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Úvodem
Vážení tená i, milí studenti,
studijní text, který jste práv otev eli, vznikl v rámci dvouletého projektu „Ak ní pole
sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265), který byl
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky. Cíl , kterých
se ešitelský tým snažil v letech 2006 – 2008 dosáhnout, bylo mnoho a sm ovaly
k intenzivnímu propojení akademického sv ta se sv tem praxe, jinými slovy k rozvoji
kompetencí student zejména z hlediska získání aktuálních v domostí a dovedností
pot ebných pro jejich budoucí povolání. Tento kvalitativní rozvoj studia byl podpo en nejen
nár stem pr b žných i souvislých praxí student (zejména studijního oboru Pedagogika –
sociální práce), ale p edevším vytvo ením nabídky workshop pro všechny studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jednotlivé workshopy, tematicky
uspo ádané do šesti modul , reflektovaly aktuální témata, která by z teoretického
i praktického hlediska m l znát nejen sociální pracovník, ale každý, kdo má ambice v novat
se pomáhající profesi.
Pokud se v jakémkoliv odv tví lidské innosti snažíme o kvalitu, neobejdeme se bez
zp tné vazby o tom, zda je naše úsilí vynakládáno správn . Také sociální práce a sociální
služby, mají-li plnit své funkce a poslání ve spole nosti, musí nutn systematicky sledovat
a reflektovat své aktivity, nebo teprve na základ evaluace m žeme ur itou innost udržovat
a dále zlepšovat. Jeden z modul projektu, který nesl název „Zp soby evaluace v sociální
práci“, se v noval práv této významné sou ásti dobrého fungování sociálních organizací
a institucí, jejichž primárním cílem je poskytování kvalitních služeb všem klient m
a uživatel m. Poznatky a zkušenosti, které byly náplní uvedeného modulu, shrnuje
p edkládaný studijní text, p i emž téma každého z p ti workshop je obsahem jedné jeho
ásti. Zám rem celého studijního textu je p edevším naklonit Vás myšlence, že bez evaluace
není možné odvád t v sociální oblasti kvalitní práci.
První dv ásti textu Vám p edstaví strukturu, obsah a smysl Standard kvality sociálních
služeb. Tento d ležitý dokument je souborem závazných pravidel, jimiž se musí ídit všichni
poskytovatelé sociálních služeb a která tedy p edstavují ur itý referen ní rámec pro externí
evaluaci v této oblasti.
Evaluací, která vychází spíše „zevnit “ (tj. interní evaluací), se zabývají následující dv
ásti textu, „Supervize I a II“. Mezi úkoly supervize se adí p edevším podpora pomáhajících
pracovník , do jisté míry však také jejich vzd lávání a kontrola. Supervize má pomoci
k získání a udržení nadhledu nad obtížemi pomáhající profese, vede pracovníka k uv dom ní
si, reflexi a zhodnocení problematických vztah a situací, které mu jeho povolání p ináší,
a p ispívá tak k jejich p ekonání a úsp šnému vy ešení.
Poslední ást textu, která nese název „Organiza ní klima a možnosti jeho evaluace“,
se z r zných hledisek zam uje na téma klimatu v organizaci. P edstavuje jeho typy, faktory,
které se na jeho tvorb podílejí, i ú inky, které má klima na chování jednotlivc a skupin.
Evaluace klimatu je nezbytným p edpokladem dobrého fungování organizace jako celku.
Záv rem nám dovolte pop át Vám, abyste díky tomuto textu lépe poznali n které d ležité
dimenze sociální práce, aby Vás co nejvíce obohatil o nové a zajímavé informace a zárove
Vás podnítil i k p emýšlení a dalšímu studiu.
Jana Vaš atková a Pavla Vyhnálková
(editorky)
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Standardy kvality sociálních služeb I
Hana Vykydalová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• um t poskytnout základní informace o standardech kvality sociálních služeb,
o procesu jejich vzniku a zavád ní,
• um t analyzovat a vysv tlit obsah standard kvality . 1–5,
• popsat postupy hodnocení kvality sociálních služeb dle jednotlivých kritérií hodnocení
standard ,
• schopni objasnit význam a nutnost zavád ní a pln ní standard kvality v sociálních
službách.
Pr vodce studiem
P edpokládáme, že se základním vymezením standard kvality sociálních služeb jste se již
seznámili v rámci výuky. Z toho d vodu vám mohou být n které níže uvedené informace
známé. Využijte je proto k rychlému zopakování.
Základní charakteristika standard
Standardy kvality jsou významným pr lomem v dosavadních snahách o reformu sociálních
služeb. Jsou vytvo eny ve spolupráci s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Jejich
zavedením do praxe dochází ke zm n v myšlení a postoji pracovník v p ímé pé i
podílejících se na poskytování sociálních služeb. Ve standardech je p edevším ukotvena
povinnost poskytovatele respektovat základní lidská práva a osobní svobody.
Standardy kvality sociálních služeb jsou specifikovány ve Vyhlášce . 505/2006 Sb., kterou
se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních službách a která je sou ástí Zákona
. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Standardy kvality sociálních služeb jsou závazné pro
všechny typy sociálních služeb a jsou kontrolovány inspekcí kvality sociálních služeb. Jedná
se o soubor pravidel, podle kterého se poskytovatel služeb ídí p i poskytování sociální
služby. Standardy jsou obecné, každý poskytovatel služby si musí zpracovat individuální
metodiku své služby, která musí spl ovat jednotlivá kritéria všech standard .
Standardy a kritéria hodnocení standard jsou íslovány a rozd leny do t í základních ástí
na procesuální, personální a provozní.
Pro zájemce
Proces zavád ní standard kvality do sociálních služeb je reakcí na doznívající období,
ve kterém zájmy institucí diktovaly zp soby poskytování sociálních služeb, a to asto bez
ohledu na konkrétní a specifické požadavky a pot eby uživatel . V posledních letech dochází
ke zm n v p ístupu k uživatel m sociálních služeb. Vztah je založen na partnerství
a vzájemné úct . Snahou není jen uspokojovat pot eby uživatele, ale také podle typu zvolené
sociální služby rozvíjet jeho zájmy, posilovat dovednosti a uživatele v maximální možné mí e
podporovat v sob sta nosti a integraci do spole nosti. S tím souvisí p em na tradi ního
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medicínského p ístupu, ochranitelsky orientované pé e v moderní podporu vycházející
p edevším z pot eb uživatel .
Pr vodce studiem
V následujícím textu se seznámíte s prvními dv ma standardy, které se týkají cíl a zp sob
poskytování služeb a ochrany práv osob. U problematiky ochrany práv uživatel se krátce
zastavíme a budeme se v novat také pom rn složité otázce možného omezení pohybu
uživatele, otázce st etu zájm a p edcházení stigmatizace uživatele sociálních služeb.
Procedurální standardy kvality sociálních služeb
Procedurální standardy jsou nejd ležit jší. Zahrnují standardy . 1–8. Stanovují, jak má
poskytování služby vypadat, na co je pot eba si dát pozor p i jednání se zájemcem o služby,
jak službu p izp sobit individuálním pot ebám každého lov ka. Velká ást textu je v nována
ochran práv uživatel služeb a vytvá ení ochranných mechanism jako jsou stížnostní
postupy, pravidla proti st etu zájm apod.
Standard íslo 1 – Cíle a zp soby poskytování služeb
Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nep íznivé sociální situaci využívat místní
instituce, které poskytují služby ve ejnosti i p irozené vztahové sít , z stat sou ástí
p irozeného místního spole enství, žít b žným zp sobem. Poskytované sociální služby
zachovávají a rozvíjejí d stojný život t ch, kte í je využívají, jsou bezpe né a odborné.
Tab. 1: Cíle a zp soby poskytování služeb
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn definováno a zve ejn no poslání, cíle a zásady
poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je ur ena, a to v souladu
se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních
služeb, druhem sociální služby a individuáln ur enými pot ebami osob,
kterým je sociální služba poskytována.

ano

b) Poskytovatel vytvá í podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální
službu, mohly uplat ovat vlastní v li p i ešení své nep íznivé sociální
situace.

ano

c) Poskytovatel má písemn zpracovány pracovní postupy zaru ující ádný
pr b h poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

ano

d) Poskytovatel vytvá í a uplat uje vnit ní pravidla pro ochranu osob p ed
p edsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v d sledku
poskytování sociální služby.

ne

Smyslem této ásti standard je shrnout požadavky na cíle a zp soby poskytování
sociálních služeb. Cílem sociálních služeb je vytvá et p íležitosti, které umožní lidem
v nep íznivé sociální situaci p ístup ke všem službám poskytovaným ve ejnosti, možnost žít
ve vlastním domácím prost edí, mít smysluplné vztahy s rodinou a dalšími lidmi, chodit
do práce a do školy. Sou asn jsou služby poskytovány podle jasných postup , které
má za ízení formulovány v metodice; postupy jsou formulovány tak, aby byl minimalizován
vznik p edsudk spole nosti v i uživatel m sociálních služeb.
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Úkol (K1)
V jakých druzích pobytových sociálních služeb by mohl být umíst n uživatel s mentální
retardací na základ jeho pot eb a osobních cíl ?
Standard íslo 2 – Ochrana práv osob
Kritéria tohoto standardu se zam ují na sledování toho, jak za ízení zajiš uje ochranu práv
svých uživatel v závislosti na charakteru poskytovaných sociálních služeb.
Tab. 2: Ochrana práv osob
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro p edcházení
situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo
dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup,
pokud k porušení t chto práv osob dojde; podle t chto pravidel
poskytovatel postupuje.

ano

b) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla, ve kterých
vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke st etu jeho zájm se zájmy osob,
kterým poskytuje sociální službu, v etn pravidel pro ešení t chto situací;
podle t chto pravidel poskytovatel postupuje.

ano

c) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro p ijímání dar ;
podle t chto pravidel poskytovatel postupuje.

ne

Poskytování sociálních služeb se asto dotýká základních lidských práv. Uživatelé
sociálních služeb jsou ve vztahu k za ízení sociálních služeb z celé ady d vod v nevýhod .
Ve v tšin p ípad to není uživatel, kdo platí za poskytované služby, takže za ízení nemusí
cítit dostate nou pot ebu p izp sobovat služby pot ebám uživatel . Uživatelé jsou asto
v nevýhod již z podstaty své nep íznivé sociální situace a nemohou se bránit, protože
v p ípad státem a obcí garantovaných služeb neplatí soukromoprávní, ale ve ejnoprávní
regulace, která uživatele znevýhod uje p i jednání se za ízením. Za ízení sociálních služeb
jsou asto uzav enými institucemi, kde se lze t žko dovolat práva, atd. Z t chto d vod pat í
uživatelé sociálních služeb ke zranitelným skupinám obyvatelstva a je povinností státu chránit
jejich zájmy. Kritéria se zam ují na sledování toho, jak za ízení zajiš uje ochranu práv svých
uživatel v závislosti na charakteru poskytovaných služeb.
Pobytová sociální služba v rámci základních inností p i jejím poskytování zajiš uje pomoc
p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí. Zam stnanci
jsou povinni p i své každodenní innosti respektovat základní lidská práva uživatel
vyplývající z platných, obecn závazných norem a pravidel ob anského soužití, ochrany
osobní svobody, soukromí, ochrany p ed všemi možnými formami zneužívání. Zam stnanci
pobytové sociální služby jsou si v domi, že uživatelé pat í ke zranitelným skupinám
obyvatelstva. Každý z nich je zp sobilý mít práva. Sou asn s nabytím práv berou na sebe
uživatelé povinnosti stanovené vnit ními normami za ízení. Všichni uživatelé i zam stnanci
jsou si rovni v základních právech a svobodách, v d stojnosti. Povinnosti uživatel
i zam stnanc jsou stanoveny vnit ními p edpisy za ízení a zákony R, p i emž právo m že
být omezeno jen mezinárodním zákonem i zákonem R, jež je nižší právní síly.
Úkol (K2)
Kdy za ala vznikat první lidská práva? V kterých dokumentech jsou dnes uzákon na?
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Omezení pohybu uživatele
Omezení pohybu uživatele je postupem p edstavujícím výjime ný a ojedin lý zp sob
ešení naléhavých situací agresivního chování klienta, v nichž je ohrožen život nebo zdraví
uživatel , zam stnanc a jiných osob. Nelze je užít p i ešení b žných situací, vyplývajících
z povahy a charakteru služeb. T mito stanovenými pravidly se ídí všichni zam stnanci
za ízení. Za ízení v maximální možné mí e eliminuje používání restriktivních opat ení.
Pravidla omezující pohyb osob obecn
• U uživatel , u kterých existuje zvýšené riziko agresivního jednání, se zpracovává
metodický list prevence „problémové chování“, který je sou ástí pedagogické ásti
osobního spisu uživatele.
• Za ízení má k dispozici písemný souhlas uživatele, pop . opatrovníka, že v p ípad
agrese bude postupováno dle pravidel vnit ního pokynu za ízení.
• Nedokáže-li uživatel dát kvalifikovaný souhlas, postupuje se v naléhavých p ípadech
podle stanovených vnit ních pravidel s ohledem na preference zájm klienta.
• Za ízení provádí nejmén 1x ro n školení všech pracovník v p ímé pé i ve zvládání
agresivity klient v souladu s lidskými právy. Školení provádí absolvent výcviku
pr vodce dobrou praxí v problematice omezování pohybu uživatele sociálních služeb,
v souladu s lidskými právy uživatele, který metodicky vede pracovníky za ízení.
• Fyzické zásahy a zvládání agresivity uživatele za ízení v souladu s lidskými právy
provádí jen proškolení pracovníci. Nov p íchozí pracovníci budou proškoleni
individuáln v posledním m síci jejich zkušební doby. Odpov dnost – vedoucí
odd lení.
Opat ení omezující pohyb uživatel
V § 89 Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, je stanoveno následující po adí
možného užití restrikcí:
• fyzické omezení uživatele služby – systém úchop vedoucí ke zklidn ní,
• mechanické omezení – místnost bezpe ného pobytu,
• chemické omezení (psychofarmak) za p ítomnosti léka e – specialisty.
Za ízení si vymezí situace, které pracovníci v p ímé pé i nepovažují za omezující pro
uživatele sociálních služeb. Evidence p ípad použití opat ení omezujících pohyb uživatele
je po skon ení zdokumentována ve vnit ní dokumentaci sociální služby k tomu ur ené.
Úkol (K3)
Jaké si myslíte, že mohou nastat situace v pobytovém za ízení sociálních služeb, které omezují
pohyb uživatel ? Uve te p íklady.
St et zájm
Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla, ve kterých vymezuje situace,
ve kterých by mohlo dojít ke st etu zájm se zájmy uživatel , kterým poskytuje sociální
službu, v etn pravidel pro ešení t chto situací a podle t chto pravidel v p ípad pot eby
postupuje.
Zam stnanci poskytovatele jsou p i výkonu práce vázáni organiza ním ádem, provozním
ádem, sm rnicí k výkonu hlavní služby a dalšími vnit ními pravidly, jejichž používání má
co nejvíce eliminovat st et zájm klient a poskytovatele. P esto však mohou nastat p i
poskytování sociální služby situace, kdy ke st etu zájm m že dojít. Poskytovatel
10

má zpracována pravidla vymezující situace, v nichž by mohlo dojít ke st etu zájm mezi
uživateli a poskytovatelem, v etn pravidel ešení této situace. Všichni zam stnanci za ízení
jsou s nimi seznámeni, pravidla jsou pr b žn dopl ována na základ nov nastalých situací,
p ipomínek a stížností uživatel , zjiš ování spokojenosti se zp sobem poskytování sociální
služby.
P íklad
Ke st etu zájm mezi poskytovatelem a uživatelem m že docházet nap íklad v následujících
situacích:
• Uzam ení osobních v cí uživatele, ochrana bytových jednotek p ed vniknutím
ostatních uživatel , kontrola v cí zam stnanci.
Situace: Uživatel si uzamyká své osobní v ci ve strachu p ed jejich ztrátou nebo
odcizením.
Návrh ešení: Seznámení uživatele se zásadami vstupu na cizí pokoj (zákaz vstupu
na pokoj p i nep ítomnost uživatele, který na pokoji bydlí). Dohodnout s uživatelem
d vody, kdy mohou zam stnanci poskytovatele
bez jeho svolení vstoupit do pokoje
v dob jeho nep ítomnosti (zdravotní problémy uživatele, pokud uživatel ur itou
osobní v c nutn pot ebuje a nachází se mimo sv j pokoj).
• Uzamykání bytových jednotek uživatel zam stnanci.
Situace: Zam stnanec p i odchodu uživatele z bytové jednotky ji uzamyká v p ípad ,
že uživatel nevlastní klí e.
Návrhy ešení: Dohodnout s uživatelem uzam ení bytové jednotky z d vodu p edejití
ztráty nebo odcizení jeho osobních v cí.
P edcházení stigmatizace uživatele
Zam stnanec postupuje podle stanovených níže uvedených vnit ních pravidel
poskytovatele k p edcházení jeho stigmatizace:
• Zam stnanec p istupuje k uživateli jako k rovnocennému partnerovi, který má svá
práva, pot eby, p ání a cíle. Mezi zam stnancem a uživatelem existuje zp tná vazba.
Vztahy mezi uživatelem a zam stnancem musí být pr hledné a pro uživatele d stojné.
• P i uzavírání smlouvy uživatel sám ur í, jakým zp sobem chce být oslovován (tykat
nebo vykat), zam stnanec poskytovatele jeho p ání respektuje a dodržuje v každé
situaci. Pokud uživatel sám nedokáže ur it zp sob oslovování, uživatel mu nabídne
více variant, ze kterých si uživatel m že svobodn zvolit.
• Zam stnanec komunikuje zp sobem, který je pro uživatele p ijatelný s ohledem
na jeho handicap. Nemluví infantiln , familiérn nebo naopak stroze a s odstupem.
• Zam stnanec v pobytové sociální služb dbá na vzhled uživatele, dává mu možnost
výb ru oble ení a respektuje ho. Poskytuje odpovídající míru podpory uživateli.
P edchází tak negativnímu pohledu okolí p i pobytu uživatele na ve ejnosti.
• Zam stnanec poskytovatele vytvá í podmínky pro smysluplný život uživatele s tím,
že respektuje p ání, pot eby a cíle, zabezpe uje jeho vybraný druh sociální služby,
napomáhá a podporuje uživatele v jeho za azení se do b žného života, podporuje
ho v jeho p izp sobení se zájm m stejné v kové populace.
• Na ve ejnosti zam stnanec neupozor uje na p ípadné uživatelovo postižení, nesnaží
se vyvolat u okolí soucit, ale svým chováním a p ístupem zachovává jeho d stojnost,
i když jsou v jeho chování odlišnosti od b žných etických norem. Snahou
je vyzvedávat silné stránky osobnosti uživatele a jejich p ínos.
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Poskytovatel se snaží o maximální zapojování uživatel do b žného života, míra
podpory závisí na druhu postižení, maximální d raz je kladen na podporu
samostatnosti.
Poskytovatel svoji innost prezentuje na internetových stránkách, v asopisech,
novinách, po ádá dny otev ených dve í, benefi ní koncerty a další akce, které
pomáhají v prezentaci za ízení na ve ejnosti. T mito aktivitami napomáhá ve ejnosti
k vytvo ení p irozeného pohledu a p ístupu na jedince s handicapem. Dává ve ejnosti
možnost pochopit, že i lov k s mentálním postižením m že žít plnohodnotným
životem s maximálním využitím ze strany klienta a minimální podporou ze strany
poskytovatele.

Úkol – k zamyšlení
Která z t chto variant je projevem stigmatizace uživatele sociální služby?
a) Zam stnanec poskytovatele p istupuje k uživateli jako k rovnocennému partnerovi.
b) P i uzavírání kontaktu si uživatel sám ur í, jakým zp sobem chce být oslovován.
c) Zam stnanec poskytovatele komunikuje s uživatelem zp sobem, jaký je pro n j
p ijatelný s ohledem na jeho handicap.
d) Zam stnanec poskytovatele dbá na vzhled uživatele, dává mu možnost výb ru oble ení
a respektuje ho.
e) Zam stnanec poskytovatele vytvá í podmínky pro smysluplný život uživatele tím,
že respektuje jeho p ání, pot eby a cíle, zabezpe uje jeho sjednanou sociální službu.
f) Poskytovatel svoji innost prezentuje na internetových stránkách, v asopisech,
novinách, po ádá r zné benefi ní a spole enské akce, ímž se snaží ve ejnosti p iblížit
p irozený pohled na život jedince s handicapem bez jeho svolení.
g) Zam stnanec poskytovatele se snaží o maximální zapojování uživatele do b žného
života, kdy míra podpory závisí na druhu a stupni postižení uživatele, snahou je vždy
co nejvyšší míra jeho samostatnosti.
Pr vodce studiem
Standardy íslo 3, 4 a 5 se týkají jednotlivých krok vedoucích k uzav ení smlouvy
o poskytování sociální služby a dále plánování sociální služby. Dozvíte se o procedu e
podávání žádosti o poskytnutí sociální služby, o zp sobu uzav ení smlouvy o poskytování
sociální služby a také o tom, jakým zp sobem je sociální služba plánována. Zastavíme
se u individuálního vzd lávacího plánu a u osoby klí ového pracovníka.
Standard íslo 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu
P ed uzav ením smlouvy je zájemce o sociální službu seznámen se všemi podmínkami
poskytování služby. Zam stnanec poskytovatele zjiš uje, co zájemce od služby o ekává,
a spole n pak formulují, jakým zp sobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle
napl ovat.

12

Tab. 3: Jednání se zájemcem o sociální službu
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla, podle kterých
informuje zájemce o sociální službu srozumitelným zp sobem
o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle t chto
pravidel poskytovatel postupuje.

ano

b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky,
o ekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem
a schopnostem bylo možné realizovat prost ednictvím sociální služby.

ano

c) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro postup p i
odmítnutí zájemce o sociální službu z d vod stanovených zákonem; podle
t chto pravidel poskytovatel postupuje.

ne

Smyslem tohoto standardu je shrnout postup, jakým zp sobem se má jednat se zájemcem
o službu. Toto jednání by m lo p edcházet uzav ení smlouvy o poskytování sociální služby
a m lo by probíhat ve t ech fázích. Za ízení nabídne zájemci služby (popíše, jaký je jejich cíl,
obsah, podmínky apod.), zjistí, jaké jsou jeho pot eby a zájmy a ve spolupráci s pracovníkem
za ízení pak umožní zájemci formulovat, jaké služby mu bude za ízení poskytovat. Za ízení
p itom dbá na to, aby zájemce o službu v d l o všech podmínkách, které se k poskytování
služby vztahují a aby jim rozum l. Je d ležité, aby své pot eby a zájmy ur il zájemce
o službu, nikoli za ízení.
Jednání se zájemcem o službu poskytovanou za ízením je déletrvajícím procesem,
do n hož se postupn zapojují odborní pracovníci.
Klí ovým pracovníkem jednání se zájemcem o službu je sociální pracovnice. Zahájení
jednání probíhá zpravidla ve 3 fázích:
• p edání základních informací žadateli nebo jeho zákonnému zástupci i opatrovníkovi;
• sociální šet ení;
• p íprava žadatele na nástup do za ízení.
Z celého pr b hu jednání se zájemcem o službu jsou po izovány písemné záznamy.
První kontakt zájemce m že navázat telefonicky, písemn prost ednictvím b žné
i elektronické pošty, nebo osobn . Kontaktovaný zam stnanec za ízení zájemce vždy odkáže
na sociální pracovnici, která mu poskytne základní informace. V p ípad nep ítomnosti
sociální pracovnice základní informace o služb poskytne vedoucí odd lení i zam stnanec
konající hlavní službu.
Vstupní rozhovor se zájemcem
Vstupní rozhovor se zájemcem vede sociální pracovnice. Ob strany zváží, koho dále
na jednání p izvat s ohledem na možné zájemcovy potíže v komunikaci. Ze strany zájemce
je to vždy on sám, jeho zákonný zástupce, dále nap . rodinní p íslušníci, osoby blízké nebo
osoby, které o zájemce v sou asné dob pe ují. Pokud se to p edem jeví být vhodným
a pot ebným, p izve sociální pracovnice k jednání odborníky (nap . speciálního pedagoga,
zdravotní sestru, vedoucího p íslušného odd lení a vedoucího zdravotního úseku) na daný typ
postižení i onemocn ní. Sociální pracovnice nejprve zjistí aktuální situaci, pot eby
a o ekávání zájemce. Následn jej informuje o nabízených službách a podmínkách jejich
poskytování (cílová skupina, druh služby, kapacita, provozní doba, program dne, zp sob
stravování, cena služby a zp sob úhrady, podmínky p ijetí i d vody pro nep ijetí, adapta ní
doba, informace o ukon ení služby, o ochran osobních údaj , o možnosti podávání stížností,
atd.).
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P i jednání je zájemce seznámen se všemi právy a povinnostmi pro n ho vyplývajícími
z uzav ení smlouvy.
Pokud za ízení nemá dostate nou kapacitu, pou í zájemce v pr b hu jednání o tom,
že s ním nebude moci uzav ít smlouvu a zárove o možnosti jeho za azení jeho žádosti
do po adníku.
Informace jsou poskytovány srozumiteln s ohledem k situaci zájemce a jeho schopnostem
komunikovat. V úvodu je zájemce seznámen se základními informacemi, které jsou dále
up es ovány. Zájemci o službu jsou nabídnuty propaga ní materiály o službách
poskytovaných v za ízení a je mu nabídnuta jeho prohlídka, resp. návšt va p íslušného
odd lení, o jehož služby jeví zájem.
Postup p i odmítnutí zájemce o sociální službu
Pokud se na po átku jednání ukáže, že zájemce nespl uje rozhodující kritéria okruhu osob,
kterým jsou sociální služby v za ízení poskytovány, nebo jeho zdravotní stav vylu uje
poskytnutí služby, i není schopen službu hradit, sociální pracovnice tuto skute nost zájemci
sd lí a jednání ukon í s tím, že mu na jeho p ání doporu í poskytovatele pro n j vhodné
sociální služby, pop . nabídne pomoc p i zajišt ní finan ních zdroj (sociální dávky, pracovní
uplatn ní). V p ípad ohrožení života nebo zdraví zájemce o službu tak sociální pracovnice
u iní vždy.
Úkol (K4)
Promyslete si, pro koho není ur ena sociální služba domov pro osoby se zdravotním
postižením s cílovou skupinou uživatel s mentálním postižením?
Vyzvání zájemce k podání žádosti
V p ípad , že zájemce spadá do okruhu osob, kterým jsou služby v za ízení poskytovány,
a jeho pot eby a o ekávání mohou být uzav ením smlouvy napln ny, sociální pracovnice
vyzve zájemce k podání „Žádosti o poskytnutí sociální služby“.
Povinností za ízení je p ijmout žádost o poskytnutí sociální služby na jakémkoliv tiskopise
nebo v jiné písemné form , která obsahuje pot ebné údaje pro posouzení možnosti uzav ení
smlouvy.
Pro úkony spojené s podáním žádosti je možné využít plnou moc podepsanou zájemcem
o službu, není t eba její notá ské ov ení.
Nep ípustná je jakákoli diskriminace v oblasti zdravotního stavu, národnosti, náboženství,
sexuální orientace, politického p esv d ení, v ku, etnické p íslušnosti, ekonomického zázemí
apod. Jediným kritériem je posouzení skute ných pot eb zájemce a nabídky služeb za ízení.
Jednání se zájemcem pokra uje shromaž ováním podklad pro uzav ení smlouvy
o poskytnutí sociální služby. Zájemce p edloží sociální pracovnici vypln ný formulá „Žádost
o poskytnutí sociální služby“, jehož sou ástí je vyjád ení léka e o zdravotním stavu zájemce
a v p ípad zbavení i omezení zp sobilosti k právním úkon m také rozsudek okresního
soudu a usnesení o ustanovení opatrovníka.
Základní pravidla pro podání žádosti:
• Údaje v žádosti musí být potvrzeny písemným estným prohlášením, které je sou ástí
žádosti.
• Zájemce p edloží kopie posledních zpráv o psychologickém, speciáln pedagogickém
vyšet ení aj. odborných léka ských vyšet ení.
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•
•

Sociální pracovnice dále p edá zájemci k vypln ní dotazník, jehož ú elem je získání
pot ebných informací k identifikaci pot eb a osobních cíl zájemce. V p ípad pot eby
sociální pracovnice nabídne zájemci podporu p i vypl ování dotazníku.
Sociální pracovnice následn p edloží zájemci k podpisu souhlas se zpracováním jeho
osobních a citlivých údaj a seznámí jej s principy výchovy k partnerství a sexuální
identit osob s mentálním postižením v za ízení.
Sociální pracovnice upozorní zájemce, že p i p íjmu do požadovaného typu služby
se provede o kování dle platných právních p edpis . Absolvovaná o kování zájemce
doloží potvrzením ošet ujícího léka e.

Evidence žádostí
Za ízení vede evidenci všech jemu doru ených žádostí o sociální službu (osobní doru ení,
p es doru ovací služby) dle data jejich doru ení, a to bez rozdílu, zda zájemce spl uje ve ejn
deklarované podmínky za ízení pro možné uzav ení smlouvy o poskytování sociální služby
i nikoliv.
Evidence je vedena v elektronické i písemné podob . V p ípad kontroly z izovatelem
je za ízení povinno p edložit informace z této evidence. Žádosti, u kterých došlo:
• ke zrušení, na základ požadavku zájemce,
• k úmrtí zájemce o službu,
• ke skute nosti, že zájemce nespl uje ve ejn deklarované podmínky pro možné
uzav ení smlouvy o poskytování sociální služby,
je možno z evidence fyzicky vy adit. Záznam o n které z výše uvedených možností (nap .
písemný záznam se zájemcem o zrušení žádosti, nahlášení úmrtí zájemce o službu rodinným
p íslušníkem nebo potvrzení této skute nosti poštou p i vrácení dopisu apod.) se pozna í
do spisové dokumentace zájemce. Vy azená žádost je archivována v za ízení v souladu
s vnit ními p edpisy o archivaci a skartaci.
V p ípad , že kapacita požadované služby je napln na, sociální pracovnice na tuto
skute nost zájemce upozorní a nabídne mu vedení jeho žádosti v po adníku ekatel
na umíst ní.
P evedení žádosti k jinému poskytovateli sociálních služeb
Zájemce má právo požádat o p evedení žádosti k jinému poskytovateli sociálních služeb.
Je mu doporu eno navštívit nov vybrané za ízení, jemuž poskytne nezbytné informace,
ze kterých by mohl nový poskytovatel ov it, zda zájemce o službu spl uje jeho cílovou
skupinu. Nejvhodn jší formou je p edložení aktuálního léka ského vyšet ení o zdravotním
stavu zájemce.
Zájemce písemn zažádá o p evedení žádosti k vybranému poskytovateli sociálních služeb.
Pokud nov vybraný poskytovatel nebude mít d vody pro odmítnutí uzav ení smlouvy
(zájemce spl uje podmínky cílové skupiny, v etn zdravotního stavu), zašle kopii žádosti
o p evedení žádosti na za ízení, které eviduje „p vodní“ žádost zájemce. Za ízení si pak
na základ doru ené kopie o p evedení žádosti vy adí žádost ze své evidence a zašle
ji na zájemcem vybrané za ízení. Kopii p evedení si založí do své dokumentace.
Nov vybrané za ízení je povinno respektovat p vodní datum podání žádosti.
Vyzvání zájemce k uzav ení smlouvy
Zájemce je za ízením vyzván k nástupu (uzav ení smlouvy) za p edpokladu, že má volné
místo. Za ízení si p ed uzav ením smlouvy o poskytování sociálních služeb m že od zájemce
vyžádat dopl ující informace pot ebné k uzav ení smlouvy, zejména nový posudek
registrujícího praktického léka e o zdravotním stavu zájemce, aktuální d chodový vým r,
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potvrzení výše p ísp vku na pé i, nastane-li situace, kdy zájemce nebyl v krátké dob
po podání žádosti (zpravidla 6 m síc ) umíst n na odd lení.
Ve chvíli, kdy zájemce splní všechny podmínky pro uzav ení smlouvy o poskytování
sociální služby, dojde mezi zájemcem a poskytovatelem k uzav ení smlouvy. V této chvíli
se zájemce o sociální službu stává klient.
Odmítne-li zájemce o službu, na výzvu za ízení, uzav ít smlouvu o poskytování sociální
služby, je za ízení povinno prokazateln informovat zájemce o skute nosti, že nebude dále
kontaktován do doby, než sám projeví zájem o uzav ení smlouvy. Jeho žádost pak nebude
vedena v po adníku, ale pouze v evidenci zájemc – žadatel .
Standard íslo 4 – Smlouva o poskytování sociální služby
Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základ uzav ené smlouvy o poskytování
služby. Smlouva stanoví všechny d ležité aspekty poskytování služby v etn osobního cíle,
který má služba napl ovat.
Tab. 4: Smlouva o poskytování sociální služby

Kritérium
a) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro uzavírání
smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované
sociální služby a okruh osob, kterým je ur ena; podle t chto pravidel
poskytovatel postupuje.
b) Poskytovatel p i uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
postupuje tak, aby osoba rozum la obsahu a ú elu smlouvy.
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a pr b h poskytování sociální
služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech
a p ání osoby.

Zásadní
ano

ne
ne

Kritéria up es ují zp sob uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva
by m la být uzavírána písemn , v od vodn ných p ípadech (v závislosti na charakteru služby)
ústn . Všechny smlouvy musí být evidovány.
Pro zájemce
V sociálních službách mohou nastat i situace, které mohou vést k ukon ení sjednané sociální
služby ze strany poskytovatele. Nap íklad:
• zdravotní d vody uživatele,
• nep íznivá rodinná situace uživatele,
• zhoršená finan ní situace uživatele,
• alkoholismus a jiné toxikomanie uživatele,
• nedodržování podmínek uzav ených ve smlouv o poskytování sociální služby,
• absence v za ízení sociálních služeb.
Standard íslo 5 – Individuální plánování pr b hu sociální služby
Poskytování služeb vychází z osobních cíl a pot eb uživatele a je postaveno p edevším
na jeho dovednostech a schopnostech. Pr b h služby je p im en plánován.
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Tab. 5: Individuální plánování pr b hu sociální služby
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla podle druhu
a poslání sociální služby, kterými se ídí plánování a zp sob
p ehodnocování procesu poskytování služby; podle t chto pravidel
poskytovatel postupuje.

ano

b) Poskytovatel plánuje spole n s osobou pr b h poskytování sociální
služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby.

ano

c) Poskytovatel spole n s osobou pr b žn hodnotí, zda jsou napl ovány
její osobní cíle.

ano

d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu
ur eného zam stnance.

ano

e) Poskytovatel vytvá í a uplat uje systém získávání a p edávání
pot ebných informací mezi zam stnanci o pr b hu poskytování sociální
služby jednotlivým osobám.

ne

Pln ní kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který
je fyzickou osobou a nemá zam stnance.
Standard vychází z principu, že sociální služby musí být individuáln p izp sobeny
pot ebám jednotlivých uživatel , a že uživatelé musí mít možnost ovliv ovat jejich pr b h
a m nit osobní cíle, kterých cht jí prost ednictvím služeb dosáhnout. Za ízení se musí zajímat
o osobní p ání, zájmy a cíle uživatel služeb, aby bylo schopno poskytovat služby cílen
a efektivn s využitím potenciálu jednotlivých uživatel . Postup, na kterém se za ízení
s uživatelem služeb dohodne, musí být v závislosti na charakteru a rozsahu služby zachycen
v dokumentaci.
Za ízení má písemn zpracovaná pravidla pro individuální plánování a zp sob
p ehodnocování procesu poskytované sociální služby. Tato pravidla vychází z vytvo ení
jasných plán služby, která se d lí na strategické, dlouhodobé, st edn dobé a krátkodobé.
Individuální plánování služby vychází ze zjišt ných pot eb, požadavk a stanovených
osobních cíl cílové skupiny klient .
Individuální plány poskytované sociální služby obsahují konkrétní kroky sm ující
k napln ní osobních cíl klienta. Tyto cíle m že cílová skupina klient v pr b hu asu
p ehodnocovat a m nit (aktualizovat).
V procesu plánování se ídíme p edevším stanovením a zaznamenáním cíl , které
usnad ují kontrolu kvality a efektivity poskytované služby.
Rozvojový plán kvality služeb v za ízení
Plán je koncipován rámcov . Vychází z mezinárodn p ijatých dokument upravujících
postavení osob s mentálním i jiným zdravotním postižením, dalších platných právních
p edpis
eské republiky, standard kvality sociálních služeb, rozboru innosti za ízení,
zkušeností z uplynulého období a plánu aktivit za ízení na daný výchovný rok. Na jeho
zpracování se podílí vedoucí jednotlivých úsek za ízení spolu se svými týmy. Struktura
rozvojového plánu kvality služeb.
Obsahuje tyto náležitosti:
• Charakter poskytované služby – v tomto oddíle se vyty í podle registrace poskytované
sociální služby:
o její druh, forma,
o cílová skupina, které je služba ur ena, a p ípadné vymezení skupiny osob,
kterým služba není poskytována.
17

•

•

Rozbor sou asné situace – v tomto oddíle se rozebere sou asná situace v za ízení
poskytující sociální služby, a to prost ednictvím:
o rozboru vn jších podmínek a prost edí (p íležitosti a rizika),
o kvality služeb, jež je zajišt na vymezením:
popisu klientely,
pot eby uživatel ,
míra spolupráce s rodinou,
personálního zabezpe ení služby,
prostorových podmínek,
ekonomiky,
kvality služeb, tzn. shrnutí silných a slabých stránek poskytované
služby.
Vize – tento oddíl je zam en na to, eho chce za ízení v budoucnosti dosáhnout
ve spojení s jeho rozvojem a nabídkou sociálních služeb.

Plán rozvoje poskytovaných služeb
Každá innost v za ízení musí být individuáln naplánovaná. Vždy je nutné znát konkrétní
cíl ( eho se chce konkrétn dosáhnout), jaké zdroje se m žou využít, jakými postupy se toho
cíle docílí, a kdy se pozná, že je cíle dosaženo. Plánování dosažení cíl je pot eba p ipravit
adekvátn podle charakteru služeb realizovaných v za ízení i samotných, stanovených cíl .
Je d ležité znát zejména:
• kdo bude tuto innost k dosažení cíle organizovat,
• kdo se jí bude ú astnit,
• kde se plánování bude odehrávat (v jakém typu služby v za ízení),
• jak bude probíhat realizace tohoto cíle.
Aby plánování sociální služby odpovídalo pot ebám uživatel i požadavk m na kvalitu,
je t eba, aby se stanovila alespo rámcová pravidla pro postup plánování. V za ízení
se vyty ují tyto cíle:
• Strategické cíle.
• Dlouhodobé cíle do roku 2012 se d lí na:
o personální,
o procedurální,
o provozní.
• Operativní cíle (cíle, se kterými se v sou asné dob pracuje):
o opat ení, která je t eba podniknout v daném roce;
o ekonomická rozvaha plánovaných zm n, je d ležitá pro proces plánování, kdy
si za ízení musí uv domit, z jakých zdroj budou jednotlivé cíle finan n
zajišt ny.
Plán aktivit poskytované sociální služby
Plán je koncipován rámcov . Vychází z mezinárodn p ijatých dokument upravujících
postavení osob, dalších platných právních p edpis
eské republiky, standard kvality
sociálních služeb, rozboru dosavadní innosti za ízení, zkušeností z minulých let.
Je zpracováván a vyhodnocován 1x ro n na jeho zpracování se podílí editel a vedoucí
jednotlivých úsek a typ služeb poskytovaných v za ízení spolu se svými týmy. Plán
je oficiáln schválen a p ijat na úvodní porad zam stnanc za ízení, která se koná pravideln
1x ro n na za átku Individuální plán
Individuální plán je sestavován klí ovým pracovníkem ve spolupráci s uživatelem
a pop ípad jím ur enou blízkou osobou 1x ro n na dobu maximáln jednoho roku
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a je p ílohou ke smlouv o poskytování sociální služby. Individuální plán vychází z osobních
cíl , pot eb, vnit ních zdroj a možností uživatele a je postaven p edevším na jeho
v domostech, dovednostech a schopnostech. Sou ástí individuálního plánu je analýza
rizikových situací, ve které jsou definovány rizikové situace, s kterými se uživatel v p ípad
pobytu v za ízení se m že setkat a vymezena p ípadná míra podpory ze strany zam stnanc
a opat ení pro jejich minimalizaci P i sestavování individuálního plánu vychází klí ový
pracovník z osobních cíl a pot eb uživatele a smluvn sjednaných inností, jež jsou obsahem
smlouvy (základních i fakultativních) a v návaznosti na finan ní zajišt ní uživatele.
Pro zájemce
Pro snadn jší hodnocení má individuální plán pro formy a druhy poskytovaných sociálních
služeb svoji strukturu, která napomáhá zefektivn ní a zpr hledn ní inností realizovaných
ve sjednaném druhu sociální služby.
Obsah individuálního plánu v pobytovém za ízení sociálních služeb:
• Identifika ní údaje.
Záhlaví každého individuálního plánu obsahuje stru né identifika ní údaje o uživateli
sloužící k jeho po áte ní diagnostice:
o jméno uživatele,
o datum narození,
o rodné íslo,
o trvalé bydlišt ,
o jméno opatrovníka,
o za azení do skupiny a pracovn – terapeutické dílny,
o jméno klí ového pracovníka.
• Osobní cíle.
Osobní cíl uživatele je stanovená pomyslná „meta“, které chce uživatel ve spolupráci
se zam stnanci poskytovatele dosáhnout ve vymezeném asovém období p i realizaci
sjednané sociální služby. V individuálním plánu se stanovuje:
o popis cíle (definice),
o zp sob napln ní cíl (jak toho cíle dosáhnout).
Další zajímavé informace k problematice individuálního plánování obsahuje studijní text
„Sociální práce v praxi“, vydaný rovn ž v rámci projektu „Ak ní pole sociální práce“,
v n mž je tomuto tématu v nována celá jedna kapitola.
Klí ový pracovník
Klient je se svým klí ovým pracovníkem seznámen ve fázi jednání se zájemcem o sociální
službu. Spolu s ním v této chvíli zájemce definuje své osobní cíle, tj. to, eho chce zájemce
prost ednictvím sociální služby dosáhnout a co je mu za ízení schopno nabídnout.
Do jednání se zapojují další zam stnanci, které sociální pracovnice seznámí
se shromážd nými údaji. Uživatel je vedoucím odd lení, pop . sociální pracovnicí formou
p im enou mí e jeho postižení seznámen s klí ovým pracovníkem, který ho bude provázet
v pr b hu adapta ní doby p i pobytu ve sjednané sociální služb . Po uplynutí adapta ní doby,
dohodnuté ve smlouv , m že uživatel, pop . jeho opatrovník na p ání klienta kdykoliv
v pr b hu poskytované služby požádat vedoucího odd lení o p ípadnou zm nu klí ového
pracovníka i bez udání d vodu.
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Klí ový pracovník na sebe p ebírá povinnosti stanovené touto rolí, mezi n ž pat í:

•
•

•
•
•
•

navázání kontaktu s uživatelem,
spole né stanovení osobních cíl uživatele a následné zpracování individuálního
plánu,
spole né hodnocení dosažení spln ní osobních cíl , hodnocení individuálního plánu,
vedení dokumentace uživatele,
poskytování podpory p i ešení r zných situací, problém , stížností,
základní sociální poradenství zprost edkovávané uživateli a jeho opatrovníkovi.

Shrnutí
Text seznámil se standardy kvality sociálních služeb, s jejich základními principy
a východisky a konkrétn p edstavil procedurální standardy íslo 1–5, které se týkají cíl
a zp sob poskytování sociálních služeb, ochrany práv uživatel , smlouvy o poskytování
sociální služby a individuálního plánování.
Pojmy k zapamatování
Standardy kvality, procedurální standardy, cíle poskytovaných služeb, zp sob poskytování
služeb, ochrana práv, omezení pohybu, restriktivní opat ení, st et zájm , stigmatizace
uživatele sociální služby, smlouva o poskytování sociální služby, žádost o poskytování
sociální služby, individuální plánování, klí ový pracovník.
Kontrolní otázky
• Jaký je smysl standard íslo 1–5?
• Podle jakých pravidel lze omezit pohyb uživatele sociálních služeb?
• Jak by se m l zam stnanec uživatele chovat a jednat, aby p edcházel stigmatizaci
uživatele sociální služby?
• Jaké hlavní ásti by m l obsahovat individuální plán?
Klí
K1: Uživatel s mentální retardací by na základ svých pot eb a osobních cíl mohl být
umíst n v následujících druzích pobytových sociálních služeb:
• týdenní stacioná ,
• domov pro osoby se zdravotním postižením,
• chrán né bydlení,
• terapeutické komunity.
K2: První lidská práva se objevila již prvobytn pospolné spole nosti. Základní lidská práva
a osobní svobody jsou uzákon ny ve Všeobecné deklaraci lidských práv (10. 12. 1948
na t etím Valném shromážd ní OSN v Chicagu – mezinárodní dokument) z níž vznikla Listina
základních lidských práv a svobod, jež je sou ástí ústavního po ádku eské republiky
(Ústavní zákon . 2/1993 Sb.).

20

K3: Mezi situace omezující pohyb uživatel v pobytovém za ízení sociálních služeb m že
pat it nap íklad:
• zamykání budovy (z d vodu zamezení vstupu nežádoucím osobám a následné ochrany
majetku a zajišt ní bezpe nosti uživatel ), klí e jsou ve vlastnictví uživatel ,
• zamykání pokoj uživatel , pokud nejsou p ítomni (ochrana majetku a soukromí),
• uchopení uživatele za ruku p i p echázení komunikace, p i nastupování do prost edk
MHD, v davu, apod. (zajišt ní bezpe nost uživatel),
• používání pom cek na udržování správné polohy t la p edepsaných léka em, využití
bezpe nostních pás p i p eprav uživatel vozidly (zajišt ní bezpe nosti uživatel ),
• omezování stravy (ochrana zdraví uživatele - u uživatel s nadváhou, diabetik pouze
na základ doporu ení odborného léka e, po informovaném souhlasu uživatele),
• pedagogické postupy, které eliminují problémové chování uživatel (nap .
p esv d ování, výzvy) a s využitím znalosti psychiky uživatele sm ují k jeho zklidn ní
a zastavení reálného hrozícího nebo již probíhajícího útoku proti zájm m uživatele,
zam stnanc a jiných osob. Užívané postupy jsou konzultovány s uživatelem, resp.
opatrovníkem a jsou zaznamenávány v pedagogické dokumentaci uživatele.
K4: Služba není ur ena pro osoby:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní pé e ve zdravotnickém za ízení,
• s diagnózou akutního infek ního onemocn ní,
• s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách,
• ohrožující okolí i sebe sama, s diagnózou sexuální deviace,
• jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití,
• s omezenou mobilitou – vzhledem k tomu, že budova do ukon ení rekonstrukce není
bezbariérová, musí se osoba pohybovat sama, p ípadn s takovou kompenza ní
pom ckou, která jí umožní p ekonávání bariér (schody, prahy).
Literatura a prameny
Pr vodce standardy sociální pé e. Praha: MPSV, 2002.
Standardy sociální pé e. Praha: MPSV, 2002.
Vyhláška . 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních
službách.
Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Standardy kvality sociálních služeb II
Ivana Bazínková

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• um t poskytnout základní informace o standardech kvality sociálních služeb,
o procesu jejich vzniku a zavád ní,
• um t analyzovat a vysv tlit obsah standard kvality . 6–15,
• popsat postupy hodnocení kvality sociálních služeb dle jednotlivých kritérií hodnocení
standard ,
• schopni objasnit význam a nutnost zavád ní a pln ní standard kvality v sociálních
službách.
Pr vodce studiem
V p edchozí kapitole jste se seznámili se základními principy a východisky standard kvality.
V novali jsme se d lení standard na procedurální, personální a provozní a každou z t chto
kategorií jsme stru n charakterizovali. Podrobn jsme se pak zabývali prvními p ti
procedurálními standardy. V následujícím textu budeme v tomto tématu pokra ovat
a p iblížíme si další t i procedurální standardy.
Standard íslo 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby
Za ízení shromaž uje a vede takové údaje o uživatelích, které umož ují poskytovat
bezpe né, odborné a kvalitní sociální služby. Za ízení vytvá í podmínky k tomu, aby
zpracování osobních údaj odpovídalo platným obecn závazným normám.
Tab. 6: Dokumentace o poskytování sociální služby
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro zpracování,
vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba
poskytována, v etn pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle t chto
pravidel poskytovatel postupuje.

ano

b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v p ípadech,
kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby.

ne

c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osob
po ukon ení poskytování sociální služby.

ne

Kritéria up es ují požadavky na zpracování osobních údaj uživatel služeb. Za ízení
definuje, jaké údaje pot ebuje pro poskytování kvalitní, odborné a bezpe né služby a vytvo í
podmínky pro takové zpracování osobních údaj , které odpovídá platným obecn závazným
normám a vnit ním pravidl m, které pro ú ely zpracování osobních údaj za ízení vydává.
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Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se nad tím, jaké osobní údaje a komu poskytujete v b žném život . Jaké osobní
údaje jsou nutné p i poskytování sociální služby? Vyberte si jedno za ízení (nap íklad takové,
v n mž jste byli na praxi, nebo takové, v n mž byste cht li jednou pracovat) a pokuste
se poznamenat si všechny osobní údaje, které je v tomto za ízení nutné o uživatelích mít. Poté
nahlédn te do §13 Zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , a zjist te, jaké jsou
podmínky a požadavky na nakládání s t mito osobními údaji.
Standard íslo 7 – Stížnosti na kvalitu nebo zp sob poskytování služby
Uživatelé si mohou st žovat na kvalitu nebo zp sob poskytování sociálních služeb, aniž
by tím byli jakýmkoli zp sobem ohroženi. Za ízení za tímto ú elem má stanovena a uplat uje
vnit ní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci.
Tab. 7: Stížnosti na kvalitu nebo zp sob poskytování služby
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro podávání
a vy izování stížností osob na kvalitu nebo zp sob poskytování sociální
služby, a to ve form srozumitelné osobám; podle t chto pravidel
poskytovatel postupuje.

ano

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou
stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vy izovat
a jakým zp sobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vy izování
stížnosti; s t mito postupy jsou rovn ž prokazateln seznámeni zam stnanci
poskytovatele.

ano

c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vy izuje je písemn v p im ené lh t .

ne

d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v p ípad
nespokojenosti s vy ízením stížnosti na nad ízený orgán poskytovatele nebo
na instituci sledující dodržování lidských práv s podn tem na prošet ení
postupu p i vy izování stížnosti.

ne

Kritéria up es ují postup pro p ijímání a vy izování stížností na kvalitu a zp sob
poskytování sociálních služeb v etn možnosti prošet ení vy ízené stížnosti.
Úkol (K1)
Která z níže uvedených možností nenapl uje kritéria standardu . 7 Stížnosti na kvalitu nebo
zp sob poskytování služby?
a) Poskytovatel má písemn zpracovaná vnit ní pravidla pro podávání a vy izování
stížností.
b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost a zp sobu podání stížnosti.
c) Poskytovatel vy izuje stížnosti písemným zp sobem.
d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v p ípad nespokojenosti
s vy ízením stížnosti na nad ízený orgán pouze prost ednictvím poskytovatele.
e) Poskytovatel vede evidenci stížností.
f) Poskytovatel užívá v komunikaci s klientem p i procesu podávání stížnosti klientem
preferovaný zp sob komunikace.
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Standard íslo 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
Za ízení aktivn podporuje uživatele ve využívání b žných služeb, které jsou v daném
míst ve ejné. Dále za ízení podporuje uživatele ve využívání vlastních p irozených sítí, jako
je rodina, p átelé a snaží se p edejít jeho návyku na sociální službu. V p ípad pot eby
umož uje využívání dalších sociálních služeb.
Tab. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel nenahrazuje b žn dostupné ve ejné služby a vytvá í
p íležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat.

ano

b) Poskytovatel spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, které
osoba ozna í, v zájmu dosahování jejích osobních cíl .

ne

c) Poskytovatel zprost edkovává osob
služby jiných
a právnických osob podle jejích individuáln ur ených pot eb.

fyzických

ne

d) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s p irozeným
sociálním prost edím.

ne

Kritéria navazují na požadavek zajišt ní odborných služeb prost ednictvím spolupráce
s externími odborníky, která vytvá í podmínky umož ující uživatel m p ístup k b žným
službám poskytovaným ve ejnosti a udržování smysluplných kontakt s rodinou a dalšími
p irozenými sociálními sít mi.
Pr vodce studiem
V p edchozí kapitole a v první ásti této kapitoly jste se seznámili s procedurálními standardy
kvality sociálních služeb. Druhou skupinou standard jsou standardy personální. Jak bylo
e eno již v úvodu p edchozí kapitoly, tyto standardy ( íslo 9 a 10) se v nují personálnímu
zajišt ní služeb. Kvalita služby je p ímo závislá na pracovnících – na jejich dovednostech
a vzd lání, vedení a podpo e, na podmínkách, které pro práci mají.
Standard íslo 9 – Personální a organiza ní zajišt ní sociální služby
Struktura, po et pracovník i jejich vzd lání a dovednosti odpovídají pot ebám uživatel
služeb a umož ují napl ování standard kvality sociální služby. Noví pracovníci jsou
zaškoleni.
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Tab. 9: Personální a organiza ní zajišt ní sociální služby
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn stanovenu strukturu a po et pracovních míst,
pracovní profily, kvalifika ní požadavky a osobnostní p edpoklady
zam stnanc ; organiza ní struktura a po ty zam stnanc jsou p im ené
druhu poskytované sociální služby, její kapacit a po tu a pot ebám osob,
kterým je poskytována.

ano

b) Poskytovatel má písemn zpracovánu vnit ní organiza ní strukturu,
ve které jsou stanovena oprávn ní a povinnosti jednotlivých zam stnanc .

ne

c) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro p ijímání
a zaškolování nových zam stnanc a fyzických osob, které nejsou
v pracovn právním vztahu s poskytovatelem.

ne

d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají innost fyzické osoby, které nejsou
s poskytovatelem v pracovn právním vztahu, má písemn zpracována
vnit ní pravidla pro p sobení t chto osob p i poskytování sociální služby;
podle t chto pravidel poskytovatel postupuje.

ne

Pln ní kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který
je fyzickou osobou a nemá zam stnance.
Kritéria up es ují zp sob odpovídajícího personálního zajišt ní služeb. Vedení za ízení
stanoví pot ebnou strukturu a odpovídající po et pracovník , kte í zajiš ují jak samotné
služby, tak technické a administrativní zázemí, a tomu p izp sobí pravidla pro výb r nových
pracovník , požadavky na jejich kvalifikaci, zaškolení atd. Stejné podmínky platí i pro
dobrovolné pracovníky i praktikanty.
Standard íslo 10 – Profesní rozvoj zam stnanc
Vedení za ízení zajiš uje pracovník m podmínky pro výkon kvalitní práce, stanoví
a zp ístup uje pravidla pro jejich práci.
Tab. 10: Profesní rozvoj zam stnanc
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn zpracován postup pro pravidelné hodnocení
zam stnanc , který obsahuje zejména stanovení, vývoj a napl ování
osobních profesních cíl a pot eby další odborné kvalifikace.

ne

b) Poskytovatel má písemn
zam stnanc .

zpracován program dalšího vzd lávání

ne

c) Poskytovatel má písemn zpracován systém vým ny informací mezi
zam stnanci o poskytované sociální služb .

ne

d) Poskytovatel má písemn
oce ování zam stnanc .

zpracován systém finan ního a morálního

ne

e) Poskytovatel zajiš uje
kvalifikovaného odborníka.

pro

ne

zam stnance

podporu

nezávislého

Pln ní kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který
je fyzickou osobou a nemá zam stnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto
poskytovatele vztahují p im en .
Kritéria navazují na platné obecn závazné normy. Vedení za ízení zajiš uje, aby všechny
d ležité aspekty chodu služby, které nejsou upraveny obecn závaznými normami, byly jasn
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formulovány, a pracovníci s nimi obeznámeni. Zvláštní pozornost je v nována pravidl m pro
pracovníky, kte í nejsou v pracovn právním vztahu k za ízení. V tomto p ípad musí za ízení
zajistit, aby jejich p ijetí odpovídalo normám upravujícím nap . ochranu osobních údaj ,
bezpe nost práce, atd., které se vztahují na pracovníky v pracovn právním vztahu.
Úkol – k zamyšlení
P edstavte si za ízení, v n mž byste jednou cht li pracovat, a pokuste se sestavit cvi ný plán
svého dalšího vzd lávání na ur ité konkrétní pozici v tomto za ízení. Jaké znalosti
a dovednosti a v jaké posloupnosti byste pot ebovali získat a prohloubit, abyste byli schopni
svou práci vykonávat dob e? Jaké místo by ve vašem dalším vzd lávání a rozvoji m la
supervize?
Pr vodce studiem
T etí kategorií standard kvality sociálních služeb jsou provozní standardy, které definují
podmínky pro poskytování sociálních služeb. Soust e ují se na prostory, kde jsou služby
poskytovány, na dostupnost, ekonomické zajišt ní služeb a rozvoj jejich kvality.
Standard íslo 11 – Místní a asová dostupnost poskytované sociální služby
Místo a denní doba poskytování služby odpovídají cíl m a charakteru služby a pot ebám
cílové skupiny uživatel .
Tab. 11: Místní a asová dostupnost poskytované sociální služby
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel ur uje místo a dobu poskytování sociální služby podle
druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich
pot eb.

ne

Kritéria up es ují požadavky na místní a asovou dostupnost služeb pro uživatele. Denní
doba, kdy jsou služby poskytovány, musí odpovídat možnostem osob, které je využívají.
Sou asn se sleduje, zda závazky, které v tomto ohledu za ízení u iní, odpovídají skute nosti.
Standard íslo 12 – Informovanost o poskytované sociální služb
Za ízení zp ístup uje ve ejnosti informace o poslání, cílech, principech a cílové skupin
uživatel služeb a další informace, které usnadní orientaci pro zájemce o služby a jiné
subjekty, ímž p ispívá k dostupnosti služeb.
Tab. 12: Informovanost o poskytované sociální služb
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální
služb , a to ve form srozumitelné okruhu osob, kterým je služba ur ena.

ne

Kritéria shrnují informace, které by m ly být o za ízení a jím poskytovaných službách
ve ejn p ístupné, a formu jejich zve ejn ní vycházející z pot eb cílové skupiny uživatel .
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Pro zájemce
Níže se m žete seznámit s obsahem informa ního letáku jednoho konkrétního za ízení
sociálních služeb (Klí – Ústav sociální pé e Olomouc, p ísp vková organizace).

Ústav sociální pé e Olomouc,
p ísp vková organizace
„Klí otevírá………“
Poslání a innost ústavu
Klí – ústav sociální pé e Olomouc navazuje svou inností na tzv. Ústav sociální pé e –
Denní pobyt pro mládež založený v roce 1972. Ústav je z ízen Olomouckým krajem.
Základním posláním ústavu je poskytování sociálních služeb klient m s mentálním nebo
vícenásobným postižením v souladu se standardy kvality (MPSV, 2002). Služby jsou
poskytovány ve spolupráci s rodinou i p irozeným sociálním zázemím klienta formou
denního, týdenního a celoro ního pobytu (chrán ného bydlení), pop . pobytu p echodného.
Cílem innosti ústavu je maximální rozvoj osobnosti klienta a jeho seberealizace
p i respektování jeho možností a schopností.
Ústav v rámci své p sobnosti (zejména):
• vytvá í p íležitosti k tomu, aby klienti mohli uplat ovat vlastní v li a jednat na základ
vlastního rozhodnutí,
• poskytuje klient m služby v oblasti výchovných a pracovních aktivit, aktivit
sm ujících k vedení b žného zp sobu života a maximální možné mí e nezávislosti,
zdravotní pé i, ošet ovatelskou pé i, rehabilitaci, dále nabízí a zprost edkovává
kulturní, sportovní, zájmové a rekrea ní vyžití klient v rozsahu jejich schopností,
• poskytuje klient m stravování v rozsahu odpovídající form pobytu,
• dosp lým klient m zprost edkovává s p ihlédnutím ke stupni postižení p im ené
pracovní uplatn ní,
• klient m zprost edkovává diferenciální speciáln pedagogickou, psychologickou,
sociální a léka skou diagnostiku,
• klient m a jejich rodinám poskytuje a zprost edkovává poradenské služby v sociální
oblasti.
Struktura ústavu
Odd lení denního pobytu pro d ti a mládež
Dolní Hej ínská 28, 779 00 Olomouc
tel. 585 425 921; e-mail: uspklic.vychova@tiscali.cz
provozní doba: pracovní dny 6.00–15.00 hodin
Odd lení je ur eno lidem s mentálním postižením v pásmu lehké až hluboké mentální
retardace. Poskytuje služby i klient m s rysy autismu a pervazivními vývojovými poruchami.
Pracovní schopnosti si klienti rozvíjejí v keramické a aranžérské díln . Odd lení je áste n
bezbariérové.
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Odd lení týdenního pobytu pro d ti, mládež a dosp lé
Dolní Hej ínská 28, 779 00 Olomouc
tel. 585 425 921, 585 757 108; e-mail: uspklic.vychova@tiscali.cz
provozní doba: pracovní dny 6.00–16.00 hodin
Odd lení je ur eno lidem s mentálním postižením v pásmu lehké až hluboké mentální
retardace. Odd lení je áste n bezbariérové. Krom výše uvedeného odd lení poskytuje
týdenní ubytování a zaopat ení klient m, o které jejich rodina nem že ze závažných d vod
každodenn pe ovat v jejich p irozeném sociálním prost edí.
Odd lení denního pobytu pro dosp lé
Selské nám stí 69, 772 00 Olomouc
tel. 585 313 812; e-mail: uspklic.dennipobytvedouci@tiscali.cz
provozní doba: pracovní dny 6.00–15.30 hodin
Odd lení je ur eno lidem s mentálním postižením v pásmu lehké až t žké mentální retardace.
Odd lení není bezbariérové, klient se tedy musí pohybovat sám, p ípadn s takovou
kompenza ní pom ckou, která mu umožní p ekonávání bariér. Klienti se zde v nují zejména
rozvoji pracovních schopností a dovedností v dílnách – textilní, keramické, d eva ské
a „prima“ díln .
Odd lení denního pobytu pro d ti a mládež s více postiženími Slunovrat
St ední Novosadská 52, 779 00 Olomouc
tel. 585 434 721; e-mail: uspklic.slunovratvedouci@tiscali.cz
provozní doba: pracovní dny 6.30–17.00 hodin
Odd lení je ur eno d tem a mládeži s mentálním (v pásmu t žké, hluboké, pop . st ední
mentální retardace) a zdravotním znevýhodn ním. Svým klient m poskytuje služby zejména
v oblasti výchovné a vzd lávací, rehabilita ní terapie a ošet ovatelské pé e na základ
konceptu bazální stimulace.
Odd lení celoro ního pobytu pro dosp lé Domov
Chválkovická 13, 772 00 Olomouc
tel. 585 313 457; e-mail: uspklic.domovvedouci@tiscali.cz
provozní doba: nep etržitá
Odd lení je ur eno lidem s mentálním postižením v pásmu lehké až st ední mentální
retardace. Zájemci o tuto službu by m li zvládat základní dovednosti a návyky sebeobsluhy,
schopnost komunikace s okolím a soužití v komunit a vnit n souhlasit s programem
Domova.
Odd lení poskytuje krom výše uvedeného trvalé ubytování. Jeho innost je zam ena
na rozvoj a upev ování samostatnosti klient a jejich p im ené sebeuplatn ní. Odd lení
zprost edkovává další návazné služby (osobní asistence, podporované zam stnávání)
a poskytuje podporu a vedení v oblastech mezilidských vztah .
Finan ní nároky na poskytovanou pé i:
Výchovn vzd lávací, diagnostickou a terapeutickou innost poskytujeme jako státní instituce
zdarma. Ubytování a stravné ú tujeme v souladu s platnou legislativou.
Kontakt – osobn , písemn , telefonicky na výše uvedené adresy.
Vzhledem k faktu, že v sou asné dob disponujeme pouze limitovanými prost edky,
s up ímnými díky p ivítáme, rozhodnete-li se poskytnout finan ní i jiný p ísp vek k podpo e
našeho humanitárního poslání. íslo našeho ú tu u KB Olomouc je 30127-811/0100.
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Za ízení realizuje projekt na Vzd lávací program pro integraci osob s mentálním postižením.
Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem, ministerstvem pro místní rozvoj
a Olomouckým krajem.
Standard íslo 13 – Prost edí a podmínky
Prost edí a podmínky v za ízení odpovídají kapacit , charakteru služeb a pot ebám
uživatel . Za ízení dbá na to, aby byly pln ny všechny platné obecn závazné normy
související s poskytováním sociálních služeb.
Tab. 13: Prost edí a podmínky
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel zajiš uje materiální, technické a hygienické podmínky
p im ené druhu poskytované sociální služby a její kapacit , okruhu osob
a individuáln ur eným pot ebám osob.

ne

b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby
v takovém prost edí, které je d stojné a odpovídá okruhu osob a jejich
individuáln ur eným pot ebám.

ne

Kritéria shrnují základní technické p edpoklady pro poskytování kvalitních služeb. Jde
o to, aby služby byly poskytovány v takovém prost edí, které odpovídá svým charakterem
pot ebám cílové skupiny, nesnižuje spole enské postavení osob, které služby využívají
a spl ují platné obecn závazné normy.
Standard íslo 14 – Nouzové a havarijní situace
Za ízení, pracovníci i uživatelé jsou p ipraveni na ešení havarijních a nouzových situací.
Tab. 14: Nouzové a havarijní situace
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel má písemn definovány nouzové a havarijní situace, které
mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup p i
jejich ešení.

ne

b) Poskytovatel prokazateln seznámí zam stnance a osoby, kterým
poskytuje sociální službu, s postupem p i nouzových a havarijních situacích
a vytvá í podmínky, aby zam stnanci a osoby byli schopni stanovené
postupy použít.

ne

c) Poskytovatel vede dokumentaci o pr b hu a
a havarijních situací.

ne

ešení nouzových

Pln ní kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou
osobou a nemá zam stnance.
Kritéria shrnují požadované postupy pro ešení nouzových a havarijních situací. Za ízení
má definováno, k jakým situacím by mohlo dojít, a má p ipraveny postupy pro jejich ešení.
Sou asn zajiš uje, že s definovanými postupy jsou odpovídajícím zp sobem seznámeni
pracovníci i uživatelé a že jsou vytvo eny p edpoklady pro to, aby byli uživatelé i pracovníci
schopni tyto postupy použít.
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Standard íslo 15 – Zvyšování kvality sociální služby
Vedení za ízení dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do hodnocení
kvality služeb zapojuje uživatele služeb i pracovníky.
Tab. 15: Zvyšování kvality sociální služby
Kritérium

Zásadní

a) Poskytovatel pr b žn kontroluje a hodnotí, zda je zp sob poskytovaní
sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální
služby a osobními cíly jednotlivých osob.

ne

b) Poskytovatel má písemn zpracována vnit ní pravidla pro zjiš ování
spokojenosti osob se zp sobem poskytování sociální služby.

ne

c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také
zam stnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby.

ne

d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo zp sob poskytování
sociální služby jako podn t pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

ne

Kritéria specifikují postup za ízení p i pé i o zajišt ní kvality svých služeb. „Nevýhodou“
služeb je to, že jsou poskytovány v okamžiku jejich vzniku a není prostor pro dodate né
úpravy a opravy. Za ízení proto musí mít systémy pr b žného hodnocení, zda jsou služby
poskytovány v souladu s vnit ními pravidly a kritérii, s možností napravit p ípadné chyby.
D ležitou roli hraje vnit ní kontrola pln ní ve ejných závazk za ízení a napl ování osobních
cíl uživatel . Vychází se z toho, že kvalita se odvíjí od vyvážení a uspokojení pot eb všech
zájmových skupin, zejména uživatel a pracovník . Kvalitní služba je sama o sob zdrojem
neustálého zlepšování.
Úkol (K2)
Která z t chto variant nenapl uje kritéria standardu . 15 (Zvyšování kvality sociální služby)?
a) Poskytovatel pr b žn kontroluje a hodnotí, zda je zp sob poskytování sociální služby
v souladu s definovaným posláním služby.
b) Poskytovatel pr b žn kontroluje a hodnotí, zda je zp sob poskytování služby
v souladu s osobními cíly klienta.
c) Poskytovatel zjiš uje spokojenost se službou na základ požadavk klienta.
d) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované služby také zam stnance a další
zainteresované osoby.
e) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu poskytované služby jako podn t pro rozvoj
a zvyšování kvality služby.
f) Poskytovatel svoji službu p izp sobuje požadavk m klient .
g) Zjiš ování spokojenosti klienta se službou je využíváno pro zlepšení kvality služby.
Shrnutí
Text je pokra ováním p edchozí kapitoly – nejprve seznámil s procedurálními standardy
íslo 9 a 10, které jsou zam eny na dokumentaci sociální služby, stížnosti a velmi d ležitou
návaznost sociální služby na další dostupné zdroje. Dále pojednal o personálních standardech,
které se v nují personálnímu zajišt ní sociálních služeb. T etí kategorií standard , jíž se text
zabýval, jsou standardy provozní.
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Pojmy k zapamatování
Dokumentace o poskytování sociální služby, zpracování osobních údaj , stížnosti, další
dostupné zdroje, personální zajišt ní sociální služby, profesní rozvoj zam stnanc , dostupnost
sociální služby, informovanost o sociální služb , nouzové a havarijní situace, pr b žné
hodnocení.
Kontrolní otázky
• Do jakých skupin lze standardy kvality rozd lit, jak se tyto skupiny nazývají a co je
jejich obsahem?
• Jsou všechna kritéria u jednotlivých standard povinná?
• Jaký je obsah smysl standard íslo 6–15?
• Která kritéria se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá
zam stnance?
Klí
K1: Správná odpov je d). Poskytovatel je povinen informovat klienta o r zných zp sobech
podání stížnosti nad ízenému orgánu bez prost ednictví poskytovatele. Vnit ní pravidla
obsahují vý et p ípadných dalších osob, kterým se stížnost m že postoupit.
K2: Správná odpov je c). Aby bylo napln no kritérium, musí mít poskytovatel písemn
zpracována vnit ní pravidla pro zjiš ování spokojenosti osob s poskytovanou službou, nikoliv
zjiš ovat spokojenost pouze na základ požadavku klienta.
Literatura a prameny
Pr vodce standardy sociální pé e. Praha: MPSV, 2002.
Standardy sociální pé e. Praha: MPSV, 2002.
Vyhláška . 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních
službách.
Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis .
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Supervize v sociální práci I
Etel Smékalová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• obeznámeni s kontextem, v n mž se provádí supervize,
• rozum t podstat supervize a um t ji definovat,
• um t vyjmenovat r zné formy supervize,
• schopni vysv tlit význam supervize pro pracovníky v sociálních službách,
• um t popsat souvislost mezi supervizí a u ící se organizací.
Pr vodce studiem
Pracovníci v sociálních službách se každodenn setkávají s lidmi, kte í prožívají t žké situace,
mají zdravotní postižení nebo se ocitají v jinak nep íznivé životní situaci. Jejich povolání pat í
mezi tzv. pomáhající profese, v nichž hrozí každodenní stres a po delší dob také syndrom
vyho ení. Sociální služba je náro ná p edevším proto, že od pracovník o ekává neustálý
vst ícný a lidský p ístup a zárove odbornost a dodržování kvality práce. Tyto nároky mohou
zp sobovat chronický stres, zvlášt když pracovník m chybí dobré pracovní zázemí a možnost
odpo inku. Jednou z metod, které mohou pracovník m pomoci p i zvládání nárok jejich
práce, je podpora nezávislého kvalifikovaného pracovníka – supervizora. P ímo mezi
pracovníky sociálních služeb, zvlášt pak mezi pracovníky v p ímém kontaktu s klienty
(pracovníci „v p ímé pé i”), se však o supervizi ví pramálo. Objevují se r zná o ekávání
v etn t ch, že supervizor je n kdo, kdo odhalí jejich chyby a bude je za n kárat, kdo p edá
zprávu o jejich chybách vedení atd. Tak tomu však rozhodn není – naopak supervize má být
nástrojem, který podpo í rozvoj pracovník a tým a napom že ke zlepšení jejich pracovních
podmínek. Následující text se pokusí pojem supervize popsat blíže a ukázat možnosti, které
nabízí. Nejprve se budeme v novat vzniku, vymezení a významu supervize.
Vznik a vývoj supervize
Supervize jako metoda zam ená na zvyšování kvality a profesionality práce
v pomáhajících profesích se v R nejprve objevila jako povinná sou ást psychoanalytického
výcviku v 60. letech 20. století. V 80. letech se objevily bálintovské skupiny (speciáln
vedené supervize – viz následující kapitola) v oblasti v ze ství a soudnictví. V 90. letech
se objevily první možnosti soustavn jšího vzd lávání v supervizi, nejprve v rámci Pražského
psychoterapeutického institutu.
O supervizi se za aly v 90. letech zajímat také jiné obory než psychoterapeutické školy –
prosazovala se p edevším v oblasti sociální práce. Mezi pracovišt angažovaná v této oblasti
pat ilo a pat í dosud nap . St edisko k es anské pomoci Diakonie, sdružení Hestia a eská
asociace pracovník linek d v ry, Remedium Praha a další. V posledních letech se supervize
dostává do dalšího rezortu, kde se realizuje práce s lidmi, a to do školství. V sou asné dob
se chystá již t etí výcvik v supervizi pro poradenské pracovníky ve školství, vznikla Asociace
pro supervizi ve školství, která hodlá tuto metodu propagovat na p d škol a školských
za ízení.
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Za jakýsi metodický „p edvoj” v oboru supervize je považován již p t let existující eský
institut pro supervizi, který sdružuje naše p ední odborníky v této oblasti a nabízí ucelené
licencované vzd lání v supervizi. Supervize se také vyu uje na vysoké škole na Kated e ízení
a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakult humanitních studií
Univerzity Karlovy.
Pom rn d ležitou otázkou je, nakolik je supervize zakotvena v legislativ , o se mohou
jednotlivci i skupiny op ít p i plánování a realizování supervize ve svých za ízeních?
V r zných rezortech je to r zné: v oblasti zdravotnictví, kam spadá práce psychoterapeut ,
je povinná supervize v rámci výcviku, který psychoterapeut absolvuje p ed zapo etím své
praxe, závazná je také supervize v pr b hu provád né praxe. V oblasti sociálních služeb
je supervize zakotvena ve Standardech kvality sociálních služeb, a to konkrétn v personálním
standardu . 10, kde v kritériu e) je uvedeno, že zam stnavatel zajiš uje svému zam stnanci
podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. V oblasti školství je supervize známá zatím
nejmén , je uvedena pod názvem „odborná podpora” v § 3 Vyhlášky . 72/2005 Sb., odstavec
2, a umožn na je poradenským pracovník m vykonávajícím pedagogicko-psychologickou
innost ve školách a školských za ízeních.
Význam supervize
Hlavní p í ina objevení se pot ebnosti supervize bude pravd podobn souviset se snahou
zvyšovat kvalitu práce v pomáhajících profesích, a už se jedná o oblast zdravotnictví,
sociální práce nebo školství (p idat bychom mohli ješt další oblasti, které jsou blízké práv
tím, že hlavním prvkem práce je kontakt s lidmi). Zárove se zvyšováním kvality práce totiž
nar stají nároky na vedoucí pracovníky i na pracovníky v p ímé pé i, na ošet ovatele, u itele
atd. Už dávno nesta í d ív jší model sociální práce, ve kterém byla služba hromadn
poskytována stejn v tšímu množství klient , kdy o tom, co bude klientovi poskytnuto,
rozhodoval n kdo jiný než on. Služba se individualizuje, což znamená v novat mnohem v tší
pozornost každému klientovi a jeho pot ebám zvláš . Zárove nar stá d raz na respekt v i
klientovi, na napln ní jeho pot eby soukromí, volby, d stojnosti. Už nesta í „postarat
se o klienta”, mnohem více jde o to, pomoci mu posunout se dál sm rem k nezávislosti,
k tomu, aby naši pomoc už nepot eboval. To jsou velice náro né úkoly, které p inášejí
v mnoha institucích skute n velkou pot ebu zm ny.
Výše uvedené rezorty poskytují velkou ší i služeb, v nichž se uvedené principy zavád jí
do praxe s r zným stupn m obtížnosti. P edevším v oblasti sociální je situace o to složit jší,
že ada institucí poskytujících sociální služby, byla založena již velmi dávno a její
zam stnanci i uživatelé služeb mají s prom nou služeb problémy. Není tedy divu, že pot eba
zm ny vyvolává r zné reakce, že se zam stnanci sociálních za ízení cítí p epracovaní, n kdy
zmatení novými požadavky, novými nároky na zm nu v pracovních postupech a v poslední
dob také obavou z výsledk inspekce, na jejímž výsledku m že záviset celá existence
daného za ízení.
Výše popsaná situace nutn vyvolává otázku, jak se vyvarovat následk chronického stresu
z t chto tlak nebo jak alespo tyto projevy zmírnit? Jak si udržet práci a zárove pocit
uspokojení z ní?
Obecn lze odpov d t, že je pot eba zlepšovat pracovní podmínky pro pracovníky
v pomáhajících profesích. K t mto podmínkám, i když asto podce ovaným, pat í profesní
rozvoj pracovníka, r zné možnosti rozvoje jeho pracovních dovedností, které využije p i práci
s klienty, jako jsou další vzd lávání a výcviky. Zárove tím stoupá kvalifikace pracovníka,
což ovliv uje jeho pocit sebeúcty a tedy i pocit spokojenosti v práci. Krom toho pot ebují
pracovníci v pomáhajících profesích také podporu v situacích, se kterými si nev dí rady, které
je dlouhodob trápí. A práv podpora, kterou m že pracovník získat v pr b hu individuální
nebo též skupinové supervize, m že hodn pomoci. Nicmén v praxi jsou o ekávání

33

pracovník od supervize velmi asto negativní, z ejm proto, že samotný pojem supervize
vzbuzuje dojem kontroly. Proto je d ležité, aby pracovníci v pomáhajících profesích znali
skute ný význam pojmu supervize a aby v d li, co od ní mohou o ekávat. Jak tedy správn
rozum t tomu, co se d je v procesu supervize?
Vymezení pojmu supervize
Hawkins a Shohet (2004) popisují základní supervizní situaci následovn : Jeden lov k
(supervizant – pracovník, který je supervidován) p ináší druhému lov ku (supervizorovi –
odborníkovi, který supervizi provádí) p íb h, obraz, pocity týkající se t etího lov ka (klienta)
a podává selektivní, subjektivní zprávy o n kterých aspektech své práce. Supervizor obvykle
klienta samotného nezná a o práci s ním se dozvídá zprost edkovan – to se nazývá nep ímá
supervize. Mén astá je supervize p ímá, kdy supervizor je práci supervizanta s klientem
p ítomen, sleduje práci za jednostrann pr hledným zrcadlem nebo na videonahrávce.
Ve vzájemné spolupráci mezi supervizorem a supervidovaným jde o spole né hledání ešení
v atmosfé e d v ry, o rozvíjení sebereflexe vedoucí k pochopení dosud neuv domovaných
souvislostí, vztah , pocit a jejich odrazu v pracovní innosti. Supervidováni však mohou být
nejen jedinci, ale také skupiny nebo týmy.
Další vymezení pojmu supervize íká, že jde o zamýšlení se nad náro nou profesionální
situací. Mezi úkoly supervize se adí podpora pracovník (nap . pomoc p i vyrovnávání
se s emocemi spojenými s konkrétními klienty nebo situacemi), jejich vzd lávání (rozvíjení
profesionálních dovedností a znalostí) a kontrola (monitorování a formování etických postoj
v souladu s etickými požadavky profese).
Supervizi lze také chápat jako metodu i pracovní nástroj, umož ující ur itý nadhled nad
tím, co se d je. Tento zp sob uvažování má pomoci jednotlivci i pracovišti v tom, aby
poskytovalo kvalitní sociální služby, aby se v za ízení cítili klienti i pracovníci bezpe n , aby
dokázali otev en komunikovat a ešit problémy. Havrdová a Baštecká zd raz ují práv
„nadhled” jako hlavní mechanismus, který pom že pracovníkovi pochopit, co brzdí jeho
porozum ní klientovi a co ho m že ú inn ochránit p ed syndromem vyho ení. V praxi pak
supervize znamená jednoduše zabývání se tím, co m že p ekážet dobrému výkonu profese.
Podporu m že supervizor poskytnout nap íklad už jenom tím, že umožní pracovník m lépe
se navzájem poznat, probrat r zná témata, pro která nemají jindy a jinde as, a nabít se energií
pro další fungování. Supervizor vždy podporuje pocity sounáležitosti pracovník s cíli
pracovišt , s jeho etickými principy a pocity hrdosti na práci, kterou vykonává.
Úkol (K1)
Pokuste se na základ výše e eného zamyslet nad následující otázkou. Co je základním
a nejvlastn jším smyslem supervize?
P íklad
Zkušenost supervizorky: „Nedávno jsem od kolegy, který m m l vyst ídat v roli supervizora
týmu pracovník jednoho pom rn velkého pobytového za ízení pro seniory, dostala otázku,
kde berou tito lidé sílu každodenn vnímat bolesti a strasti svých klient a nepodlehnout
pesimismu i dokonce syndromu vyho ení? Uv domila jsem si, že konkrétn v tomto za ízení
existuje mezi pracovníky silný pocit soudržnosti, sounáležitosti v týmu, možnost se o n j op ít,
otev en komunikovat, post žovat si, poradit se, ale také spole n sdílet radosti a starosti.
Supervize trvající dva a p l roku tyto týmové aktivity podporovala, ale hlavními faktory pro
jejich rozvoj byla podpora vedoucích pracovník a ochota všech pracovník pracovat
na rozvoji pozitivního klimatu za ízení.“
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Pr vodce studiem
Poté, co jsme vymezili a objasnili pojem supervize a její význam, zam íme další ásti textu
na d lení supervize podle r zných hledisek. Zamyslíme se také nad souvislostmi supervize
a sociální práce a dalšími fenomény jako jsou rozvoj pracovníka a pracovního týmu a etické
principy.
Individuální, skupinová a týmová supervize
Supervize získává r zné p ívlastky podle toho, s kým a jak pracuje, m žeme ji d lit
na r zné druhy a formy. Jedno z d lení jsme už výše uvedli, jde o d lení na supervizi
individuální, skupinovou a týmovou.
• Individuální supervize znamená párovou spolupráci supervizora a supervidovaného.
Nej ast ji se využívá u psychoterapeut , rodinných psycholog , školních psycholog ,
ale také u dalších pracovník , kte í pracují s klientem na jeho rozvoji (také nap .
u osobních asistent ). Výhodou individuální formy supervize je, že pozornost
supervizora je soust ed na pouze na supervidovaného, jeho problém, jeho pocity,
vytvo ení d v rného vztahu je snazší než ve skupin více lidí. Nevýhodou m že být
v dnešní dob finan ní a asová náro nost.
• Skupinová supervize se provádí se skupinou lidí (3–15), kte í mají stejnou
i podobnou profesi a cht jí pracovat na svém profesním rozvoji. Tito lidé nejsou
v tšinou ze stejného za ízení, v jejich práci nehrají roli jejich vzájemné vztahy. Jednou
z oblíbených forem skupinové supervize je bálintovská skupina, která se v nuje vždy
jednomu p ípadu jednoho ú astníka, p i emž i ostatní lenové skupiny se mohou
na tomto p ípadu mnoho nau it. (Bálintovské skupin budeme v novat v tší pozornost
v další ásti textu.) Výhodou skupinové supervize je variabilita problém , které
se na supervizi proberou, uv dom ní si, že druzí kolegové mají podobné problémy,
vnímání r zných p ístup a možností ešení a nápad . Nevýhodou m že pro n které
pracovníky být to, že se neradi vyjad ují p ed druhými lidmi nebo jim trvá déle, než
získají d v ru a sv í se se svým problémem.
• Týmová supervize se provádí s celým týmem pracovník , kte í pracují ve stejném
za ízení. Pak se bu zam uje na rozvoj týmu, nebo na ešení problematických situací
a p ípad . Podle toho se tedy m že d lit týmová supervize na rozvojovou nebo
p ípadovou.
Pro zájemce
Na tomto míst bychom si m li p ipomenout rozdíl mezi skupinou a týmem, protože s tím
souvisí odlišnosti mezi supervizí týmovou a skupinovou.
V týmu na rozdíl od skupiny mají všichni lenové spole ný cíl, p i emž jejich innosti
ve skupin na sebe navzájem navazují a jsou na sob závislé (skupina je tedy širší pojem než
tým).
Efektivním se tým stává tehdy, když:
•
lenové si uv domují spole ný cíl a zájem.
• Jsou zaujati pro jeho dosažení.
• V týmu jsou rozd leny kompetence a odpov dnost.
• Jednotliví pracovníci na sebe p ijímají r zné týmové role.
• Konflikty nejsou považovány za n co jednozna n negativního, nýbrž za p íležitost
ke zrání a dosažení lepší kvality práce.
• Tým je demokratický – to znamená, že neexistují tradi ní role nad ízený/pod ízený.
• Tým je heterogenní jak profesn , tak ve smyslu ú asti na spolupráci.
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•
•
•

lenové týmu se navzájem podporují, stimulují, zp sob myšlení jednoho
je inspirací pro ostatní.
Týmové role jsou navzájem provázané.
lenové týmu pracují s nasazením, uplat ují kreativní a divergentní myšlení.

lena

N které aspekty týmové supervize
Je z ejmé, že v týmu je komunikace, vztahy a spolupráce mnohem d ležit jší než
ve skupin . Proto zakázka pro supervizora bývá velmi asto zam ena práv tímto sm rem.
Podobn jako u individuální a skupinové supervize, uve me si výhody a nevýhody
supervize týmové. Výhody souvisí s výhodami fungování v týmu. Pokud tým funguje
efektivn , p ináší na supervizní setkání aktuální starosti a výhodou je, že se eší spole n ,
všichni se k problému mohou vyjád it a mohou se také na ešení úkolu n jak podílet. V rámci
rozvojové týmové supervize bývá o ekávání formulováno nap . jako nau it se p ijímat
kritiku, komunikovat otev en , pozvednout náladu a povzbudit tým po n em nep íjemném,
co se v za ízení stalo, pomoci vyhodnotit dlouhodob jší snažení týmu, najít rezervy apod.
Vedení za ízení se n kdy snaží v rámci supervize ešit také otázky napl ování standard
kvality sociálních služeb, respektive v rámci zakázky se objevuje zakázka poradenské práce,
zam ené na vytvá ení dokument , vedení pracovník nebo vystupování za ízení v kontextu
standard navenek. Je pot eba, aby takovou situaci supervizor rozpoznal, komentoval
a s vedením probral jiné možnosti napln ní pot eb za ízení, které nespadají p ímo
do kompetence supervize. Supervizor, který disponuje také poradenskými kompetencemi,
se m že za ízení v novat v jiném ase, než který je vymezený pro supervizi a naplnit tak tyto
pot eby za ízení. Praxe ukazuje, že je vhodné od sebe odd lit supervizi a poradenství, i když
supervizní setkání m že n kdy prvky poradenství také obsahovat.
Stává se, že dob e fungující tým nemá aktuáln žádnou zakázku, pak je na supervizorovi,
aby nabídl, co si myslí, že tým m že pot ebovat a na em by mohl pracovat. O tom, kdo a jak
vytvá í dohodu o pr b hu supervize a zadává zakázku pro supervizora, bude více pojednáno
ve druhé ásti textu.
Nevýhody supervize týmové jsou podobné jako u supervize skupinové – menší ochota
otevírat se mezi více lidmi, obava z kritiky apod., nicmén pokud je v týmu dobrá atmosféra,
p ekonávají se tyto obavy lépe než ve skupin zcela cizích lidí. Výhody jsou z ejmé – tím,
že se rozvíjí tým a problémy se eší spole n , da í se lépe zvládat úkoly týmu.
Další d lení supervize
Další d lení supervize vychází z toho, zda je supervize poskytována uvnit
organizace. Pak ji d líme na:
• supervizi interní (supervizor je uvnit organizace),
• supervizi externí (supervizor je vn organizace).

i vn

V našich podmínkách se za supervizi považuje pouze externí forma, tedy situace, kdy
supervizor je na supervidované organizaci nezávislý. Uvnit organizace je možné provád t
tzv. intervizi, což znamená spole né setkání pracovník nad n jakým problémem nebo
s cílem zhodnotit dosavadní práci. Pov ený pracovník setkání moderuje a dohlíží na efektivní
pr b h.
Supervize vedená vedoucím pracovníkem (nazývaná též administrativní supervize) není
u nás p íliš uznávána, protože neumož uje pocit bezpe í. T žko totiž m žeme chtít
od pracovník , aby se p ed svým nad ízeným otev eli a vyjevili své pochybnosti, chyby
a nedostatky. To lze pouze v situaci, kdy se pracovník cítí bezpe n . Pro vedoucího
pracovníka pak m že být takový úkol nad jeho síly: p ijmout dvojí roli – vedoucího
36

a vyžadujícího na jedné stran a chápajícího a podporujícího na stran druhé. N kte í
supervizo i dokonce nabízejí práci s týmem bez jeho vedoucího, což má zajistit v tší
otev enost a efektivitu práce. Tato varianta by se m la vždy dob e zvážit, protože má-li dojít
k n jaké zm n v práci týmu, musí na ní participovat všichni, v etn jeho vedení. Proto
je lepší, když supervizor p izve celý tým i s vedoucím a facilituje spole né hledání ešení
s tím, že se stará o atmosféru bezpe í on. V n kterých v tších za ízeních funguje vedoucí
pracovník spíše jako manažer a je orientovaný více na práci navenek než sm rem do za ízení,
ten pak nech se ú astní supervize vedoucích pracovník a s pracovníky v p ímé pé i
se supervize ú astnit nemusí.
Mezi další formy supervize pat í následující:
• vzájemné konzultování dvou koleg (co-consultancy), ili recipro ní supervize dvou
koleg s podobným rozsahem zkušeností, která poskytuje p íležitost získat nadhled
a zvážit alternativní možnosti p i ešení p ípadu (p edem musí být stanoveno, kdo
bude supervizor a kdo supervidovaný)
• intervize nebo také peer-supervision – znamená setkání skupiny bez supervizora (viz
výše).
• autovize (autosupervize, sebesupervize) je proces sebereflexe pracovníka. Pracovník
klade sám sob užite né otázky a hledá na n odpov di. V literatu e (Havrdová, 1999)
m žeme nalézt následující otázky:
o Co jsem slyšel, že m j klient íká, co jsem vid l, že d lá?
o Co jsem si myslel a co jsem cítil v pr b hu pozorování?
o Jaké jsem m l alternativy co íci a co ud lat v daném momentu?
o Jak jsem si mezi nimi vybral?
Dále lze supervizi klasifikovat podle toho, jak asto a kdy se provádí:
• pravidelná supervize probíhá podle supervizního plánu instituce,
• p íležitostná supervize prob hne, když pracovník nebo tým se rozhodne projít
supervizí nap . po n jaké zm n v za ízení, nicmén neexistuje supervizní plán
a dohoda na delší dobu,
• krizová supervize se odehraje v p ípad akutní pot eby – nap . pomoc s t žkým
p ípadem nebo v p ípad akutní pot eby pracovišt .
Krom výše uvedených situací, kdy supervize probíhá u pracovník v praxi a napomáhá
k jejich profesnímu r stu, ale p edevším k optimalizaci situace jejich klient , hovo í se
o supervizi také v rámci výcvik , které sm ují k získání n jaké odborné kvalifikace.
V situaci výcviku hovo íme o supervizi kvalifika ní, v pr b hu praxe o supervizi pr b žné.
Supervize a rozvoj pracovníka i týmu
Pro dopln ní p edstavy o možných rovinách supervize se ješt
dynamickým trojúhelníkem, jehož strany tvo í:
• zadavatel supervize,
• supervidovaný (jednotlivec nebo tým),
• supervizor.

zamysleme nad tzv.

Supervizní proces je v tomto rámci vnímán jako pole mezi jednotlivými stranami s jejich
konkrétními pot ebami a požadavky, které je pot eba brát v úvahu po celou dobu trvání
supervize. Supervizor je ten, kdo musí zvažovat, jak supervizi zam í v p ípad , že
se dostanou jednotlivé pot eby do sporu. Pravidlem je, že i p esto, že p edem byly
formulovány cíle supervize vedením za ízení (tedy zadavatelem), aktuální pot eby pracovník
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v týmu mají p ednost. Supervizor by se m l vždy na úvod setkání ptát pracovník , jaká
o ekávání od supervize mají, jak by mohla pomoci jim i týmu. Teprve neobjeví-li se žádná
o ekávání, m že se zam it na zakázku vedení.
Supervize a etické principy
V rámci pravidelné supervize, a už individuální i týmové, m že supervizor vycítit
nesoulad mezi požadavky na etiku práce a skute nou situací v za ízení. V sociální práci
se takové situaci íká st et zájm a supervizor by m l být pro tyto situace citlivý a nep ehlížet
je. Jeho kompetencí však není kárat za to pracovníky, ale zprost edkovat jim tento nesoulad
a p ivést je k uv dom ní si chyb a k možnosti, jak je napravit. Dobré je, když se ú astníci
supervize do situace vcítí a když jsou následn vedeni ke konstruktivnímu pohledu na její
ešení.
P íklad
Zkušenost supervizorky: „V jednom za ízení jsem byla na návšt v na jednom pokoji s jednou
z pracovnic. Mezitím, co jsme si povídaly, p išla jiná pracovnice a p emístila klientku, která
nemohla chodit, na klozetovou židli. Pracovnice, s níž jsem na daném pokoji byla, si situace
v bec nevšimla. Když jsem se po chvíli ptala klientky, jestli jí vadila p ítomnost cizích lidí,
odpov d la, že samoz ejm ano, ale co m žu d lat…?!’
Na supervizi jsme pak mluvili o situaci klientky a o tom, jak by se situace dala ešit. Protože
nedávná p estavba sociálních za ízení nepo ítala s pobytem vozí ká , nemohla klientka
opravdu chodit na normální WC, kam ostatní klienti. Nicmén alespo áste né ešení
se našlo posléze v po ízení paravánu (plenty), která zajiš ovala klientce alespo áste né
soukromí.“
Ve výše uvedeném p ípad byl problém otev en supervizorkou na setkání z toho d vodu,
že rozpoznala ur itou ztrátu citlivosti pracovník v i otázce d stojnosti a soukromí klient ,
což jsou jedny ze základních etických princip p i poskytování sociálních služeb. Podobná
necitlivost se vyskytuje mezi pracovníky sociálních služeb pom rn asto a supervizo i
ji nemají sankcionovat, ale napomáhat k navrácení citlivosti. Jednou z forem je empatické
vcít ní do klienta, kdy si p edstaví na jeho míst sebe nebo svého blízkého lov ka. V rámci
b žného provozu za ízení je málo asu na takový zp sob uvažování o klientech, kdežto práv
supervize m že tento as a prostor nabídnout. Pravidlem totiž z stává, že supervizor je sice
podporou pro pracovníky, ale s tím cílem, aby oni mohli být oporou pro klienty. Kone ným
cílem supervize tedy není pracovník, ale klient a jeho „blaho”.
Supervize jako sou ást kultury organizace
K realizaci dobré supervize v organizaci musí být spln ny n které podmínky – organizace
musí být otev ená ur itému hledání a pracovníci musí mít v li v novat as a ást své energie
zlepšování kvality práce. Vedení organizace i pracovníci musí mít k supervizorovi d v ru
a musí v d t, co od supervize mohou o ekávat.
Podle Hawkinse a Shoheta (2004) je podmínkou zavád ní supervize na pracovišti tzv. u ící
se organizace. Tento pojem je znám z oblasti managementu a p edstavuje myšlenku, že u it
se m že nejen jednotlivec, ale také celé skupiny lidí, které mají stejný zájem a cíl. Spole ný
r st, spole né u ení se, znamená velké obohacení nejen pro dané týmy, ale také pro jednotlivé
pracovníky. Prost edkem transformace pracovišt sm rem k novým, netradi ním strategiím
a k orientaci na nové hodnoty je pak mimo jiné také pravidelná supervize.
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Záv rem
Je t eba p ipomenout, že v posledních letech došlo k prudkému rozmachu supervize nejen
v sociální oblasti, zprvu hlavn v neziskových organizacích, v posledních dvou letech pak již
ve všech státních sociálních institucích, a do budoucna se p edpokládá p esah do dalších
obor , které se v nují práci s lidmi – tedy také do obor pedagogických a medicínských.
Proto by bylo vhodné v novat se tomuto tématu na všech vyšších odborných a vysokých
školách, které vzd lávají studenty v oblasti pomáhajících profesí, aby se nestalo, že se jako
vysokoškolsky vzd laní pracovníci setkají s pojmem supervize teprve v praxi.
Shrnutí
Text p edstavil supervizi jako d ležitý prost edek prevence syndromu vyho ení
a významný nástroj rozvoje osobnosti pracovníka v pomáhající profesi. Nejprve vymezil
pojem supervize a nastínil hlavní momenty jejího vzniku a vývoje až do sou asnosti. Dále
se v noval smyslu a významu supervize, jejím formám a druh m. Podrobn ji se zam il na
supervizi individuální, skupinovou a p edevším týmovou, jejíž n které d ležité aspekty
vyzdvihl a blíže charakterizoval.
Pojmy k zapamatování
Supervize, supervizor, supervizant, vzd lávání v supervizi, význam a smysl supervize,
skupina, tým, individuální, skupinová a týmová supervize, intervize, autovize, rozvoj
pracovníka, kultura organizace, etický rozm r supervize.
Kontrolní otázky
• O jaký dokument se lze op ít p i zavád ní supervize do organizace v sociálních
službách a jakým pojmem se v tomto dokumentu supervize nazývá?
• Na jaké vysoké škole se vyu uje obor Supervize a ízení – uve te též název fakulty.
• Jaké jsou úkoly supervize?
• Jaké jsou výhody a nevýhody skupinové supervize?
• Co znamená pojem dynamický trojúhelník v souvislosti s realizací supervize?
Klí
K1: Supervizor je podporou pro pracovníky, ale s tím cílem, aby oni mohli odvád t kvalitn
svoji práci. Kone ným cílem supervize tedy není pracovník, ale klient. Pokud se tedy
nap íklad poda í podpo it kvalitní klima na pracovišti, je velká pravd podobnost, že také
klienti budou spokojeni s poskytovanými službami.
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Supervize v sociální práci II
Etel Smékalová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete:
• mít p edstavu o problematice zavád ní supervize do organizace,
• znát nám ty pro výb r supervizora,
• um t vytvo it jednoduchý návrh supervizního kontraktu,
• schopni popsat tradi ní pr b h supervize,
• um t jmenovat n které techniky používané ve skupinové supervizi.
Pr vodce studiem
Tento text navazuje na p edchozí kapitolu, ve které byl pojem supervize vysv tlen a uveden
do kontextu se sociální prací. Zmínili jsme se o tom, že p estože supervize m že být pro
pracovníky velmi užite ná, nebývá vždy zpo átku pozitivn vnímána, ba naopak pracovníci
mohou vyvíjet snahu, jak se jí vyhnout. Z toho vyplývá, že vedoucí pracovníci by m li mít
dovednost, jak pracovníky k ú asti na supervizi motivovat, jak jim vysv tlit její p ínosy
a odblokovat obavy. Zárove by sami m li být p esv d eni o smyslu a p ínosu supervize.
V následující ásti textu se proto budeme v novat procesu zavád ní supervize, výb ru
supervizora a jeho kompetencím.
Zavád ní supervize – motivace pracovník
Je dobré si uv domit, že zavád ní supervize do organizace znamená zm nu a ta m že
p inášet pozitivní i negativní reakce u pracovník . Protože jde o n co nového, mohou mít
n kte í pracovníci pocit ohrožení, navíc, jak už jsme se zmínili, slovo supervize implikuje
kontrolu.
Domníváme se, že práv odtud, od vysv tlení slova supervize a odstran ní onoho
pejorativního stínu kontroly, by se mohlo za ít. Pracovníci by se m li dozv d t, že ve slov
supervize nejde o nad azenost supervizora, ale o získání nadhledu pracovníka prost ednictvím
spolupráce obou stran, p i emž supervizor p itom dodává p edevším podporu, ve skupinové
supervizi také facilituje komunikaci a dává hranice. Druhým krokem pracovníka p i
motivování pracovník je vysv tlení, že „je drahé supervizi nemít”. Hawkins a Shohet (2004)
popisují cenu za neexistující supervizi – lze ji nalézt v ad oblastí:
• nevyhovující nebo zastaralá praxe,
• stížnosti klient ,
• oslabení pracovní morálky,
• fluktuace zam stnanc ,
• porovnání s osv d enou praxí v oboru.
Pro „rozjezd” supervize v organizaci je také nutné získat ty, kdo mají v daném za ízení
nebo odd lení autoritu a formální moc. Nerychleji dochází k p ijetí myšlenky zm ny tehdy,
když se propojí snaha „zdola nahoru” (tedy snaha pracovník dosáhnout v organizaci n jaké
zm ny) se snahou „shora dol ” (vedení vytvá í rámec a dává prostor pro diskusi ke zm n ).
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Pro zapo etí úsp šné supervize je v neposlední ad d ležité vybrat vhodného supervizora,
který by po áte ní motivaci pracovník podchytil a udržel.
Úkol (K1)
Zamyslete se nad tím, jaké faktory, které mohou živit odpor ke zm n (tedy i k zavedení
supervize). Jaké bariéry je pot eba p ekonávat p i motivování pracovník k supervizi
v organizaci?
Výb r supervizora
Uvedli jsme, že pro úsp ch supervize je d ležité, aby vedoucí organizace našel vhodného
odborníka. Co však tento pojem „vhodný odborník“ znamená? Jaké jsou p edpoklady
a charakteristiky dobrého supervizora?
Pat í k nim p edevším jeho kvalifikovanost – v dnešní dob již ada pracovník
v sociálních službách prošla výcvikem v supervizi a m že se prokázat p íslušným dokladem.
Mezi kvalifika ní kritéria pro vykonávání supervize pat í následující:
• osobnostní charakteristiky a p edpoklady – pozitivní lad ní, psychické zdraví,
otev enost, duch partnerství, realismus, intuice, d v ryhodnost,
• profesionální schopnosti – schopnost diferencovat a integrovat, cit pro skryté procesy,
orientovanost v dlouhodobé perspektiv , dobrá adaptace na zm nu, schopnost korekce
vlastního postupu, schopnost zúro ení vlastních zkušeností z práce s jednotlivcem
i skupinou,
• profesionální znalosti – základní znalosti obecné a sociální psychologie, psychologie
osobnosti, teorie lidské komunikace, znalosti o metakomunikaci, o skupinové
dynamice, základní v domosti z teorie ízení, o strategii zm ny, v domosti
ze základních filosofických koncept , znalosti o struktu e organizace.
Krom výše uvedeného je pro výb r dané organizace také d ležité, jaké zkušenosti
má supervizor v oblasti sociální práce a jaké má zam ení ve smyslu psychoterapeutického
výcviku. Nap íklad pro organizaci zabývající se problematikou drogové závislosti bude
výhodné pozvat si odborníka se zkušenostmi v této oblasti. Zam ení supervizora by také
m lo odpovídat východisk m, na nichž stojí principy práce organizace (nap . zkušenosti
s kognitivn behaviorálním p ístupem, humanistický p ístup apod.).
Kompetence supervizora
Supervizor pracuje se supervidovaným na spole n dohodnutých cílech podle kontraktu
(viz další ást textu). Je odpov dný za vytvo ení bezpe ného a stimulujícího prost edí
a navázání d v ryhodného vztahu, který lze nazvat „pracovní aliancí”.
Kompetence supervizora zahrnují to, že dokáže se supervidovaným dojednat kontrakt,
a dále, že ví, co probíhá ve vztahu k supervidovaným. Používané techniky supervizní práce
se odvíjejí od supervizorových teoretických východisek, vzd lání, profese, typu výcviku,
záleží také, jak už jsme uvedli na jeho osobnostních vlastnostech a celkovém p ehledu.
Jedním z prvo adých úkol supervizora je pomoci pracovníkovi rozvíjet nové strategie
dobré praxe a zárove sledovat, zda je jejich realizace reálná. Pokud by v tomto smyslu
chyb lo porozum ní supervizora kontextu práce supervidovaného, mohl by pracovníka p íliš
zat žovat a zvyšovat jeho stres.
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Supervizor se stále pohybuje na rovinách podpory a kontroly a musí si ujas ovat, kdy
podporuje a kdy kontroluje, ob polohy musí dob e a na v domé úrovni zvládat. Podle
Kop ivy (1997 in Matoušek a kol. 2003) musí supervizor dbát na následující zásady:
• strukturovanost supervizních sezení, systemati nost,
• d v rnost,
• zp sob poskytování zp tné vazby (konkrétnost, prokládání pozitivních a negativních
informací).
Zp tná vazba na rozdíl od kritiky podává lov ku informaci o tom, jak jej vidíme, jak
na nás p sobí, a to nejen o tom, co p sobí nedob e, ale také o tom,co p sobí pozitivn . Nejde
o hodnocení, ale o „nastavení zrcadla”. Ve skupinové nebo týmové supervizi získává
pracovník zp tných vazeb více než v individuální supervizi, což mu nabízí plastický obraz
toho, jak p sobí na druhé lidi a umož uje mu vysv tlit si n které reakce okolí.
Aby byla zp tná vazba efektivní, m la by být podána se zaujetím, vyjád ena p ímo,
otev en a konkrétn , m la by se soust edit na to, co m že adresát zm nit, k popisu by m ly
být uvedeny pocity, m la by být také dob e „na asovaná”, adresát by m l mít komentovanou
událost erstv v pam ti, pokud je to možné, m la by být podána od více osob – viz výše.
K vymezení kompetence supervizora je pot eba ješt zamyslet se nad jeho postavením
v organizaci. Jak jsme uvedli výše, supervize m že být interní nebo externí. V p ípad interní
supervize provádí supervizi pracovník organizace, který má d v ru zam stnanc i vedení
organizace. Citlivou oblastí je dodržování ml enlivosti na jedné stran a na druhé stran
p edávání informací vedení, což je velmi náro né. Na druhé stran výhodou m že být znalost
problematiky, terénu a klientely. Postavení interního supervizora je natolik problematické,
že v tšina organizací realizuje supervizi externí, kdy supervizor p ichází do organizace
zvn jšku, získává o ní informace, poznává její pot eby a na základ toho participuje
na vytvo ení supervizní dohody.
Pro jasnost vzájemných o ekávání je d ležité, aby si supervizor zachovával rovnovážné
postavení ve vztahu k supervidovaným a k organizaci, a stejn tak, aby vztah
supervidovaných byl vyvážený sm rem k supervizorovi a organizaci. Tento vztah bývá
p irovnáván k rovnoramennému trojúhelníku, kde jsou na vrcholech umíst ni supervizor,
supervidovaný a organizace. Nevyváženost ve vztazích m že vést ke vzniku spojenectví dvou
stran, respektive k podez ení na n .
Pr vodce studiem
V následující ásti textu se budeme v novat vytvo ení supervizní dohody (velmi asto
se používá termín kontrakt), které je d ležité pro vymezení supervizního vztahu mezi
supervidovaným/i a supervizorem, pomáhá k vytvo ení pocitu bezpe í a zajiš uje efektivní
rozb hnutí supervizního procesu. Dále se budeme zabývat pr b hem supervize a technikami
supervize, p i emž si blíže p edstavíme jednu z nich – bálintovskou skupinu.
Supervizní kontrakt
Kontraktu je dobré v novat pozornost na samém po átku celého procesu – tedy d íve než
za nou pravidelné supervize. Na dalších ádcích se budeme v novat tomu, jak takovou
dohodu vytvá et, jaké ásti by m la obsahovat a kdo by se vlastn m l na jejím vytvá ení
podílet.
V ideálním p ípad je na vytvo ení dohody dostatek asu a mohou prob hnout následující
fáze p ed zapo etím supervize. Nejprve kontaktuje vedoucí organizace supervizora, se kterým
si sjedná sch zku a ta umožní, aby se supervizor dozv d l více o organizaci a také
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o zamýšlených cílech supervize. Tento první rozhovor je zam en na ujasn ní, k emu
má supervize sm ovat. Už z tohoto setkání m že vzejít výchozí návrh kontraktu, ten by ale
ješt m l být p ipomínkován t mi, kdo se budou supervize ú astnit. Ob strany by m ly p ed
zapo etím supervize mít jasno, na co se bude supervize zam ovat, kdy, kde, jak dlouho a jak
asto bude probíhat. Dalším krokem by m lo být setkání supervizora s pracovníky organizace,
t eba v jednotlivých týmech, aby mohly být zodpov zeny dotazy a podány nám ty na zm ny
kontraktu. Teprve pak by m li vedoucí organizace a supervizor p ikro it k sepsání kontraktu
na ur itou dobu. Po ur ité dob je však kontrakt pot eba zrevidovat a pozm nit podle pot eb
organizace – kontrakt není dogma.
V praxi probíhá domlouvání supervizního kontraktu asto telefonicky nebo elektronicky,
což sice nenahradí pln osobní setkání, ale umožní alespo n jakou domluvu. Obsah dohody
není závazný a r zné organizace si vytvá ejí r zné koncepty dohod. Podle našich zkušeností
a podklad z prostudované literatury doporu ujeme následující body kontraktu:
• Úvodní ást kontraktu, v n mž je formulován p edm t smlouvy (provád ní supervize
pro pracovníky konkrétní organizace) a p edm t supervize (nap íklad pracovní situace,
do kterých p icházejí pracovníci organizace). Z toho jasn vyplývá, že nep jde
o osobní záležitosti pracovník , ale o pracovní témata.
• Další ást kontraktu se týká forem, úrovní a cíl supervize. Pokud jde o formu,
vymezuje se, zda p jde o individuální, skupinovou i týmovou supervizi, možná
je i kombinace, pak je vhodné se p edem pokusit odhadnout pom r individuální
a skupinové supervize.
D ležité je p edem si ujasnit, na jakých úrovních bude spolupráce probíhat. Bude
se týkat jen odborné p ípadové práce nebo také rozvoje týmu? Má vedení organizace
pot ebu supervidovat ídící procesy ( ídící supervize) nebo se má supervizor v novat
organizaci jako celku (supervize organizace)?
Další úkol p i kontraktování – stanovení cíle – je náro ný jak pro vymezení, tak pro
formulování. Je pot eba dbát na dosažitelnost cíle a prodiskutovat s pracovníky, jak
poznají, že ho bylo dosaženo. N kdy je dobré stanovit jeden až dva cíle obecné a více
specifických cíl (m ly by být formulovány pro každou úrove zvláš .
• T etí ást vymezuje podmínky, za nichž se bude supervize provád t. M lo by zde být
vymezeno, jakým zp sobem dochází ke sjednání supervize, jak dlouho p ed termínem,
jak asto by m la supervize probíhat, n kdy se doporu uje vymezení prostoru, v n mž
se bude supervize konat. Ve velkých organizacích je vhodné pov it starostí
o organizování supervizí konkrétní osobu.
Dále by m lo být uvedeno, jakou „váhu” mají supervizorovy intervence, a to v tom
smyslu, že supervizor nemá v organizaci formální moc, nicmén o ekává se, že bude
pojmenovávat d ležitá témata a podporovat zm nu prost ednictvím návrh
a doporu ení.
Do této ásti pat í také dohoda o odm n a zp sobu platby supervizorovi. ástka
za hodinu (p ípadn za lektorskou hodinu) m že být uvedena p ímo v kontraktu,
ošet ena dodatkem ke smlouv nebo odkazem na ústní dohodu. K odm n
supervizorovi pat í také úhrada za cestovné, p ípadn jiné doložené náklady.
Ze supervize, p edevším skupinové, by m l být po izován zápis – do kontraktu
je pot eba uvést, kdo ho bude po izovat a v jakém rozsahu, p ípadn kdo jej bude mít
k dispozici
• Následovat by m la ást týkající se vyhodnocování supervize. Pravidelné
vyhodnocování je d ležitou sou ástí supervizního procesu a m lo by se odehrát
jednou až dvakrát do roka. Jedno sezení se v nuje p ímo tomu, jak jsou užite ná
supervizní setkání, zda se da í dosahovat p edem stanovené cíle, zda stále vyhovuje
kontrakt nebo je pot eba jej pozm nit. Z vyhodnocení je vhodné vypracovat zprávu,
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•

•

ke které se vyjád í ú astníci supervize a následn je p edána vedení organizace. Tak
se m že da it udržovat rovnováhu v dynamickém supervizním trojúhelníku:
supervizor – supervidovaný – organizace.
Ke kontraktu je pot eba p ipojit ást zam enou na etické otázky. Supervizor sám
se ídí etickým kodexem Evropské asociace supervize a pracovníci organizace by m li
také v d t, jakými principy a hodnotami se ídí v eticky citlivých situacích. Pokud
má organizace vytvo en sv j etický kodex, je vhodné jej p ipojit. Pokud jde o situaci
supervize, supervizor se zavazuje k ml enlivosti a diskrétnosti pokud jde o sd lené
obsahy a citlivé údaje, které se objeví v pr b hu supervize.
Posledním bodem kontraktu mají být záv re ná ujednání – uvedena má být platnost
kontraktu, výpov dní podmínky, po et výtisk , eventueln po et p íloh. Smlouvu
podepisuje v tšinou supervizor a vedoucí organizace, n kdy také ješt pracovník
pov ený organizováním supervize.

Supervize je dynamický proces a jako takový odráží zm ny v organizaci, proto m že
supervizní kontrakt vyžadovat zm nu. V takovém p ípad je vhodné vypracovat bu dodatek
k dohod , nebo vytvo it dohodu novou.
Supervizní kontrakt není právním dokumentem. Je typem dohody, která ob ma stranám
vymezuje práva a povinnosti a pojmenovává podmínky spole né spolupráce. D ležitý
význam má dokument také pro inspekci, která se vždy zajímá o to, zda a jak v organizaci
probíhá supervize.
Pr b h supervize
Již jsme se zmi ovali o tom, že každý supervizor používá své metody a techniky a vede
supervizi svým zp sobem, poplatným jeho vzd lání, osobnosti a zam ení. P esto je možné
popsat typický pr b h supervize nebo alespo její strukturu, která se v tšinou používá.
• Úvod supervize je vždy v nován p ivítání a tzv. vstupní reflexi každého z ú astník .
Tím, že se každý vyjád í k tomu, co se podle n j v poslední dob (v dob od minulé
supervize) odehrálo v za ízení d ležitého, co se zm nilo apod., získá supervizor
aktuální p ehled o d ní v organizaci. V rámci úvodní reflexe je dobré se také ptát, zda
si n kdo z pracovník p ináší n co, o em by cht l mluvit, co by se podle n j mohlo
stát p edm tem dnešního setkání. Pokud se objeví aktuální zakázka, dává jí supervizor
p ednost p ed p edem smluvenou zakázkou ze strany vedení.
• Následuje vlastní supervize, v níž se prost ednictvím r zných technik (viz dále)
rozpracovává p edložený problém a hledají se možnosti ešení. V této fázi je d ležité,
aby supervizor dodržel hranici mezi supervizí a psychoterapií, to znamená, aby
nesklouzl k „terapeutizování”.
• Další fází, která plynule navazuje na ešení problému, je poskytování vzájemné zp tné
vazby mezi ú astníky, supervizor p itom podn cuje ú ast všech p ítomných.
• Na záv r požádá supervizor p ítomné o reflexi supervizního setkání, o vyjád ení
vlastních pocit v pr b hu supervize. Následuje rozlou ení a ukon ení supervize.
N které techniky užívané v supervizi
Níže p edstavíme siln strukturovanou metodu – bálintovskou skupinu, která je vhodná
spíše pro skupinová setkání, mén pro týmové supervize.
V individuální supervizi se užívá v tšinou rozhovor, sebereflexe, ventilace a diskuse nad
možnými variantami ešení problému. Použití dalších metod je omezeno na supervize, v nichž
se setkává více osob (t i a více). Pak je možno využívat ady technik jako je nap íklad hraní
rolí, zp tná vazba, modelování, sociometrie, brainstorming, „sochání”, SWOT analýza,
spole né kreslení, psychologické hry na sebepoznání, etická dilemata a další.
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Pro zájemce
Již v prvním textu k supervizi v sociální práci jsme zmi ovali bálintovské skupiny jako jednu
z prvních supervizních metod, která se u nás praktikovala a v níž u nás probíhalo jako první
supervizní vzd lávání. Tato metoda stále pat í mezi oblíbené u r zných skupin pracovník
v pomáhajících profesích.
Autorem metody je anglický psychiatr, který pracoval v 50. letech v Londýn . Po ádal tam
proslavené seminá e, v nichž vedl léka e k tomu, aby si uv domili, že sami jako osobnosti
p sobí jako medikament, který je pot eba opatrovat a kultivovat odborným studiem,
sebepoznáváním, obnovováním sil a udržováním se v dobré psychické a fyzické kondici.
Postupn se tento p ístup rozší il na další pomáhající profese, oblíbený je mezi klinickými
psychology, školními psychology, sociálními pracovníky a v poslední dob se objevuje i mezi
pedagogickými pracovníky. Bálintovská skupina se nabízí se jako vhodná hlavn pro
skupinovou supervizi.
Práce v bálintovské skupin má sv j striktn daný postup skládající se z p ti fází. T m
p edchází výzva vedoucího skupiny, aby ú astníci p ednesli své problémy. Vhodný po et
ú astník je 6–12 osob. Po krátkém p edstavení jednotlivých „p ípad ” skupina hlasováním
zvolí jeden z nich, kterému se bude celá skupina dále v novat.
Fáze bálintovské skupiny:
• Expozice p ípadu – ten, kdo s problémem p išel a byl vybrán (dále bude ozna ován
jako protagonista), vysv tlí blíže, o jde, pro p išel práv s tímto p íb hem. V tšinou
jde o situaci, kdy se n co neda í: navázat dobrý kontakt, posunout klienta dál,
porozum t chování klienta… Protagonista prost p edkládá sv j subjektivní pohled
na daný p ípad, p edstavuje ho vlastníma o ima.
• Otázky – ú astníci mají možnost se ptát na to, co se v rámci expozice nedozv d li, aby
si mohli vytvo it sv j obraz o tom, co prožívá protagonista, co jeho klient, jak byly
do p ípadu zapojeny další osoby atd. Protagonista odpovídá na otázky.
• Fantazie – v této fázi protagonista ml í a naslouchá ú astník skupiny. Ti sd lují,
co je k p ípadu napadlo, co si p edstavují o citech a fantaziích jednotlivých postav
v p ípadu. Jde o to, aby byla zapojena fantazie, aby voln probíhaly asociace.
Ú astníci za ínají svá sd lení v tou: „Mám fantazii za XY, že…”
• Praktické nám ty k ešení – také v této fázi protagonista ml í a pouze naslouchá.
Ú astníci íkají, jak by daný problém ešili oni sami, co by ud lali, emu
by se vyhnuli.
• Vyjád ení protagonisty – teprve po ukon ení p edcházející fáze vedoucím skupiny
se vyjád í protagonista k tomu, co slyšel v p edchozích dvou fázích. Ocení,
co mu p išlo užite né, co možná použije. To, co mu užite né nep ipadalo, ponechá bez
komentá e.
Na úplný záv r m že vedoucí supervize za adit ješt možnost ze strany ú astník vyjád ení
podpory protagonistovi, nap íklad formou sd lení poselství, pozdravu i neverbální podpory.
Záv rem
Supervize je moderní metoda umož ující sdílení a získání nadhledu p i vykonávání práce
s lidmi. Umož uje lepší porozum ní tomu, pro se nám n co v interakci s klienty da í a n co
ne, co mohu d lat a kde jsou mé limity. Pravá supervize je vždy dobrovolná, supervizant
by m l mít možnost vybrat si svého supervizora, což však není možné v p ípad supervize
ve skupin i v týmu. Domníváme se, že i když supervize není všelékem na problémy
v oblasti sociálních služeb, m že p inést do organizace nový vítr, oživení snahy o zm nu,
pocit lepšího uspokojení z práce, zlepšení vztah v kolektivu, a to není málo.
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V každém p ípad se supervize podílí na prevenci syndromu vyho ení pracovník , kte í
každodenn poskytují sociální služby lidem v nep íznivé životní situaci.
Domníváme se, že tak významný fenomén jako je supervize by m l být zastoupen
v každém programu vysokoškolského studia se zam ením na sociální práci, a to nejen pokud
jde o teoretické základy, ale také po stránce praktické. Nap íklad na Kated e psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého probíhá pravideln volitelný supervizní seminá pro
studenty, kte í pracují v r zných neziskových organizacích a projektech jako dobrovolníci.
Tito studenti budou po ukon ení studia ve své praxi jist podporovat zavedení supervize
do organizace, budou znát její smysl a hodnotu.
Shrnutí
Text obsahov navázal na p edchozí kapitolu a zam il se na zavád ní supervize
do organizace, zejména na motivaci pracovník k p ijetí supervize a na možné p ekážky, které
je v procesu zavád ní supervize t eba p ekonat. Dále se text zabýval výb rem supervizora
a jeho kompetencemi a podrobn charakterizoval obsah a strukturu supervizního kontraktu.
Záv r textu byl v nován pr b hu supervize a jejím technikám, p edevším bálintovské
skupin .
Pojmy k zapamatování
Zavád ní supervize, p ekážky zavedení supervize, motivace k supervizi, výb r
supervizora, kompetence supervizora, supervizí kontrakt, pr b h supervize, techniky
supervize, bálintovská skupina.
Kontrolní otázky
• Jaká jsou kvalifika ní kritéria, na která hledíme p i výb ru supervizora?
• Jaká by m la být zp tná vazba, aby byla efektivní?
• Uve te hlavní body dohody, která se sjednává p ed zapo etím supervize mezi
supervizorem a organizací.
• Jakou strukturu má v tšinou pr b h supervize?
• V em se liší bálintovská skupina od b žné supervize?
Klí
K1: Odpor k zavedení supervize mohou zp sobovat nap íklad následující skute nosti:
• strach z neznámého,
• nedostatek informací i dezinformace,
• ohrožení statusu,
• strach ze selhání, strach „vypadat hloup “,
• neochota experimentovat,
• vázanost zvyky,
• neochota za ít,
• neochota naslouchat druhým,
• nez etelné výhody,
• silné normy skupiny.
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V praxi jsme se také setkali nap íklad s nep íjemnými zkušenostmi z p edcházející supervize,
s domn nkou, že supervize je d sledek selhání (tedy „za trest”), s názorem, že supervize jen
„ubírá as” a podobn .
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Organiza ní klima a možnosti jeho evaluace
Helena Grecmanová

Cíle
Po prostudování tohoto textu budete schopni:
• charakterizovat pojem klima a vymezit jeho vztah k prost edí,
• objasnit pojem organiza ní klima,
• charakterizovat pozitivní klima a formulovat faktory prost edí, které se na n m
podílejí,
• vyjmenovat a popsat typy klimatu podle r zných kritérií,
• p edstavit žádoucí vlastnosti managera jako významného initele organiza ního
klimatu,
• analyzovat a hodnotit výzkum organiza ního klimatu.
Pr vodce studiem
V tomto textu zam ujeme pozornost na klima organizace, p i emž nejd íve se budeme
v novat vymezení a objasn ní pojmu jako teoretického východiska. Pon vadž se jedná
o obtížn uchopitelný fenomén, pokusíme se o analýzu subjektivních a objektivních faktor ,
které mají pro sledovaný jev význam.
Organizace a její klima
Organizace je ú elov zam ený sociální útvar s formální strukturou. Pokud ji chápeme
jako specifické prost edí, o ekáváme, že se vyzna uje ur itým klimatem, kterým se odlišuje
od jiné organizace.
Klima m žeme vymezit jako odraz objektivní reality v subjektivním vnímání,
prožívání a hodnocení aktér a posuzovatel prost edí.
Organiza ní klima je v tšinou badatel považováno za znak organizace. Vztahuje
se k organizaci, provozu nebo odd lení, nikoliv k pracovnímu místu nebo pozici. A koli
se klima vyskytuje v každé organizaci, není možné je p ímo pozorovat a m it. Také pro tuto
variantu klimatu platí, že se jedná o obtížn uchopitelný fenomén, a to terminologicky
i empiricky. P. Conrad a J. Sydow (1984, s. 8–11) používali v souvislosti s klimatem
organizace termín hypotetický konstrukt (obsahuje p edstavu o „objektivní existenci“
reálných proces a aktivit uvnit organismu) a dále je vysv tlovali jako diferencující, relativn
p etrvávající, molární a vícedimenzionální seskupení subjektivního vnímání a kognitivního
zpracování situa ních podn t , které se díky jednotlivci odrážejí v popisu prost edí
organizace (pop ípad v jejich subsystémech) a které ovliv ují jak vznik postoj k pracovní
situaci, tak individuální chování.
P estože podle t chto autor mají pro zprost edkování klimatu organizace význam
subjektivní data, rozhodn nevylu ují i pot ebu objektivních m ení jeho ú ink nebo faktor
vlivu. Naopak zd raz ují, aby se p i pochopení klimatu po ítalo také se složkami prost edí,
k nimž pat í nap . struktury a procesy v organizaci (situa ní veli iny), kognitivní komplex,
pot eby (personální veli iny). Klima organizace nelze totiž identifikovat jen se subjektivním
vnímáním jejích struktur. Jedná se o zásadní výsledek vnímání všech prom nných, které
souvisejí s prost edím.
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Výzkumem byly rovn ž zjišt ny diferencia ní potenciál, vícedimenzionalita a relativní
stabilita klimatu organizace. Posledn jmenovaná stabilita je považována za nejvýznamn jší
vlastnost. D ležitá je pro praxi managementu. Zm na v chování vedení vyžaduje relativn
mnoho asu. V p ípad , že chceme zkoumat její ú inky na klima organizace, je nutné zvolit
dlouhodobý výzkum.
Dalšími specifickými znaky klimatu organizace jsou: tvorba (klima se vytvá í), celkový
kontext (ve kterém se uskute uje a p sobí) a vícedimenzionální charakter (operacionalizace
uprost ed více dimenzí).
P ibližujeme-li klima organizace prost ednictvím dimenzí, lze je považovat za deskriptivní
koncept, který sm uje k evaluaci pracovní spokojenosti. L. Rosenstiel (1992) zd raznil,
že klima by m lo být popisováno, ne hodnoceno. To se ale v praxi asto nerealizuje. Stejný
názor uvedl i A. Weinert (1981), když klima organizace p edstavil jako sumu vnímání,
deskriptivní a nikoliv evaluativní jev. Popisovaná rovina konstruktu se vztahuje na celou
organizaci nebo její ásti i podsystémy.
Faktory, které mají význam pro klima organizace
M žeme vyjít z toho, že klima organizace ovliv ují její r zné znaky, nap . prostorové
uspo ádání, hierarchické struktury, chování zam stnanc , výkonnost. Je otázkou, které z nich
mají nejv tší vliv. Na to se snaží odpov d t empirický výzkum. P edm tem diskusí se staly
nap . charakteristiky zam stnanc . Je z ejmé, že r znorodost lidí, rozli nost jejich zájm
a pot eb zp sobuje, že se také klima stává potenciálním zdrojem konflikt . Více to však platí
pro hospodá skou než pro podnikatelskou sféru.
Subjektivní faktory
Klima organizace jako výsledek proces vnímání a poznávání organiza ních prom nných
je plynulý a integrovaný popis poznatk zam stnanc o jejich organizaci vyjád ený pomocí
jazykových symbol (P. Conrad, J. Sydow, 1984). Poznatky o procesech v organizaci vznikají
pomocí smyslových zkušeností, které se projevují v relativn uzav eném celkovém dojmu.
Na klima organizace však lze nahlížet také jako na kognitivní schéma.
V rámci kognitivních proces se rozlišují: vnímání, p edstavování, vzpomínání, myšlení,
ešení problém , jednání. Pro klima organizace má význam:
• vnímání prom nných organizace jejími zam stnanci,
• zpracování informací, ke kterým dosp li, a propojení s již existujícím stavem
v domostí, jednání podle t chto poznatk .
P. Conrad a J. Sydow (1984, s. 78–83) uvedli, že vnit ní a vn jší sv t se lov ku
zprost edkuje speciálními systémy vnímání. Pat í sem klasických p t smysl : zrak, ich,
hmat, chu , sluch. K nim adíme ješt smysly pro rovnováhu, pohyb a mechanicko-smyslové
systémy, které zpracovávají r zné aspekty v systému lov k – prost edí.
Vnímání umož uje lov ku chápat sv t. Pro koncept organiza ního klimatu to znamená,
že zam stnanci organizace jsou aktivn – explorující bytosti, které ne ekají „s rukama
v klín “. V žádném p ípad nejsou tito lidé „slepí“ k podn t m okolí. Snaží se jim rozum t
a ídit je. Vnímání jsou vícemén zam ená na skute nost, jsou kontrolovatelná a zobecn ná.
Schopnost chápat prost edí, tzn. organizaci, však nevede k tomu, aby vnímání bylo
tzv. „jednobarevné“, bez možnosti srovnávat r zné pohledy. Samoz ejm , že mohou být
rozdíly ve vnímání konkrétních situací nebo objekt . To je ale spíše patrné v symbolickém
zprost edkování a zpracování proces vnímání.
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Výše uvedené skute nosti lze vyjád it a popsat následujícím schématem:
Obr. 1: Organiza ní prost edí, systémy vnímání lov ka a jejich spojení od H. Sommera
a J. Pernera (P. Conrad, J. Sydow, 1984)

P edm tem zkušeností zam stnance je organizace, konkretizovaná bezprost ední pracovní
situací. Organizace se mu zprost edkuje konkrétním pozorováním, po kterém následuje
symbolické vyjád ení. Formální struktury organizace ovliv ují její pracovní prost edí,
o ekávání, zp soby chování a jednání zam stnanc na stejných a r zných hierarchických
úrovních. D ležité organiza ní aspekty si zam stnanec ukládá do svých smyslových systém .
Teoretickým projevem vztah mezi organizací a lov kem z pohledu jejího zam stnance
je klima (Conrad, Sydow, 1984).
Objektivní faktory
K d ležitým faktor m vlivu na klima organizace pat í její cíle, strategie, struktura, lenové,
efektivita atd. P. Conrad a J. Sydow (1984, s. 92–99, 226–232) rozlišili primární a sekundární
faktory. Primární faktory vnímají lidé nezprost edkovan
(p ímo), sekundární
zprost edkovan (nep ímo).
Primární faktory se lení na personální a situa ní. K personálním faktor m pat í nap .
hodnoty, pot eby, orientace a kognitivní komplex. Za situa ní faktory se považují nap .
velikost, struktura, vedení, pracovní podmínky organizace a chování ve skupin . Výzkumy
primárních faktor byly zam eny na vliv:
• uspokojení vyšších pot eb a rozsahu ízení a sebe ízení p i vnímání organiza ní
reality,
• rozdílných hodnotových systém v procesu vnímání,
• strukturálních a procesuálních prom nných na organiza ní klima,
• hierarchických pozic zam stnanc jako na podstatný primární faktor klimatu
organizace,
• chování vedení a p sobení pracovních úkol na klima organizace.
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U posledn zmín ného faktoru si všímáme cíleného ovliv ování postoj a chování
jednotlivc i skupin ze strany len organizace, kte í to vykonávají formáln a legitimn .
Popisují se t i vzájemn nezávislé dimenze: orientace na osoby, zam ení se na úkoly,
participace. Tyto dimenze mají velký význam v souvislosti s výzkumem vlivu chování vedení
v ur ité situaci (nezávisle prom nná) na klima organizace (závisle prom nná).
Pro zájemce
K. K. Motamedi (1974), R. W. Hollmann (1976) a W. H. Zultowski et al. (1978) zjiš ovali
souvislosti mezi klimatem organizace a úsp šností technik vedení „Management
by Objectives“ (MBO, ízení podle cíl ). K. K. Motamedi zjistil u manager souvislosti mezi
MBO, organiza ním klimatem, pracovní spokojeností a motivací k výkonu. Hollmannovy
výsledky implikovaly, že úsp šné zavedení MBO by m lo být v praxi doprovázeno vytvo ením
podporujícího klimatu. W. H. Zultowski šet il klima organizace z hlediska ú inku MBO
na výkon a spokojenost.
H. H. Hand et al. (1973) zkoumali vliv humánního tréninku na klima organizace. Pracovali
s experimentální a kontrolní skupinou. Jako nezávisle prom nné stanovili u manager
orientaci na osoby a orientaci na úkoly. M ení realizovali okamžit po tréninku a potom
po t ech a osmnácti m sících. První dv m ení nezaznamenala žádné zm ny. Po osmnácti
m sících se však ukázalo, že zam stnanci ( lenové experimentální skupiny) pocítili klima
organizace jako orientované na osoby. lenové kontrolní skupiny to však nezaznamenali.
G. N. Powell a D. A. Butterfield (1978, s. 154) p edstavili další faktory jako prom nné,
které byly p edm tem výzkum :
• hierarchická rovina,
• perspektivy,
• rozd lení/subsystém,
• biografické znaky,
• znaky osob v interakci se strukturami,
• znaky osob jako aktivita/pasivita a orientace úkol ,
• délka p íslušnosti k organizaci.
Také sekundární faktory se lení na personální a situa ní. Jako p íklad u nich m žeme
uvést spole ensko-ekonomické podmínky. V prvním p ípad se spole ensko-ekonomické
podmínky projevují socializací do kognitivních schémat, v druhém p ípad se promítají
do strukturálních znak organizace. Je patrné, že se jedná o faktory, které umož ují
organizaci a jejím zam stnanc m existenci.
Pr vodce studiem
V p edchozím textu jsme zachytili klima organizace v roli závisle prom nné. Nyní si všimneme
i ú ink klimatu organizace, protože jako nezávisle prom nná ovliv uje chování jednotlivc
a skupin. P edtím se však ješt budeme v novat možným typologiím klimatu. V záv ru textu
se stru n zastavíme u možností výzkumu klimatu organizace.
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Druhy a typy klimatu organizace
Za základní bychom mohli považovat rozlišení klimatu organizace na (v tomto p ípad
se s analýzou klimatu sleduje také pracovní spokojenost zam stnanc organizace):
• pozitivní, p íznivé, žádoucí,
• negativní, nep íznivé, nežádoucí.
Další možné typologie klimatu organizace:
• Typy klimatu podle zájmu o lidi nebo o pracovní úkoly:
o velký zájem o lidi, ale malý zájem o pracovní úkoly,
o malý zájem o lidské kontakty i o pracovní úkoly,
o st ední zájem o pracovní úkoly a také o lidské kontakty,
o velký zájem o pracovní úkoly, ale malý zájem o lidské kontakty,
o velký zájem jak o pracovní úkoly, tak o lidské stránky.
• Typy klimatu podle stylu vedení:
o autoritativní typ – distance mezi zam stnanci a vedením, vzájemná izolace
zam stnanc , mnoho ctižádostivosti, sout žení, opozi ní postoje,
o liberální typ – malá osobní angažovanost zam stnanc , malý disciplinární
nátlak, negativní vztah mezi vedením a zam stnanci, pozitivní vztahy mezi
zam stnanci,
o demokratický typ – v tšina zam stnanc má d v ru ke svému vedení.
Nevylu uje to vzájemnou kritiku. Integrace zam stnanc , kooperace mezi
nimi, lepší vzájemné vztahy.
• Typy klimatu podle kustodiálního zam ení nebo orientace na cíle:
o klima s kustodiálním zam ením organizace – byrokratická správa, formální
p ístupy, orientace na uniformní pravidla a procedury, iní se pouze to,
co je p edepsané, úkoly se na izují, pracuje se rutinn , udržuje se kontinuita
a setrva nost, zd raz uje se racionalizace, koordinace, požaduje
se p izp sobení,
o klima organizace s orientací na cíle – osobní nasazení a autonomie
zam stnanc ,
experimentování,
tvo ivost,
spontánnost,
flexibilita,
emocionalita, asté inovace, samostatnost, svoboda, profesionální a v cná
jednání, individuální interakce, rozmanité zp soby chování, otev enost v i
ve ejnosti.
• Typy klimatu podle uniformity nebo plurality:
o uniformní klima – formální vztahy mezi vedením a zam stnanci, sociální
distance, lidé se posuzují stejn , bez ohledu na individuální zvláštnosti;
objevuje se rutina, preferuje se jednotnost a kontrola postup ; tendence
k perfektnímu uspo ádání proces ,
o pluralitní klima – umož uje emocionální ztotožn ní, ohled na individualitu
osobnosti, individuální pomoc, entuziasmus, samostatné myšlenkové procesy,
kreativita.
Úkol (K1)
Projd te si ješt jednou ty i výše uvedené typologie a pokuste se rozhodnout, který typ
klimatu v každé z nich je pozitivní (p ípadn nejpozitivn jší).
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Klima m žeme lenit také na:
• reálné, „vládnoucí“ klima v organizaci,
• žádoucí, ideální klima v organizaci. (Langdale, 1974; Howe, 1977)
Badatelé zjistili, že zvláš odpov dné za rozdílnost klimatu je vedení, a to svým chováním.
Ve studii G. H. Litwina a R. A. Stringera (1968) nalezneme t i r zná klimata organizace podle
styl vedení (autoritativní; orientované na úkoly; orientované na vztahy; participativní,
delegující):
• orientované na moc,
• orientované interak n ,
• orientované na výkon.
Úkol (K2)
Pokuste se definovat, jaké jsou žádoucí vlastnosti managera z hlediska vytvá ení pozitivního
klimatu v organizaci.
Pro zájemce
Hledisko vnímání zohlednil F. Eder (1996) a rozlišil individuální neboli psychologické klima,
agregované klima (aggregiertes Klima, seskupené klima) a kolektivní klima:
• Individuální (psychologické) klima vzniká tak, že lov k vnímá prost edí uvnit
organizace. P sobí zde z velké ásti vlastnosti a zkušenosti jednotlivce, takže toto
klima podává informace spíše o osob než o objektivních znacích prost edí.
• Agregované klima odpovídá statistické agregaci (seskupení) – tvorb st edních hodnot
– a vyplývá z pr m rného vnímání klimatu p íslušníky ur ité organiza ní jednoty.
• Kolektivní klima ozna uje vnímání prost edí ve skupin . Díky komunikaci a interakci
mezi jednotlivci m že docházet k podobnému vnímání. Podíl spole ného vnímání
prost edí tvo í kolektivní klima.
Ú inky klimatu organizace
O ekává se, že klima organizace ovliv uje jak chování jednotlivc , tak skupin.
G. H. Litwin (1968) poukázal v této souvislosti na pracovní motivaci k podávání výkonu,
spokojenost v práci, absentování, fluktuaci, p ístup k novým spolupracovník m. Zmínit
se však m žeme také o ú incích klimatu na chování vedení a rozhodování, sklon k inovaci
a celkov na postoj k práci (srovnej Seebauer, 2005).
J. E. Sheridan et al. (1984) zkoumali vliv vedení, osobních znak pod ízených a struktury
úkol na výkon. Dosp li k záv ru, že vliv vedení na výkon zam stnanc je omezován
klimatem organizace. Tak to vnímají vedoucí. Také R. D. Pritchart a B. W. Karasick (1973)
potvrdili p sobení klimatu organizace. Klima zam ené na výkon legitimizuje vedoucí roli
p edstavených. Klima, které je málo orientované na výkon, však také napomáhá vzniku
neformálního vedení uvnit skupin. To by mohlo tenden n nahradit formální vedení.
P. Conrad a J. Sydow (1984, s. 181–182) uvedli, že pracovní spokojenost není ke klimatu
organizace v jednoduchém recipro ním vztahu. Je spíše výsledkem srovnání reálného klimatu
s ideální p edstavou, jaké by m lo klima být. Srovnání provádí jednotlivec. Výsledkem
je spokojenost, nebo nespokojenost s pracovní situací, pop ípad s organizací.
Klima organizace lze považovat za nad azený rámec k vysv tlení vztah mezi reálnými
strukturami a procesy, které zprost edkoval jednotlivec. Pracovní spokojenost je v tšinou
výsledná prom nná.
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Výzkum klimatu organizace
Výzkum klimatu organizace m že být zam en obecn , nebo speciáln , jak vyjád ili již
P. Conrad a J. Sydow (1984). Pokud se výzkum orientuje na obecnou rovinu klimatu, lze
zkoumat nap . vliv klimatu organizace na výkon nebo analyzovat jeho p sobení na chování
len organizace nebo provést „Je-analýzu“ (Ist-Analyse) p ed realizací n jakého opat ení
k rozvoji organizace. Jejím smyslem je zjišt ní sou asného stavu, reálného i „vládnoucího“
klimatu.
Ú el šet ení klimatu organizace je však možné sm ovat i speciáln a sledovat ur ité
dimenze, nap . klima organizace podporující kreativitu (Taylor, 1972), nebo jaké je klima
organizace pro nové zam stnance (Schneider, Bartlett, 1970), pro ešení konflikt (Renwick,
1975), stimulující motivy k uplat ování moci a navazování kontakt (Litwin, Stringer, 1968),
optimální pro výkon služby (Schneider, et al., 1980), meziskupinové klima (Barth, 1974),
komunika ní klima (Reynolds, Johnson, 1983), klima jistoty (Zohar, 1980), klima
vyvolávající absenci (Johns, Nicholson, 1982).
Ve sledování specifického klimatu spat oval N. Nicolson (1978) možnost redukovat
globální koncept klimatu organizace na proporce, které ho utvá ejí. Specifické klima,
nap . klima jistoty a klima plánování, koreluje s ur itým chováním, nap . s pracovními úrazy,
s plánováním atd.
B. Schneider a A. E. Reichers (1983) poukázali na to, že sledovat klima organizace bez
výzkumného ú elu je nesmyslné. P edm tem výzkum klimatu organizace byla nap íklad:
• šet ení závisle a nezávisle prom nných nebo intervenujících prom nných,
• relevance klimatu pro teorii a praxi managementu,
• zjišt ní situa ních a osobních prom nných, které skute n p ispívají ke specifice
klimatu,
• ú inky klimatu na provoz a organizaci,
• chování lidí v organizaci.
P. Conrad a J. Sydow (1984, s. 190, 191) p edstavili empirický výzkum klimatu
organizace, ve kterém byly uplatn ny standardizované dotazníky. Ty byly tvo eny 50 až 150
uzav enými otázkami, jež se zpravidla vyhodnocovaly na p tistup ové škále. V tšina t chto
dotazník spl ovala tradi ní požadavky na m ení: objektivitu, reliabilitu a validitu. Byly
použity p i více šet eních.
Shrnutí
Text se zam il na problematiku klimatu organizace. Nejprve byl vymezen pojem
organiza ní klima a byly charakterizovány objektivní a subjektivní faktory, které se podílejí
na jeho utvá ení. Následn bylo klima organizace pojednáno v roli nezávisle prom nné – tedy
jako skute nost, která výrazným zp sobem ovliv uje chování jednotlivc a skupin
v organizaci. Text se zabýval také nejr zn jšími typologiemi organiza ního klimatu
a možnostmi výzkumného uchopení tohoto fenoménu.
Pojmy k zapamatování
Organizace, prost edí, klima, subjektivní faktory ovliv ující klima, objektivní faktory
ovliv ující klima, druhy a typy klimatu, pozitivní a negativní klima, vliv klimatu
na jednotlivce a skupiny, výzkum klimatu.
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Kontrolní otázky
• Uve te subjektivní a objektivní faktory, které mají význam pro klima organizace.
• Vysv tlete, co je pozitivní klima, a pokuste se je konkrétn popsat ve vztahu k n jaké
organizaci, kterou dob e znáte (nap íklad vaše škola).
• Podle jakých kritérií lze rozlišovat r zné druhy klimatu organizace?
• Uve te p íklad n kterých aspekt klimatu organizace, které byly p edm tem výzkumu.
Klí
K1: Za pozitivní lze ozna it klima, v n mž panuje velký zájem jak o pracovní úkoly, tak
o lidské stránky, dále klima s demokratickým stylem vedení, klima s orientací na cíle
a pluralitní klima.
K2: Žádoucí vlastnosti managera:
• schopnost a ochota tvo it a rozvíjet ideály, cíle, hodnoty,
• schopnost a ochota ší it p edstavy a nadchnout pro n ,
• schopnost a ochota vnímat a ovliv ovat zájmy, postoje, p ístupy,
• schopnost a ochota objas ovat a zprost edkovat smysl a význam v cí,
• schopnost a ochota u it se u it,
• schopnost a ochota být osobní, jít se svou k ží na trh.
Další d ležité principy:
• Nep átelské, utiskující prost edí nevede pocitu bezpe í a d v ry.
• Vysoký tlak na disciplínu neomezuje vždy nevhodné chování.
• Vysoký tlak na disciplínu vede k vysoké nespokojenosti, nízké sebed v e a malé
participaci – d sledkem je klima strachu.
• Nep im en velké požadavky na výkon vedou ke strachu, rezignaci a ztrát nad je
na úsp ch.
• Žádné uznání zap í i uje nízké sebev domí – d sledkem je, že stagnuje pohotovost
k výkonu.
• Zvýšení pracovní efektivity vyžaduje p íznivé klima.
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