sociálně-ekonomickou analýzu regionů a určování 
dopadů regionální politiky v rámci EU.
V České republice (NUTS I.) bylo vytvořeno celkem 8 regionů soudržnosti tzv. NUTS II., 
které zahrnují jeden až tři samosprávné kraje tzv. NUTS III.

NUTS II  (8)  - NUTS III (14)
Praha - Praha 
Střední Čechy - tředočeský 
Severozápad - Ústecký a Karlovarský 
Jihozápad - Plzeňský a Jihočeský
Severovýchod  - Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj
Jihovýchod - Vysočina a Jihomoravský kraj
Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj
Moravska a Slezsko - Moravskoslezský kraj

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika

Cíle

Strukturální fondy mají pro období 2007 až 2013 stanoveny tři základních cíle, které jsou 
rozděleny podle sociální a hospodářské úrovně jednotlivých regionů Evropské unie     (http://
www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013):

1. Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských 
zemích a oblastech (např. zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích 
systémů, sociálních a ošetřovatelských služeb, zvýšení investic do lidského kapitálu, adaptace 
veřejné správy apod.), tedy podpora regionů s HDP nižším než 75% průměru Evropské Unie.
Podpora probíhá pomocí dvou fondů:
• Evropského fondu pro regionální rozvoj,
• Evropského sociálního fondu. 

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionálních programů 
pro regiony a orgány regionálními správy podporující ekonomické změny v průmyslových, 
městských a venkovských oblastech (např. inovace a ekonomika založená na znalostech, 
životní prostředí a předcházení rizikům apod.), tedy podpora regionů nespadající pod cíl 
Konvergence, tj. HDP nad 75% průměru Evropské Unie.
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Podpora probíhá pomocí dvou fondů:
• Evropského fondu pro regionální rozvoj,
• Evropského sociálního fondu. 

3. Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie 
(např. podpora rozvoje vědy, výzkumu, informační společnosti, řízení vodních zdrojů apod.).
Podpora probíhá pomocí jednoho fondu:
• Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond (dále ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů, je klíčovým 
finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti (http://portal.mpsv.
cz/sz/politikazamest/evropskastrateg). 
Posláním ESF je podporovat rozvoj zaměstnanosti, snižovat ji, podporovat začleňování osob 
ohrožených sociálním vyloučením, podporovat rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj 
trhu práce a lidských zdrojů. Význam ESF pro zaměstnanost je patrný přímo ve Smlouvě 
o Evropském společenství, kde, hlava XI – článek 146/ex.čl. 123 říká: „Ke zlepšení možností 
zaměstnávání pracovníků ve vnitřním trhu, a tedy přispění k zvyšování životní úrovně se 
ustavuje Evropský sociální fond, jehož úkolem je rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků 
a zvyšovat jejich profesní a místní mobilitu uvnitř Společenství a usnadňovat jejich adaptaci na 
průmyslové změny zejména prostřednictvím odborného vzdělávání a rekvalifikace “ (Průvodce 
fondy EU pro neziskové organizace, 2003: 79).
Obdobná prohlášení můžeme nalézt také v Nařízení Evropského Společenství č. 1784/99, 
čl. 1 v sekci „Úkoly“, kde se praví že „Evropský sociální fond podporuje opatření k zamezení 
a potírání nezaměstnanosti, k rozvoji lidských zdrojů a sociální integraci na trhu práce – aby 
napomáhal vysoké úrovni zaměstnanosti, rovnoprávnému postavení mužů a žen, trvalému 
rozvoji, jakož i hospodářské a sociální soudržnosti. Přispívá zejména k akcím, které se provádí 
za účelem realizace Evropské strategie zaměstnanosti a každoročně stanovovaných směrnic 
zaměstnanosti“ (Průvodce fondy EU pro neziskové organizace, 2003: 79).

Podporované aktivity

Evropský sociální fond má definované základní aktivity, které jsou podporovány z jeho 
finančních prostředků (http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=8): 
•  Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce – důraz je kladen na dlouhodobou 

nezaměstnanost, usnadnění profesního začlenění mladých osob na trh práce, opětovnou 
integraci a profesní začlenění osob, které se vrací na trh práce, osob dlouhodobě 
nezaměstnaných.

• Rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce.
• Celoživotní vzdělávání.
•  Kvalifikovaná a adaptabilní pracovní síla včetně modernizace organizace práce a podpory 

podnikání.
• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce.
•  Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce.
• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.

V rámci těchto aktivit je možno podporovat vzdělávání, vytváření pracovních míst, zvyšovat 
úroveň vědeckých pracovníků, rozvíjet strukturu a systémy vzdělávání a trhu práce.

Podporované činnosti

•  Individuální podpora: zahrnuje vzdělávání a odborné školení, zaškolení, odborné vedení 
a dozor, poradenství, podporu vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji, profesní 
rehabilitaci, podporu při získávání zaměstnání, při zahájení samostatné výdělečné činnosti, 
rozvoj nových pracovních příležitostí.

•  Struktury a systémy: zahrnují rozvoj a zdokonalení systémů vzdělávání a získávání 
kvalifikace, včetně rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání, 
modernizaci a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti, rozvoj vazeb mezi trhem 
práce a vzdělávacími institucemi, rozvoj nástrojů pro prognózu změn v zaměstnanosti 
a kvalifikaci, zvláště v oblasti nových pracovních postupů a organizace práce s ohledem 
na nutnost sladění rodiny a profese, snahu umožnit starším zaměstnancům, aby měli 
uspokojivé zaměstnání až do důchodu.

•  Doprovodná opatření: zahrnují pomoc při poskytování služeb příjemcům dávek, včetně 
pečovatelských služeb a zařízení pro závislé osoby, podporu sociálně-vzdělávacího rozvoje, 
který usnadňuje přístup na trh práce, zvyšování povědomí, informovanosti, publicity.

Prioritní oblasti evropské politiky zaměstnanosti jsou obsahem dokumentu Evropská 
strategie zaměstnanosti (http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg).
Pravidla pro programování a využívání pomoci ze strukturálních fondů jsou určena 
v Nařízeních Evropské komise, zejména v Nařízení o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení č. 1260/1999, které vymezuje společné zásady, pravidla a normy pro provádění 
činností fondů. Dále pak Nařízení o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení č. 
1784/1999. Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Implementační struktura

Implementační strukturou máme na mysli subjekty, které se zabývají řízením a poskytováním 
pomoci ohledně čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Tyto subjekty 
spolu vzájemně spolupracují, mají definované pravomoci a kompetence ohledně řízení 
čerpání finančních prostředků.
Ministerstvo pro místní rozvoj je hlavním orgánem odpovědným za vyjednávání nových 
nařízení, za komunikaci s Evropskou Unií. Také zodpovídá za tvorbu tzv. Národního 
rozvojového plánu a dalších programových dokumentů na období 2007 – 2013. 
Za správné a efektivní řízení programů a provádění pomoci z ESF v souladu s předpisy 
Evropské unie a národními normami, za zajištění informovanosti, publicity a za 
programování, koordinaci, řízení, monitorování, hodnocení a kontrolu programu zodpovídá 
každé jednotlivé ministerstvo, např. MPSV, MŠMT. V rámci jednotlivých opatření jsou 
určeny zprostředkující subjekty, které vykonávají pravomoci delegované řídícím orgánem 
a plní funkci zprostředkovatele mezi ním a konečnými příjemci. Konečným příjemcem je 
subjekt předkládající návrhy projektů, popř. subjekt zodpovědný za výběr projektů, který 
bude poskytovat veškeré relevantní informace o věcném plnění projektu a finančním čerpání 
prostředků zprostředkujícím orgánům. Konečný příjemce je povinen zabezpečit, aby finanční 
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prostředky pomoci byly vydány v souladu se stanovenými pravidly a zajistit transparentní 
a přesné výkazy pro audit, včetně žádostí o platby doplněné relevantními daňovými doklady. 
Konečný příjemce může být zároveň konečným uživatelem realizujícím projekt a přijímajícím 
prostředky z ESF. Jedná se např. o úřady práce, krajské úřady, nadace. Konečným uživatelem 
jsou pak samotní žadatelé a příjemci finanční podpory, organizace, které realizují projekt, 
např. neziskové organizace, obce, svazky obcí, komerční subjekty aj.
Plnění programů, jejich účinnost a správnost provádění pomoci z ESF sleduje monitorovací 
výbor, který se také účastní posuzování a schvalování návrhů týkajících se programových 
dodatků, výběrů projektů a plnění a provádění programů. Členy monitorovacího výboru jsou 
zástupci partnerských ministerstev, zástupci platebního orgánu apod. Platebním orgánem 
pro provádění pomoci z ESF je Ministerstvo financí ČR.

Základní strategické dokumenty ESF

Při získávání finančních prostředků z ESF je jednou z podmínek úspěšného získání finančních 
prostředků prokázání vazby projektu na tzv. strategické dokumenty. Předkládané projekty 
musí být v souladu s vládní, státní, národní či mezinárodní strategií v příslušných oblastech 
rozvoje lidských zdrojů. Níže uvedené základní strategické dokumenty: 
•  Akční plán Europe 2005 – jeho cílem je zajistit příznivé prostředí pro soukromé investice 

a vytváření nových pracovních příležitostí, zvýšit produktivitu, modernizovat veřejné služby.
• Lisabonská úmluva – týká se uznávání kvalifikací vysokoškolského vzdělání v Evropě.
• Evropská strategie zaměstnanosti.
• Strategické obecné zásady Společenství.
• Národní rozvojový plán České republiky pro období 2007 – 2013.
• Národní strategický referenční rámec pro období 2007 – 2013.
• Národní akční plán sociálního začleňování.
• Národní inovační strategie České republiky.
•  Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 

– mezi jeho nejdůležitější cíle patří odstraňování bariér, zahájení systémových změn, které 
ovlivňují životy lidí se zdravotním postižením.

Základní legislativa EU

•  Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních v souvislosti 
s pomocí ze strukturálních fondů.

• Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení č. 1783/1999.
• Nařízení o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení č. 1784/1999.
•  Nařízení o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999.
Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na www.esfcr.cz a na www.mpsv.cz.

Možnosti financování z Evropského sociálního fondu 
v období 2007 – 2013
Česká republika čerpala finanční prostředky z Evropské unie ještě před samotným vstupem 
do EU, tedy před rokem 2004. Jednalo se o finanční prostředky tzv. předvstupní pomoci, např. 
z programu PHARE. Po tomto období následovalo období vstupní pomoci, tedy období 2004 – 
2006, kdy se Česká republika zapojila do čerpání prostředků EU jako její členská země. Výzvy pro 
podávání konkrétních projektů jsou až na výjimky uzavřeny, nyní se čeká na nové výzvy v období 
2007 – 2013, kdy bude Česká republika moci využít šanci získat další finanční prostředky. 
V tuto chvíli není zcela jasná podoba  výzev jednotlivých prioritních os, které vedou 
k naplňování operačních programů v novém programovacím období. Nicméně tyto operační 
programy a jejich prioritní osy, respektive oblasti podpory jsou známé, připravené pro 
programovací období 2007 – 2013. V této souvislosti nehovoříme o jejich konečné podobě, 
neboť dosud nebyly schváleny Evropskou komisí.

Programy

V programovacím období 2007 – 2013 bude mít Česká republika v programech 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů k dispozici více než 773 miliard korun. Pro 
období 2007 – 2013 se připravuje 7 sektorových operačních programů – dle věcných priorit 
rozvoje regionů ČR, s výjimkou území hlavního města Prahy. Na ně navazuje systém tzv. 
regionálních operačních programů, které podporu směřují k řešení problémů vázaných 
na konkrétní region České republiky. Pro nadcházející období se jedná o 7 regionálních 
operačních programů rozdělených dle regionů soudržnosti, tzv. NUTS.
Každý program má stanoveny své prioritní osy, každá prioritní osa má vyhlášena svá opatření, 
které se poté naplňují prostřednictvím jednotlivých výzev. 
Cíl Konvergence bude naplňován těmito programy financovanými z Evropského sociálního fondu: 
•  Sektorový program: Operační program (dále OP) Lidské zdroje a zaměstnanost určený pro 

území celé České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy. 
• Sektorový program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
• Regionální operační program ROP (částečně financován z ESF).

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.
• Operační program Praha Adaptabilita.

Pro cílovou skupinu občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení jsou 
stěžejní níže uvedené programy, spolufinancované z ESF. Do nich nespadá OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, který se této cílové skupiny nedotýká. Hlavním cílem tohoto 
programu je zkvalitnění a zefektivnění systémů počátečního, terciárního a dalšího profesního 
vzdělávání, jejich propojení do systému celoživotního učení, zlepšení podmínek ve výzkumu 
a vývoji. Řídícím orgánem je pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancuje ESF, celková alokace na 
tento program činí 1811, 8 mil. Eur, což představuje 7% z celkové sumy z fondů EU.
Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, program je územně 
určen pro celou Českou republiku, s výjimkou hlavního města Prahy.
Globálním cílem OP LZZ je „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň 
průměru 15 nejlepších zemí EU“ .Globální cíl je naplňován specifickými cíli, které se potom 
projeví v jednotlivých prioritních osách a jejich oblastech podpory, ve kterých jsou poté 
vyhlašovány konkrétní výzvy. 

             

Specifický cíl 1
Zvýšení 
adaptability 
zaměstnanců 
a zaměstnavatelů

Specifický cíl 2
Zlepšení přístupu 
k zaměstnání 
a prevence 
nezaměstnanosti

Specifický cíl 3
Posílení integrace 
osob ohrožených 
soc.vyloučením 
nebo soc. 
vyloučených

Specifický cíl 4
Posilování 
institucionální 
kapacity 
a efektivnosti 
veřejné správy 
a veřejných služeb

Specifický cíl 5
Zintenzivnění 
mezinárodní 
spolupráce 
v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů 
a zaměstnanosti

Prioritní osa 1
Adaptabilita

Prioritní osa 2
Aktivní politiky 
trhu práce

Prioritní osa 3
Sociální integrace 
a rovné příleži-
tosti

Prioritní osa 4 
Veřejná správa 
a veřejné služby

Prioritní osa 5
Mezinárodní spo-
lupráce

Oblasti podpory
• Zvýšení adaptability 
pracovní síly 
a konkurenceschopnosti 
podniků
• Podpora rozvoje 
systému dalšího 
profesního vzdělávání

Oblasti podpory
• Posílení aktivních 
politik zaměstnanosti
• Modernizace 
institucí a zavedení 
systému kvality 
služeb zaměstnanosti 
a jejich rozvoj

Oblasti podpory
• Podpora sociální integrace
• Integrace sociálně 
vyloučených skupin na trhu 
práce
• Rovné příležitosti žen 
a mužů na trhu práce 
a sladění pracovního 
a rodinného života

Pro cílovou skupinu občané ohrožení sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené je 
určena 3. Prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti. V rámci této prioritní osy budou 
podporovány 3 základní oblasti, pro cílovou skupinu občané ohrožení sociálním vyloučením 
a sociálně vyloučení jsou stěžejní následující dvě: podpora sociální integrace a integrace 
sociálně vyloučených skupin na trh práce

Podpora sociální integrace 

Cílovou skupinu této oblasti tvoří občané sociálně vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením, 
např. osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, osoby z jiného sociokulturního prostředí, 
osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách, osoby opouštějící zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnění svobody apod. Dále 
cílovou skupinu tvoří organizace a další subjekty v postavení zadavatelů a poskytovatelů soc. 
služeb, institucí poskytujících služby, napomáhajících sociální integraci. 
Okruhy činností:
•  vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti sociálního 

začleňování, včetně vytváření a rozvoje vzdělávacích programů,
•  poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, vedoucích k sociálnímu 

začleňování cílových skupin osob,
•  transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zavádění procesu zvyšování 

kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství na 
místní a regionální úrovni,

•  systémová opatření ve prospěch cílových skupin umožňující aplikaci zákona o sociálních 
službách a dalších právních norem, umožňující rozvoj systému sociálních služeb, včetně 
hodnocení efektivity.

Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Cílovou skupinu tvoří osoby dlouhodobě vyčleněné z trhu práce, např. osoby do 25 let věku, 
bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, osoby věkově starší, příslušníci menšin, 
migranti, azylanti, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, osoby do 26 let věku 
vyrůstajících bez rodin aj.
Okruh podporovaných činností tvoří:
• vzdělávací programy, kursy,
• poradenské činnosti, programy,
• realizace individuálních programů zaměstnanosti,
• podpora vzniku pracovních míst,
• podpora k sebezaměstnávání aj.

Pozornost zasluhuje také 2. Prioritní osa OP LZZ – Aktivní politika zaměstnanosti. Jedna z oblastí 
podpory je „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“, určená pro cílovou skupinu osob ohrožených 
dlouhodobou nezaměstnaností nebo dlouhodobě nezaměstnané. Okruh podporovaných 
činností tvoří např. zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti, rekvalifikace, podpora 
vytváření nových pracovních míst, podpora veřejně prospěšných prací, podpora nových forem 
zaměstnávání (např. sdílená pracovní místa, rotace na pracovním místě). 

Globální cíl:

Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň 
průměru 15 nejlepších zemí EU
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Pro organizace poskytující služby občanům ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučeným je bezesporu zajímavá i prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce. V rámci této 
priority budou podporovány projekty zaměřené na výměnu zkušeností, příkladů dobré 
praxe mezi členskými zeměmi, budování partnerství mezi členskými zeměmi, tvorbu a šíření 
inovací apod. 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jeho verze je k dispozici na http://www.
esfcr.cz/files/clanky/3486/OPLZZ_pro_EK.pdf. Jak již bylo řečeno, nejedná se o konečnou 
podobu tohoto operačního programu, dosud nebyl schválen Evropskou komisí.

Regionální operační programy

Regionální operační programy navazují na systém sektorových programů a svoji podporu 
směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region České republiky. Jejich cílem je 
zvýšení konkurenceschopnosti regionů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity 
pro investice (http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-op). 
V období 2007 – 2013 se bude realizovat 7 regionálních operačních programů tzv. ROP – pro 
každý region soudržnosti – NUTS II. Řídícím orgánem odpovědným za řádnou realizaci 
jednotlivého ROPU je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti sídlící na příslušném 
krajském úřadě daného kraje.
V předchozím období 2004 – 2006 se tyto programy nazývaly Společný regionální operační 
program - SROP. V rámci tohoto programu byla vyhlášena priorita Rozvoj lidských zdrojů 
v regionech. Jedním z opatření této priority a tohoto programu bylo opatření s názvem 
„Podpora sociální integrace v regionech“, které bylo také určeno pro cílovou skupinu občané 
ohrožení sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučení.
Dá se předpokládat, že i v tomto období bude určena část prostředků regionálních operačních 
programů na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené pro 
žadatele, kteří se touto oblastí zabývají.
Je nutno říci, že pro každý region je určen jednotlivý ROP a každý region má v kompetenci 
vyhlašovat své výzvy. Proto je nutno získat přesné informace pro daný region, kde chce žadatel 
projekt podávat. Hlavní internetové stránky, které obsahují důležité informace o programech ROP 
jsou na internetových stránkách jednotlivých krajských úřadů a na www.strukturalni-fondy.cz.

Operační program Praha Adaptabilita – OP PA

Operační program Praha Adaptabilita je realizován na území hlavního města Prahy, celková 
alokace na tento program činí 121 mil. Eur. Řídícím orgánem OP PA je Magistrát hlavního 
města Prahy.
Globálním cílem tohoto programu je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením 
adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny. 
Globální cíl je naplňován specifickými cíli, které se potom projeví v jednotlivých prioritních 
osách a jejich oblastech podpory, ve kterých jsou poté vyhlašovány konkrétní výzvy. 

             

                                                          

Specifický cíl 1
Zvýšení profesní mobility 
a adaptability pracovníků 
a zaměstnavatelů směřující ke 
zvýšení kvality a produktivity 
práce

Specifický cíl 2
Zlepšení dostupnosti 
zaměstnání pro znevýhodněné 
osoby a zvýšení jejich účasti na 
trhu práce

Specifický cíl 3
Zvýšení kvality vzdělávání 
a odborné přípravy lidí, které 
odpovídají požadavkům trhu 
práce

Prioritní osa 1
Podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky

Prioritní osa 2 
Podpora vstupu na trh práce

Prioritní osa 3
Modernizace počátečního 
vzdělávání

Oblasti podpory
• Rozvoj a realizace dalšího 
vzdělávání
• Spolupráce podniků a praco-
višť vědy a výzkumu
• Podpora a poradenství rozví-
jející podnikatelské prostředí
• Inovace organizace práce
• Efektivní veřejná správa 
města

Oblasti podpory
• Začleńování znevýhodněných 
osob
• Rozvoj organizací 
podporujících začleńování 
znevýhodněných osob
• Spolupráce se zaměstnavateli
• Podpora rozvoje sociální 
ekonomiky
• Globální grant

Oblasti podpory
• Zkvalitňování vzdělávání na 
SŠ a VOŠ
• Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
a odborných pracovníků ve 
školství
• Rozvoj a zkvalitnění 
studijních programů na 
vysokých školách
• Podpora žáků a studentů 
se specifickými vzdělávacími 
potřebami

Globální cíl:

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability 
a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu 

k zaměstnání pro všechny
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Operační program Praha – Adaptabilita, jeho verze je k dispozici na http://www.esfcr.cz/files/
clanky/1630/OPAdaptabilita_rijen.pdf. Jak již bylo řečeno, nejedná se o konečnou podobu 
tohoto operačního programu, dosud nebyl schválen Evropskou komisí.

Zásady psaní projektu a postup podání projektu
Pro úspěšné získání finanční podpory z jednotlivých operačních programů Evropského 
sociálního fondu, je třeba respektovat a držet se základních zásad při psaní projektu. Zda 
žadatel zásady respektuje a řídí se jimi, se projeví v procesu hodnocení projektu, který nastává 
po podání žádosti a který má svá přesně stanovená pravidla. 

Získání základních informací

Tato základní zásada je v podstatě o tom, mít dostatek přesných a konkrétních informací 
o tom, kam chceme žádost o finanční podporu podat a zda naplním předem daná kritéria 
jednotlivých oblastí podpory. Informace o programech Evropského sociálního fondu jsou 
k dispozici na internetových stránkách www.esfcr.cz, kde jsou uvedeny konkrétní operační 
programy financované Evropským sociálním fondem. 
Na těchto internetových stránkách bývají zveřejněny  tzv. Výzvy jednotlivých programů, 
kromě toho mohou být jednotlivé výzvy zveřejňovány i v různých periodikách, např. 
v denním tisku. Výzva k předkládání projektů obsahuje základní charakteristiky, kterými by 
se žadatelé o finanční podporu měli řídit. Jedná se např. o seznam oprávněných žadatelů, tzn. 
kdo může podávat žádost o finanční podporu z hlediska právního statutu, např. neziskové 
organizace, svazky obcí, komerční subjekty. Poměrně důležitou informací je i finanční 
rozmezí projektů, od kolika do kolika finančních prostředků mohou žadatelé žádat. Dále 
se zájemci mohou dozvědět, jaké konkrétní cílové skupiny budou v rámci konkrétní výzvy 
podporovány jejich výčtem, dále jak dlouho může být projekt realizován, způsob, jak podat 
žádost o finanční podporu apod.
Některé z těchto charakteristik bývají odlišné pro jednotlivé výzvy (např. minimální 
a maximální výše finančních prostředků), některé se shodují. Proto je důležité vždy věnovat 
dostatečnou pozornost konkrétní výzvě, kam chce žadatel svoji žádost o finanční podporu 
podat a řídit se informacemi v ní uvedenými. 

Představa o projektu

Před tím, než začne fáze psaní projektu, měl by si každý žadatel odpovědět na otázky, 
které odráží jednotlivé oblasti žádosti o finanční podporu. Odpovědi na ně tvoří základní 
schéma projektu, který je určitým plánem do budoucna, plánem aktivit, které chce 
žadatel v budoucnosti realizovat. Mezi tyto základní otázky patří následující (http://www.
strukturalni-fondy.cz/uploads/old/1086192257brozurakrokzakrokemsropem.pdf):
• Jaký problém bude projekt řešit? (definování záměru projektu) 
Záměr projektu nebo-li hlavní cíl projektu, který je zaměřen na změnu, definuje určitý 
problém nebo nedostatek, který chceme realizací projektu vyřešit či odstranit. Dobrou 
praxí je, že žadatel v projektu uvede zdůvodnění potřebnosti projektu, proč právě řeší tento 
problém či nedostatek. Žadatel může zvolit k tomuto zdůvodnění různé nástroje, např. 
analýzy, statistické údaje, praktické zkušenosti z přímé práce s danou cílovou skupinou. 

• Koho se problém týká? (Jaká bude cílová skupina projektu)
Při definování cílových skupin by neměl žadatel o projekt zapomínat, že tato cílová skupina 
musí patřit mezi uvedené cílové skupiny ve Výzvě k danému opatření. Je třeba specifikovat 
a odůvodnit, proč právě na tuto cílovou skupinu je projekt zaměřen. Při hodnocení projektů se 
přihlíží k tomu, zda žadatel uvádí, jak bude danou cílovou skupinu kontaktovat, jak s ní bude 
žadatel v průběhu projektu pracovat, zda bude cílová skupina vůbec ochotná se projektu zúčastnit 
a přihlíží se také k dosavadním přímým zkušenostem žadatele s danou cílovou skupinou. Při 
definování cílových skupin se doporučuje volit konkrétní označení, bližší specifikaci cílových 
skupin oproti příliš obecnému pojmenování (např. pouze veřejnost, mládež). U některých 
projektů se setkáváme s tím, že žadatel nemá žádnou zkušenost s cílovou skupinou, ale 
předpokládá, že se do projektu zapojí, nebo z projektu není zřejmé, jakým způsobem bude 
cílová skupina oslovena. Někdy to může být i přes další subjekt - organizaci, která má s cílovou 
skupinou zkušenosti, pracuje s ní a je zde možnost stát se partnerem projektu.
• Jaký je cíl projektu? (Jaké budou výsledky projektu)
Neméně důležité je, aby si žadatel stanovil výstupy a výsledky projektu, které musí být jasné, 
konkrétní, měřitelné a reálné. Ukazatele výstupů se vztahují k aktivitám a jejich přímým účastníků 
(např. počet účastníků kurzu), ukazatele výsledků se vztahují k přímým okamžitým účinkům (např. 
podíl úspěšných absolventů kurzu). Ty jsou potom uváděny v kvantifikované podobě do žádosti 
o finanční podporu. Dobrou praxí je, pokud žadatel uvádí i další výsledky a výstupy projektu, např. 
počet vydaných brožur, počet publikací, metodik, které v rámci projektu vzniknou apod. 
•  Jakými způsoby tohoto cíle dosáhneme? (Jaké budou aktivity projektu vedoucí k dosažení 

cíle projektu)
Aktivity jsou vlastně nástroje, které volíme k dosažení hlavního cíle projektu, záměru projektu, 
aktivity by měly být adekvátní tomuto cíli. Při jejich stanovování musíme mít na paměti, 
že by měly být v souladu s Výzvou, kde bývá uveden výčet podporovaných aktivit. Aktivity 
musí být reálné, uskutečnitelné, musí na sebe logicky navazovat. U některých projektů se 
setkáváme s tím, že aktivity jsou příliš obecné, z jejich popisu není zřejmé, čeho se konkrétně 
týkají, nejsou blíže specifikovány, logicky na sebe nenavazují. Pro úspěšnou realizaci projektu 
je dobrou praxí mít dopředu stanoveno a konkrétně popsáno, co vlastně budeme v projektu 
dělat a k tomu adekvátně volit další prostředky – personální, finanční. 
Např. aktivita – vzdělávací semináře by měla být specifikována: kolik se uskuteční seminářů 
v průběhu projektu, pro kolik účastníků, jak bude jeden seminář trvat dlouho, kde se budou 
semináře konat, čeho se budou semináře týkat, jaká jsou jejich hlavní témata, v jakých 
měsících projektu se budou konat. 
• Bude se na projektu s námi někdo podílet? (Partner v projektu) 
Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je založen na společné 
zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu. Partnerství má formu nefinančního či 
finančního charakteru. V prvním případě je partnerství založeno na sdílení dobré praxe, na 
výměně zkušeností, informací mezi žadatelem a partnery. V tomto případě partner nemá 
nárok na finanční odměnu v rámci projektu. Druhý typ partnerství je finančního charakteru, 
kdy partner má buď v rozpočtu projektu přiřazeny odpovídající finanční prostředky (např. 
mzdy) nebo je dodavatelem služeb v rámci projektu. Tyto typy partnerství se liší podle 
jednotlivých programů respektive výzev a je třeba tomu věnovat dostatečnou pozornost. 
• Může náš projekt něco ohrozit? (Identifikace rizik)
Při formulaci návrhu projektu je třeba zamyslet se i nad riziky, která by mohla ohrozit 
úspěšnou realizaci projektu, která by mohla nastat v průběhu projektu. Žadatel by si měl ke 
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každému riziku stanovit postup, jak by tuto situace řešil, kdyby nastala. Žadatel tím deklaruje 
svoji připravenost na možné rizikové situace, což je zohledňováno i v procesu hodnocení 
žádostí o finanční podporu. 
Mezi nejčastější rizikové situace při realizaci projektu patří (http://www.strukturalni - fondy.
cz/uploads/old/1086192257brozurakrokzakrokemsropem.pdf ):

-  Nespolehliví partneři: partnerství je jistě velká výhoda, nicméně může přinášet 
i určitá rizika spojená se selháním lidského faktoru. Příjemce pak musí hledat 
náhradu nebo veškeré závazky převzít sám.

-  Špatně provedené výběrové řízení: tady platí zásada mít dostatek informací a nebát 
se konzultovat konkrétní dotazy s vyhlašovatelem popř. jinými odborníky (např. 
právníky).

-   Časté změny v rozpočtu: při psaní žádosti může dojít k podcenění cenových 
kalkulací jednotlivých položek projektu, proto je třeba této části žádosti věnovat 
dostatek času a pozornosti a konzultovat to s dalšími odborníky, např. ekonomy. 

-  Časté změny v personálním obsazení projektu: změny v personálním obsazení 
projektu narušují kontinuitu projektu, jeho hladký průběh. Může dojít 
k nedostatečnému přenosu informací z jednoho pracovníka na druhého. Novému 
pracovníkovi je třeba dát určitou dobu na zapracování, trvá déle než se tzv. dostane 
do obrazu, což může také narušit hladký chod projektu.

-  Nečekané události: jedná se o situace, které jsou obtížně předvídatelné, např. živelné 
katastrofy, tragické události aj., obranou před nimi je prevence spojená s pojištěním.

 

Získávání informací

Tato zásada se týká informovanosti žadatele a v praxi znamená, že každý žadatel by si měl 
pečlivě a podrobně prostudovat jednak Výzvu k předkládání projektů, jednak Příručku 
pro žadatele, kde jsou podrobně popsány veškeré informace týkající se podávání projektů. 
Příručky pro žadatele, respektive příjemce finanční podpory jsou pro jednotlivé programy 
financované Evropským sociálním fondem k dispozici na internetových stránkách www.
esfcr.cz. Další informace mohou žadatelé o finanční podporu získat zdarma u vyhlašovatelů 
jednotlivých výzev, ať telefonicky, emailově nebo je možné domluvit si bezplatnou konzultaci 
s pracovníky, kteří mají jednotlivé výzvy na starosti. Dobré je sledovat internetové stránky 
jednotlivých vyhlašovatelů např. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, krajských úřadů, 
úřadů práce. Tyto instituce při vyhlášení jednotlivých výzev mohou organizovat semináře 
pro žadatele o finanční podporu, na kterých je možno také získat podstatné informace 
o podmínkách poskytnutí finanční podpory.

Princip reálnosti

S nerespektováním tohoto principu se můžeme při hodnocení žádostí setkat poměrně často. 
Tento princip se týká lidově řečeno zhodnocení toho, na co máme a na co nikoliv. Často 
dochází k nadhodnocení možností žadatele, žadatel nemá úplně jasnou představu, co všechno 
realizace projektu obnáší. Proto by si každý žadatel o projekt měl položit následující otázky:
• Jaké jsou naše organizační možnosti a zkušenosti?
• Jaké jsou naše administrativní možnosti? 
• Jaká je časová náročnost přípravy a realizace projektu?

Je nutné, aby žadatel přemýšlel o svých časových a organizačních možnostech, zda je schopen 
realizovat projekt sám nebo zda vytvoří realizační tým s jasně rozdělenými kompetencemi 
a odpovědnostmi. Realizační tým mohou tvořit stávající zaměstnanci nebo externisté pouze 
přijatí ke splnění daného úkolu. Co se týče časové náročnosti, pro někoho se může zdát 
proces přípravy projektu jednoduchý a stává se, že ho podcení, respektive projekt připravuje 
tzv. na poslední chvíli. 
Princip reálnosti se týká také popisu záměru projektu, který žadatel předkládá, stejně tak 
aktivit v žádosti o finanční podporu uvedených a dále kvantifikace výsledků a výstupů 
projektu. V určitých případech jsme se setkali s tím, že právě žadatelé o projekt ne zcela 
reálně uvádějí např. počet příslušníků cílové skupiny, se kterou chtějí v rámci svého projektu 
pracovat. Například v projektu bylo uvedeno, že během jednoho roku vyškolí žadatel 3 000 
lidí , přitom jeho uvedené kapacitní a personální možnosti byly neadekvátní tomuto počtu. 

Soulad s právem EU a ČR

Programy Evropského sociálního fondu v České republice se řídí legislativou Evropské Unie, 
ale také legislativou České republiky. To znamená, že žadatel musí mít na paměti, že zejména 
při realizaci projektu se musí touto legislativou řídit. Týká se to zejména oblasti vedení 
účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, oblasti výběrových řízení 
na dodávku služeb - Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Podrobné 
informace dostávají žadatelé jednak ještě před podáním žádosti o finanční podporu, tak 
před samotným zahájením realizace projektu a v průběhu realizace projektu od institucí 
odpovědných za implementaci a administraci jednotlivých operačních programů.

Co není potřeba

Pro napsání dobrého projektu není potřeba znát dopodrobna všechny směrnice a dokumenty 
Evropské Unie. Některé z nich ani nejsou k dispozici v českém jazyce. Žadatel by měl vědět, 
že takovéto dokumenty existují a měl by umět je nalézt na internetových stránkách. Jak již 
bylo uvedeno, nejvíce informací je možno získat na oficiálních internetových stránkách 
Evropského sociálního fondu www. esfcr.cz, na stránkách jednotlivých vyhlašovatelů – úřadů 
práce, krajských úřadů.
Předkládané projekty není třeba psát v anglickém jazyce. Je to další zásada, která ulehčuje 
žadatelům získání finančních prostředků. Obvykle je v žádosti o finanční podporu uveden 
požadavek překladu názvu projektu do anglického jazyka, což by nemělo být pro žadatele 
zásadní překážkou. 
Další pravidlo, kterým se žadatelé mohou řídit je, že projekt nemusí být napsán certifikovanou 
agenturou. Je pochopitelné, že pokud žádost o finanční podporu zpracovává profesionální 
agentura, přináší to své výhody, např. úsporu času, profesionální přístup pracovníků agentury 
apod. Nevýhodou jsou poté finanční náklady, které musí žadatelé agentuře zaplatit, zejména 
z toho důvodu, že to není tzv. uznatelný náklad projektu, nelze takto vynaložené finanční 
prostředky proplatit z projektu, který byl agenturou zpracován a následně schválen a finančně 
podpořen. Některé organizace mají stanoveného kompetentního pracovníka, který je zodpovědný 
za přípravu, napsání a podání projektu a který koordinuje další pracovníky, externisty, a získává 
nezbytné informace , důležité pro napsání projektu, jeho záměru. Jedná se o pracovní pozici 
projektového manažera, který se orientuje v oblasti získávání finančních prostředků, a to nejen ze 
Evropského sociálního fondu, a jehož náplní práce je příprava, psaní a podávání žádostí o finanční 
podporu na různé instituce státní správy či na nadace, nadační fondy. 
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Žádost o finanční podporu a její náležitosti
Na úvod tohoto tématu je důležité říci, že při podávání žádostí o podporu z Evropského 
sociálního fondu se standardně používá žádost o finanční podporu, kterou žadatelé získají 
instalací programu, který je dostupný na internetu (www.esfcr.cz). Tato žádost má některé 
shodné náležitosti společné všem vyhlašovatelům – ministerstvům, úřadům práce, krajským 
úřadům, nicméně se tato žádost může lišit v určitých oddílech žádosti u jednotlivých výzev. 
Formulář žádosti o finanční podporu je rozčleněn do několika oddílů, které se skládají 
z jednotlivých kolonek. Při jejich vyplňování se u některých objeví automaticky popis, 
který nelze měnit a žadatel je tudíž nemusí vyplňovat, pouze ho vloží. Některé kolonky 
jsou omezeny počtem znaků, např. popis cílové skupiny, což vyžaduje od žadatele určitou 
stručnost, ale zároveň přehlednost a výstižnost jednotlivých popisů. 
Nyní se zmíním o těch opravdu stěžejních oddílech žádosti o finanční podporu, u kterých je 
předpoklad, že se objeví i v novém programovacím období. 

I. Identifikační údaje 
Identifikace operačního programu výzvy
• Číslo a název operačního programu:
• Číslo a název prioritní osy:
• Číslo výzvy:

Identifikace projektu
• Název projektu:
• Předpokládané datum zahájení projektu:
• Předpokládané datum ukončení projektu:
• Délka trvání projektu v měsících:
• Stručný obsah projektu: stručný popis cílů, klíčových aktivit, cílové skupiny projektu.
•  Místo realizace: území dopadu, region soudržnosti, kraj, okres, obec, převažující místo 

realizace, přesné místo realizace (kraj, okres, obec, ulice, číslo popisné, PSČ). V případě 
grantového schématu a příslušné regionální výzvy je nastaven automaticky, v případě 
centrální výzvy grantového schématu, národního projektu je třeba vybrat z více krajů, 
okresů, obcí.

Identifikace žadatele
• Název subjektu:
• Zkratka:
• Právní forma – vychází z číselníku Českého statistického úřadu:
• Plátce DPH:
• IČO, DIČO:
•  Statutární zástupci právnické osoby – osoby mající samostatné podpisové právo nebo osoby 

mající společné podpisové právo:
• Úřední adresa – kraj, okres, obec, číslo popisné, číslo orientační , ulice, PSČ, www stránky:
•  Kontaktní osoba a adresa pro doručení – jméno a příjmení, titul, kraj, okres, obec, číslo 

popisné, číslo orientační, ulice, PSČ, telefon, fax, mobilní telefon, email:

II. Důležité oddíly žádosti
-  zdůvodnění potřebnosti projektu – popis toho, proč je nutné projekt realizovat 

vzhledem k potřebám a nedostatkům zjištěným v příslušné oblasti, uvést výsledky 
konkrétních šetření, výzkumu aj.;

-  cíle projektu – stručný popis hlavního cíle projektu, specifikace konkrétních cílů 
vedoucích k naplnění hlavního cíle projektu;

-  přínos pro cílovou skupinu – popis důvodů pro výběr cílových skupin projektu 
vzhledem k potřebám, jaký bude mít realizovaný projekt význam pro potřeby cílové 
skupiny, jak zlepší jejich postavení;

-  zapojení cílových skupin – popis způsobu získávání cílových skupin a jejich dalšího 
výběru, metody práce s cílovou skupinou;

-  klíčové aktivity a metody realizace – k jednotlivým klíčovým aktivitám uvést popis 
metod realizace včetně zdůvodnění výběru těchto metod;

-   výstupy a výsledky projektu - musí být jasné, konkrétní, měřitelné, reálné. Ty jsou 
potom uváděny v kvantifikované podobě do žádosti, ukazatele výstupů se vztahují 
k aktivitám a jejich přímým účastníků (např. počet účastníků kurzu), ukazatele 
výsledků se vztahují k přímým okamžitým účinkům (např. procentuelní podíl 
úspěšných absolventů kurzu);

-   rozpočet - uvedený rozpočet se skládá z několika kapitol, které mají uvedené základní 
položky. Tyto položky nejsou pevně dané, tzn. žadatel může položky přidávat či 
ubírat dle jeho záměru. Do rozpočtu mohou být zahrnuty např. osobní náklady, 
cestovné, náklady na nákup vybavení a zboží, náklady na realizaci projektu (např. 
nájemné, telefonní služby), náklady na nákup služeb aj.;

-   horizontální témata jsou definována jako průřezové oblasti, které se prolínají všemi 
operačními programy (http://www.strukturalni-fondy.cz/horizontalni-priority/
horizontalni-temata-07-13). V období 2007 – 2013 budou uplatňována zejména 
dvě horizontální témata, a to rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Princip rovných 
příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického 
původu, náboženství, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma 
rovných příležitostí se vztahuje i na další specifické skupiny obyvatelstva , jako jsou 
migranti, dlouhodobě nezaměstnaní občané, občané s nízkou pracovní kvalifikací, 
propuštění občané z výkonu trestu aj. Zvláštní důraz je kladen na rovné příležitosti 
mužů a žen, vychází se ze znevýhodněného postavení žen na trhu práce. Žadatel 
v žádosti o finanční podporu uvádí, jak projekt souvisí s touto oblastí, tedy popis 
vazby projektu na rovné příležitosti. Pojem udržitelný rozvoj vyjadřuje v rámci 
projektů šíření osvěty a dobré praxe se zaměřením do budoucnosti, pro další 
generace. V rámci programů Evropského sociálního fondu se tento pojem zaměřuje 
na vztah projektu a životního prostředí, žadatel opět uvede popis a odůvodnění.

Při hodnocení projektů se setkáváme s častými nedostatky spojenými s jednotlivými oddíly 
žádosti o finanční podporu. Jedná se například o tyto situace:
•  z projektu není jasné, jak bude oslovena cílová skupina, zda se vůbec bude chtít do projektu 

zapojit,
•  žadatel neuvádí metody práce s cílovou skupinou, respektive jím uváděné postupy nejsou 

metodami práce,
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• popsané aktivity jsou příliš obecné, nejsou uvedeny v konkrétní formě,
• popsané aktivity na sebe logicky nenavazují,
• žadatel uvádí nejasný popis metod realizace jednotlivých aktivit,
•  kvantifikace výstupů a výsledků projektu není adekvátní zvoleným aktivitám projektu, nebo 

stanovené počty nejsou adekvátní vůči výši požadovaných finančních prostředků,
•  výše jednotlivých položek rozpočtu není adekvátní, neodpovídá běžným cenám zboží či služeb, 
•  v rozpočtu se objevují položky, které nemají s realizací projektu nic společného (např. položka 

mezinárodní cestovné, přičemž v rámci projektu nedojde k žádné zahraniční cestě).

Postup podání žádosti o finanční podporu

Postup podání žádosti o finanční podporu má svá přesně vymezená pravidla, která je třeba 
dodržovat. Jednotlivý vyhlašovatelé výzev je zveřejňují společně s konkrétní výzvou na 
internetových stránkách, v našem případě na www.esfcr.cz. Níže uvedená pravidla vycházejí 
z praxe z předchozího období čerpání finančních prostředků z fondů EU 2004 – 2006 
a v následujícím programovém období se mohou měnit.

Formulář žádosti

Pokud se nám podaří napsat žádost o finanční podporu, je třeba vědět, jak dál postupovat 
v podání této žádosti. Žádost o finanční podporu musí být předložena v předepsaném 
formátu elektronického formuláře a v tištěné podobě. Elektronický formulář, který žadatel 
vyplňuje , se po napsání uloží na pevný disk, na CD popř. disketu, a vytiskne se. 
Instalační soubor programu lze stáhnout na internetové adrese www.esfcr.cz. Návod na 
vyplnění žádosti a nápověda k jednotlivým oddílům žádosti jsou součástí nainstalovaného 
programu. Vyhlašovatelé výzev obvykle pořádají jednodenní semináře pro zájemce o finanční 
podporu, na kterých jsou žadatelé seznamováni s těmito skutečnostmi a s náležitostmi 
žádosti o finanční podporu.
Žádost o finanční podporu je třeba pečlivě a co nejsrozumitelněji vyplnit, a to v českém jazyce. 
Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy. Nedostatečně či chybně zpracované 
formuláře žádostí a příloh mohou být důvodem k vyřazení žádosti, tzn. že žádost nenaplní 
formální kritéria při hodnocení žádostí. Žádost nesmí být vyplněna ručně. 

Přílohy žádosti

Ke každé žádosti je třeba připojit tzv. Přílohy žádosti. Přílohy žádosti se mohou lišit dle 
jednotlivých výzev, ve většině případů jsou vyžadovány tyto přílohy: 
• doklad o právní subjektivitě žadatele,
•  prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (jedná se o čestné 

prohlášení žadatele, v okamžiku, kdy je jeho žádost schválena, je třeba i potvrzení od 
uvedených institucí),

• prohlášení partnera o partnerství, pokud má žadatel partnera projektu.

Doklad o právní subjektivitě musí být podán buď v originále, většinou ale v úředně ověřené 
kopii a dvou kopiích. Ostatní doklady pak v originále a dvou kopiích ne starší dvou 
měsíců k datu podání žádosti. Některé přílohy jsou součástí žádosti a mohou být vytištěny 

přímo z něj, např. Prohlášení o partnerství. Přílohy musí být označeny pořadovým číslem 
a podepsány. Pokud jsou vícestránkové, musí být sešity. K žádosti je třeba mít Seznam příloh 
s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, který musí být rovněž podepsán. K žádosti 
mohou být vyžadovány i jiné přílohy, může se to lišit dle jednotlivých výzev (např. prohlášení 
malých a středních podniků o jejich velikosti, daňové přiznání, potvrzení o vzdělání). Proto 
je důležité věnovat tomu náležitou a dostatečnou pozornost.
Pokud dojde k nedostatečnému či chybnému zpracování příloh žádosti, bývá dobrou praxí 
vyhlašovatele opatření, že vyzve žadatele k odstranění těchto formálních nedostatků. Bývá na 
to stanovena lhůta, dokdy může žadatel dodat nové přílohy tak, aby žádost prošla formálním 
hodnocením. 

Způsob doručení

Elektronická i tištěná forma žádosti včetně příloh včetně elektronické podoby žádosti bývá 
doručena vyhlašovateli konkrétní výzvy. Ve Výzvě mohou být uvedeny údaje, které by měly 
být na obálce, jedna obálka může obsahovat pouze jednu žádost o finanční prostředky. 
Žádosti o finanční podporu mohou být odevzdávány vyhlašovateli výzvy průběžně v období 
od vyhlášení výzvy do data ukončení přijímání žádostí, který je uveden ve Výzvě pro 
jednotlivá opatření. Žádosti doručené po tomto datu jsou automaticky vyřazeny. Rozhodující 
je datum a čas doručení žádosti, nikoliv datum razítka na obálce s žádostí. Některé výzvy 
mají stanovenou i hodinu, dokdy je možno žádosti podávat, proto je třeba i tomuto věnovat 
náležitou pozornost.

Pravidlo na závěr

Při vyplňování žádosti o finanční podporu platí jedno důležité a zásadní pravidlo, o kterém 
jsme již mluvili v předchozí části. V okamžiku, kdy si žadatel není zcela jist, co má do žádosti 
napsat, doporučujeme znovu se vrátit k Příručce pro žadatele o finanční podporu. Příručky 
jednotlivých operačních programů financovaných Evropským sociálním fondem jsou 
k dispozici na www. esfcr.cz. 
To se týká i další rady, kterou je dobré uplatňovat, a to konzultovat a konzultovat! Žadatel by 
se neměl bát obrátit na příslušné a kompetentní osoby, které mu zdarma poradí v oddílech 
žádosti, ve kterých si neví rady, či si není zcela jist. Kontaktní údaje na kompetentní pracovníky 
jsou k dispozici v textech jednotlivých výzev operačních programů.

Závěr

Pro organizace, které poskytují služby pro cílovou skupinu občané ohrožení sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučené, existuje v České republice systém, který jim může 
poskytnout finanční prostředky pro jejich práci s touto cílovou skupinou. Od státních 
institucí, po možnosti získat finanční prostředky z nadací či nadačních fondů. Významnou 
oblastí, kam mnozí poskytovatelé zamířili, je oblast finančních prostředků z fondů Evropské 
Unie, v tomto případě Evropského sociálního fondu. Pro mnohé organizace, které se staly 
v minulém programovacím období úspěšnými žadateli, se tato zkušenost stala významnou 
zejména z hlediska posílení organizace, rozšíření svých služeb pro občany ohrožené sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučené, zkvalitnění a profesionalizace jejich práce. 
Na druhou stranu je nutné konstatovat, že realizace projektů, zejména těch, které jsou 
financovány z Evropského sociálního fondu, klade na organizace vysoké nároky zejména 
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z hlediska administrativního. Nicméně s touto skutečností musí žadatelé počítat a zároveň 
se jí nenechat odradit. Důležité proto je, aby systémy implementace finančních prostředků 
z Evropského sociálního fondu byly efektivní, postavené nejen na důsledné kontrole 
samotných žadatelů, ale i podpoře v oblasti konzultační a poradenské, a to ve fázi podávání 
žádostí o finanční podporu, realizace jednotlivých projektů a ve fázi ukončení čerpání 
finančních prostředků jednotlivých projektů. 
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program pro řídící pracovníky v sociálních službách (www.sozialwirtschaft-europa.eu). 
Kontakt: vera.holasova@osu.cz

Mgr. Kamil Hutěčka působí na Magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, na oddělení dávek a pomoci v hmotné nouzi. Jeho hlavní náplní práce je 
metodické vedení správních orgánů první instance při rozhodování o dávkách pomoci 
v hmotné nouzi a dále provádění odvolacího řízení v této oblasti. Příležitostně působí rovněž 
jako lektor v právní oblasti. 
Kontakt: khutecka@ostrava.cz

Martina Hynková, Dis. je studentkou sociologie (obor genderová studia – sociologie) 
na FSS MU v Brně. Aktivně působí v Gender centrum FSS MU, spolupracuje s dalšími 
organizacemi zabývajícími se genderovou problematikou; specializuje se na problematiku 
rovných příležitostí ve vzdělání a následně na pracovním trhu. 
Kontakt: hynkova.martina@seznam.cz

Mgr. Monika Chrenková působí na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě jako externí vyučující metod sociální práce a věnuje se zde 
projektové činnosti. Zabývá se metodami sociální práce, konkrétně sociální prací s rodinou. 
V současné době je na Katedře ZSF OU studentkou kombinované formy Ph.D. studia 
v programu Sociální práce a sociální politika. 
Kontakt: monika.chrenkova@osu.cz

Mgr. Klára Janoušková, M.A. působí jako odborná asistentka na katedře sociální práce 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Věnuje se sociální politice, výzkumné 
metodologii a rovným příležitostem. Pravidelně publikuje v odborných časopisech. 
Kontakt: klara.janouskova @osu.cz

Mgr. Jitka Jirsová působí v o. s. JOB v Týništi nad Orlicí. Dalšími aktivitami jsou hodnotitelská 
činnost projektů ESF, konzultace a evaluace Královéhradeckého kraje v oblasti zavádění 
standardů kvality soc. služeb do praxe. Lektoruje vzdělávací moduly zejména z oblasti 
financování projektů a standardů sociálních služeb. 
Kontakt: jitkajirsova@seznam.cz
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Mgr. Jana Kahánková působí na Katedře sociální práce Zdravotně-sociální fakulty Ostravské 
univerzity. Zabývá se projektovou a lektorskou činností. Studuje externě doktorský program 
Sociální práce a sociální politika, jejím předmětem zájmu je uplatňování evaluace v sociální práci. 
Kontakt: jana.kahankova@osu.cz

Mgr. Anna Krausová působí na katedře sociální práce Zdravotně-sociální fakulty Ostravské 
Univerzity jako odborná asistentka. Věnuje se metodám sociální práce – komunitní práce, 
s důrazem na její uplatnění v sociální práci s romskou komunitou. V období 2003 – 2006 se 
aktivně podílela na procesu komunitního plánování sociálních služeb v rámci Statutárního 
města Ostravy a v období let 2005 – 2006 působila jako konzultantka metodiky procesu 
komunitního plánování pro Statutární město Frýdek -Místek. 
Kontakt: anna.krausova@osu.cz

Mgr. Andrea Lásková působí jako pedagožka na Vyšší odborné škole sociální v Brně, specializuje 
se na výuku předmětů Metody sociální práce a Psychosociální výcvik. Rovněž zde působí jako 
supervizorka studentských praxí. Dlouhodobě spolupracuje s Modrou linkou, kde se věnuje 
poradenské, supervizní a lektorské činnosti. Absolvovala mimo jiné čtyřletý výcvik v Dynamické 
skupinové psychoterapii, kurz Rozvojové supervize a výcvik v Odborné supervizi. Pravidelně 
publikuje v odborných časopisech – v poslední době zejména na téma Internetové poradenství. 
Kontakt: andrealaskova@seznam.cz

Mgr. Marta Misíková působí v o. s. Horizonty jako lektorka a koordinátorka výcvikových 
programů. Zabývá se následujícími tématy: základy managementu, personální vedení 
a personální práce, hodnocení a motivace pracovníků, týmová práce a posilování participace, 
plánování, hodnocení organizační kapacity, strategické plánování, metodická práce v oblasti 
rozvíjení a využití participativních metod a přístupů. 
Kontakt: marta.misikova@post.cz
 
JUDr. Petr Pospíšil v současné době působí jako vedoucí právního oddělení na Krajském 
úřadě Moravskoslezského kraje. Zde se věnuje zejména problematice občanského, 
obchodního a správního práva. Věnuje se také aplikaci práva v sociální a zdravotní oblasti 
– k problematice zdravotnického práva publikoval články v odborném tisku. Příležitostně 
působil a působí jako lektor v právní oblasti. 
Kontakt: petr.pospisil@kr-moravskoslezsky.cz

Mgr. Hana Sobková působí na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě jako externí vyučující metod sociální práce a věnuje se zde projektové 
činnosti. Zabývá se metodami sociální práce, konkrétně sociální prací s jednotlivcem 
a sociální prací s rodinou. V současné době je na Katedře ZSF OU studentkou kombinované 
formy Ph.D. studia v programu Sociální práce a sociální politika. 
Kontakt: hana.sobkova@osu.cz.

Adéla Souralová studuje obor sociologie (obor genderová studia – sociální antropologie) na 
FSS MU v Brně. Od roku 2005 je členkou Gender centra FSS MU; hlavními oblastmi jejího 
zájmu jsou symbolika a reprezentace genderu a obchodování se ženami. 
Kontakt: adela.souralova@centrum.cz

PhDr. Daniel Topinka v současné době působí jako odborný asistent v Kabinetu 
interkulturních studií na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Zabývá migrací, jejími sociálními souvislostmi a integrací cizinců do 
společnosti. Jeho rigorózní práce se věnovala analýze potřeb poskytovatelů sociálních služeb. 
Pravidelně publikuje v odborných časopisech. 
Kontakt: d.topinka@volny.cz. 

Mgr. Zuzana Vajďáková působí jako vedoucí vzdělávání v o.s. Naděje v Praze. Dále pracovala 
jako sociální pracovnice ve Fokusu Praha a také se podílela na projektové činnosti na Katedře 
sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Kontakt: zuzana.vajdakova@seznam.cz
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