
Profesní vzdělávání sociálních kurátorů 2009 – 2011 

         

1 

 

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ 

 

Evaluační zpráva  

Hodnocení vzdělávání, moduly 1 – 22 

 

Souhrnná zpráva z evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních kurátorů. 

Zpráva porovnává hodnocení jednotlivých modulů, které proběhly v rámci vzdělávání 

sociálních kurátorů působících na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností, kde poskytují pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám 

sociálně vyloučeným. Vzdělávací moduly proběhly v roce 2009 až 2011, ve 13 krajích 

v České republice. Účastníci hodnotili prostřednictvím evaluačních dotazníků veškeré 

absolvované moduly. 

 

Zpráva obsahuje: 

 Hodnocení a porovnání modulů z hlediska přínosu pro praxi sociálního kurátora,  

 přehled a porovnání lektorů s nejlépe hodnocenou prezentací,  

 informace o účastnících vzdělávacího programu,  

 doporučení účastníků ke vzdělávacímu programu.  

 

1. Porovnání jednotlivých modulů: Přínos jednotlivých modulů pro praxi 

sociálního kurátora  

 

Následující tabulka zobrazuje, jak sociální kurátoři hodnotili přínos jednotlivých modulů 

pro výkon jejich praxe.  

 

Název modulu 
Přínos modulu Celkem 

určitě přínosný spíše přínosný méně přínosný   

Ukotvení práce SK v oblasti 
legislativy 123 83 13 219 

  56,16% 37,89% 5,93% 100% 

Dávka hmotné nouze 86 86 24 196 

  43,87% 43,87% 12,24% 100% 

Zdravotní rizika 156 60 3 219 

  71,23% 27,39% 1,36% 100% 
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Psychiatrické minimum 177 37 1 215 

  82,32% 17,20% 0,46% 100% 

Problematika hraničních klientů 149 64 10 223 

  66,81% 28,69% 4,48% 100% 

Extremismus 144 64 8 216 

  66,66% 29,62% 3,70% 100% 

Vězeňství 160 41 4 205 

  78,04% 20,00% 1,95% 100% 

Využití současných metod sociální 
práce 155 66 3 224 

  69,19% 29,46% 1,33% 100% 

Krizová intervence 133 73 9 215 

  61,86% 33,95% 4,18% 100% 

Krizové situace v práci SK 180 30 5 215 

  83,72% 13,95% 2,32% 100% 

Standardy sociálních služeb 43 97 63 203 

  21,18% 47,78% 31,03% 100% 

Dilemata v práci SK 96 82 13 191 

  50,26% 42,93% 6,80% 100% 

Sociální vyloučení a nástroje 
integrace 142 49 0 191 

  74,34% 25,65% 0,00% 100% 

Terénní sociální práce a její využití v 
práci SK 70 100 37 207 

  33,81% 48,30% 17,87% 100% 

Specifika sociální práce s osobami 
bez domova 143 59 2 204 

  70,09% 28,92% 0,98% 100% 

Specifika sociální práce - opouštějící 
ochrannou výchovu 125 67 12 204 

  61,27% 32,84% 5,88% 100% 

Specifika  sociální práce – etnické 
skupiny 142 53 3 198 

  71,71% 26,76% 1,51% 100% 

Práce s lidmi s extremním 
zadlužením 103 74 9 186 

  55,37% 39,78% 4,83% 100% 

Práce se závislými klienty 128 64 7 199 

  64,32% 32,16% 3,51% 100% 

Domácí násilí 147 38 1 186 

  79,03% 20,43% 0,53% 100% 

Růstová supervize 114 50 2 166 

  68,67% 30,12% 1,20% 100% 

Psychohygiena 146 53 1 200 

  73% 26,50% 0,50% 100% 

Celkem 2862 1390 230 4482 

  63,80% 31,01% 5,13% 100% 

Legenda: Tabulka vyjadřuje odpovědi na otázku využití daného modulu při výkonu práce sociálního 

kurátora, odpovědi (určitě přínosný, přínosný a méně přínosný).  
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Za nejvíce přínosný modul pro výkon práce sociálního kurátora byl účastníky považován 

modul č. 10 Krizové situace v práci sociálního kurátora (83,72% osob), modul 

č. 4 Psychiatrické minimum (82,32% osob) a modul č. 20 Domácí násilí (79,03% osob). A to 

především z důvodu získaných nových praktických informací. Účastníci oceňovali zejména 

zajímavou a poutavou formu výuky uvedených modulů a také doplnění přednášek o 

jednotlivé praktické kazuistiky vztahující se k tématu. 

Naopak za nejméně přínosný modul byl účastníky označován modul č. 11 Standardy 

sociálních služeb. Jako méně přínosný (nikoliv však nepřínosný modul) ho označilo 31,03% 

účastníků s tím, že tyto poznatky v praxi své profese přímo nevyužívají.  

 

Míra přínosu nových či zopakování stávajících informací účastníků jednotlivých 

modulů pro praxi sociálních kurátorů (v %) 

 

 

Legenda: Graf vyjadřuje odpovědi na otázku, zda účastníkům modul přinesl nové informace či pouze 

zopakování informací, odpovědi (především nové informace, zopakování informací a nové informace, 

zopakování informací).  

 

Mezi moduly, které účastníkům přinesly nejvíce nových informací, byly zařazeny: modul č. 6 

Extremismus (70,04% osob), jenž také účastníci označili za velice aktuální, modul č. 8 

Využití současných metod sociální práce (66,52%osob), který jim přinesl mnoho praktických 
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informací a modul č. 5 Problematika hraničních klientů (52,45% osob), u kterého účastníci 

ocenili především příklady z praxe.   

Naopak modul, jehož obsah byl sociálním kurátorům znám, a který byl velkou částí účastníků 

38,53% osob) považován za zopakování známých informací byl modul č. 14 Terénní sociální 

práce a její využití v praxi sociálního kurátora.  

 

2. Porovnání jednotlivých modulů:  Názory sociálních kurátorů ohledně rozsahu 

modulů 

 

Tabulka ukazuje názory sociálních kurátorů na rozsah přednášených modulů. Sociální 

kurátoři se měli možnost vyjádřit ke každému modulu a uvést, zda jeho rozsah považují 

za optimální, příliš dlouhý nebo naopak příliš krátký.  

 

Název modulu Vzhledem k danému tématu byl modul Celkem 

  příliš krátký délka vyhovující příliš dlouhý   

Ukotvení práce SK v oblasti legislativy 1 200 18 219 

  0,45% 91,32% 8,21% 100% 

Dávka hmotné nouze 20 169 8 197 

  10,15% 85,78% 4,06% 100% 

Zdravotní rizika 6 209 4 219 

  2,73% 95,43% 1,82% 100% 

Psychiatrické minimum 37 174 4 215 

  17,20% 80,93% 1,86% 100% 

Problematika hraničních klientů 13 200 10 223 

  5,82% 89,68% 4,48% 100% 

Extremismus 16 194 7 217 

  7,37% 89,40% 3,22% 100% 

Vězeňství 7 199 0 206 

  3,39% 96,60% 0% 100% 

Využití současných metod soc. práce 15 202 7 224 

  6,69% 90,17% 3,12% 100% 

Krizová intervence 15 193 7 215 

  6,97% 89,76% 3,25% 100% 

Krizové situace v práci SK 23 190 3 216 

  10,64% 87,96% 1,38% 100% 

Standardy sociálních služeb 7 162 35 204 

  3,43% 79,41% 17,15% 100% 

Dilemata v práci SK 5 171 14 190 

  2,63% 90% 7,36% 100% 

Sociální vyloučení a nástroje integrace 15 175 1 191 
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  7,85% 91,62% 0,52% 100% 

Terénní sociální práce a její využití v 
práci SK 2 183 21 206 

  0,97% 88,83% 10,19% 100% 

Specifika sociální práce s osobami bez 
domova 9 186 5 200 

  4,50% 93% 2,50% 100% 

Specifika sociální práce - opouštějící 
ochrannou výchovu 8 191 7 206 

  3,88% 92,71% 3,39% 100% 

Specifika sociální práce - etnické 
skupiny 13 183 2 198 

  6,56% 92,42% 1,01% 100% 

Práce s lidmi s extremním zadlužením 6 169 10 185 

  3,24% 91,35% 5,41% 100% 

Práce se závislými klienty 15 180 4 199 

  7,53% 90,45% 2,01% 100% 

Domácí násilí 12 177 0 189 

  6,34% 93,65% 0% 100% 

Růstová supervize 12 153 2 167 

  7,18% 91,61% 1,19% 100% 

Psychohygiena 17 186 0 203 

  8,37% 91,62% 0% 100% 

Celkem 274 4046 169 4489 

  6,10% 90,13% 3,76% 100% 
Legenda: Tabulka vyjadřuje odpovědi na otázku, jak dlouhý byl pro účastníky jednotlivý modul, 

odpovědi (příliš krátký, délka vyhovující, příliš dlouhý).  

Z hodnocení délky trvání jednotlivých vzdělávacích modulů vyšla najevo naprostá 

spokojenost většiny účastníků. Účastníci vyhodnotili délku vzdělávacích modulů za optimální.  

Pouze malé procento účastníků si přálo délku některých vzdělávacích modulů upravit.  

Jednalo se zejména o rozšíření modulu č. 4 Psychiatrické minimum (17,20% osob) o hlubší 

poznatky k tématu, modulu č. 10 Krizové situace v práci sociálního kurátora (10,64% osob) o 

další praktické příklady a modulu č. 2 Dávky hmotné nouze (10,15% osob).  

Naopak v případě redukce jednotlivých modulů, určitá část účastníků si přála zkrátit časovou 

dotaci modulu č. 11 Standardy sociálních služeb (17,15% osob), modulu č. 14 Terénní 

sociální práce a její využití v práci sociálního kurátora (10,19% osob) a modulu č. 1 Ukotvení 

práce sociálního kurátora v oblasti legislativy (8,21% osob).  
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3. Nejúspěšnější lektoři z pohledu účastníků 

 

Všichni lektoři vzdělávacích modulů, byli účastníky hodnoceni velice kladně. V následující 

části jsou uvedeni ti lektoři, jejichž příprava a prezentace byly účastníky hodnoceny jako 

nejlepší, a kteří v hodnocení výkonu a své přípravy získali nad 95% na čtyř-škálové hodnotící 

stupnici.  

 

Lektor 
Lektor byl dobře 

připraven 

Počet 
hodnotících 

účastníků 
Modul 

Bc. Bernard 100% 77  Specifika sociální práce – etnické skupiny 

Bc. Poláčková 99,15% 117  Specifika sociální práce – etnické skupiny 

Bc. Vedralová 100% 13  Dávky hmotné nouze 

Ing. Chobota 98,15% 213  Extremismus 

Ing. Nápravníková 100% 15  Dávky hmotné nouze 

Mgr. Antoni 96,82% 183  Sociální vyloučení a nástroje integrace 

Mgr. Bednářová 97,83% 181  Domácí násilí 

Mgr. Gunzlová 99,51% 205  Vězeňství 

Mgr. Horák 95,59% 369  Využití současných metod SP, Růstová supervize 

Mgr. Mahrová 99,06% 213  Psychiatrické minimum 

Mgr. Mašek 100% 25  Dávky hmotné nouze 

Mgr. Šproch 96,75% 209  Krizové situace v práci sociálního kurátora 

Mgr. Vaňková 98,15% 425 
 Problematika hraničních klientů, Krizová 
intervence, Specifika SP s osobami bez domova 

Mgr. Švehlová 100% 14  Dávky hmotné nouze 

MUDr. Novotný 97,71% 214  Zdravotní rizika 

PhDr. Lásková 95,89% 70  Psychohygiena 

PhDr. Pěnkava 95,19% 198 
 Krizová intervence, Specifika SP s osobami bez 
domova 

Legenda: Tabulka vyjadřuje odpovědi na otázku, zda byl lektor dobře připraven, odpovědi (souhlasím, 

spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím). Nízký počet hodnotících účastníků u některých 

lektorů znamená, že daný lektor přednášel svůj vzdělávací modul pouze v jednom z krajských měst 

(jednalo se o lektorování modulu č. 2 Dávky hmotné nouze).  
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Míra srozumitelnosti modulu u nejlépe hodnocených lektorů (v %) 

 

 

Legenda: Graf vyjadřuje kladné odpovědi na otázku, zda byl pro účastníky modul prezentován 

srozumitelně, odpovědi (souhlasím, spíše souhlasím). Varianty (spíše nesouhlasím a nesouhlasím) 

se u těchto lektorů neobjevovaly.  

Jako nejlépe srozumitelnou prezentaci vzdělávacího modulu uváděli účastníci prezentaci 

paní Bc. Bernard, pana Mgr. Maška a paní Ing. Nápravníkové (100% osob).  

 

4. Účastníci vzdělávacího programu 

 

V následujících dvou tabulkách je uvedeno vzdělání sociálních kurátorů, kteří se zúčastnili 

vzdělávacího programu.  

Vzdělání Procenta 

Střední 30% 

vyšší odborné 22,77% 

Vysokoškolské 47,22% 

Total 100% 
     Legenda: Tabulka vyjadřuje dosažené vzdělání účastníků.  
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Nejvíce účastníků vzdělávacího programu pro sociální kurátory mělo VŠ vzdělání (47,22% 

osob), a to buď bakalářského, nebo magisterského stupně.  Ne všichni vysokoškolsky 

vzdělaní účastníci získali svůj diplom v oblasti studia sociální práce. Necelá polovina 

účastníků (44,94% osob) získalo své vzdělání v jiných oblastech než studiem  sociální práce 

(viz následující tabulka).   

 

Vzdělání 
Absolvování SŠ, VOŠ, VŠ v oblasti sociální práce Celkem 

ano ne  

Střední 9,61% 90,38% 100% 

vyšší odborné 78,04% 21,95% 100% 

vysokoškolské 71,76% 28,23% 100% 

Celkem 55,05% 44,94% 100% 
Legenda: Tabulka vyjadřuje dosažené vzdělání účastníků v poměru na vystudovaný obor 

sociální práce. 

Největší počet účastníků, který má vzdělání v oblasti sociální práce, se vzdělával na VOŠ 

(78,04% těchto osob).  

Celkově má více než polovina účastníků (55,05%) vzdělání v oblasti sociální práce.  

 

5. Doporučení účastníků ke vzdělávacímu programu  

 

Celkově byly všechny vzdělávací moduly hodnoceny jako velmi dobré, kvalitní a bez 

připomínek, s dostačujícím časovým rozsahem a velice praktické pro výkon jejich profese. 

Účastníci pozitivně hodnotili profesionálně podané a působivé prezentace lektorů, také jejich 

zkušenosti a příklady z praxe. Často se zmiňovali o velkém rozšíření a doplnění svých 

znalostí, zkušeností a o účelnosti celého projektu.  

Doporučení účastníků byla pouze v souvislosti s případnou chybějící doporučenou literaturou 

k jednotlivým tématům modulů, rozšíření o další příklady z praxe a o další možnosti práce a 

kompetence sociálního kurátora vzhledem k jednotlivým tématům vzdělávacích modulů.  

 


