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Úvod 

Předložený dokument je souborem doporučení pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci, 

která vytvořila v rámci Národního centra podpory transformace sociálních služeb (dále jen „NC“), 

v návaznosti na individuální projekt Podpora transformace sociálních služeb. 

 

Činnost pracovní skupiny byla zahájena v červnu 2011 s cíli:  

 monitorovat a vyhodnocovat vzdělávací aktivity NC,  

 ověřovat propojení teorie a praxe v probíhajícím projektu, 

 vznášet připomínky ke vzdělávacím programům NC,  

 vyhodnocovat potřeby metodické podpory účastníků procesu a doporučovat vhodné formy jejich 

naplňování, 

 doporučovat aktivity pro zlepšení vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 

v sociálních službách v návaznosti na proces deinstitucionalizace.  

 

V souvislosti s uvedenými cíli se očekávanými výstupy staly: 

 připomínky a doporučení ke vzdělávacím aktivitám NC, 

 reflexe vzdělávacích aktivit v rámci projektu, 

 doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

v návaznosti na proces deinstitucionalizace. 

 

Pracovní skupina sestávala z odborníků z praxe – z řad poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb, ze 

zástupců vzdělavatelů v sociální oblasti – vyšších odborných škol, vysokých škol a vzdělávacích agentur 

a ze zástupců NC a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV ČR“).  

 

Pracovní skupina pracovala ve složení:  

 

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně. 

 

Zástupci NC: Mgr. Terezie Hradílková a Bc. Petra Konečná. 

 

Členové pracovní skupiny:  

 Mgr. Martin Bednář, Ph.D., CARITAS – VOŠs Olomouc.  

 PhDr. Lada Furmaníková, Ph.D., o.s. Proutek a Fakulta humanitních studií UK v Praze. 

 doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc, Fakulta humanitních studií UK v Praze. 

 Bc. Radmila Jiříčková - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Akreditační komise  

 (do 3. 6.2012). 

 PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze. 

 Mgr. Jiří Mach, Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 Mgr. Radek Rosenberger, DOZP Stod. 

 Mgr. Ondřej Palán, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Akreditační komise (od 1. 7. 2012). 

 doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D., Pedagogická fakulta UK v Praze. 

 PhDr. Jiří Tošner, Hestia, o. s.   

 Ing. Jana Voldánová, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 
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Členové pracovní skupiny pracovali podle schváleného harmonogramu: 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Rok  Termín setkání Splněné úkoly/výstupy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2011 

 

22.06. 

 Úvodní setkání – představení členů, seznámení s činností a vzdělávacími 
programy NC. Seznámení s cíli a úkoly pracovní skupiny. 

 Diskuze k zadání, cílům a činnosti pracovní skupiny.  

 Tvorba harmonogramu PS, studium a analýza písemných materiálů 
(vzdělávacích programů, analýz vzdělávacích potřeb cílových skupin, 
evaluačních výstupů). 

29.08. 
 Připomínky a doporučení ke vzdělávacím aktivitám NC.  

 Reflexe praxe a formulace doporučení ke zlepšení vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách (viz Příloha č. 5). 

23.09. 
 Prostudování materiálů akreditační komise MPSV ČR a sepsání připomínek k 

průběhu akreditačního řízení a návrhů na jeho modifikaci a zkvalitnění. 

24.10. 
 Seznámení s výstupem vzdělávacích potřeb z modelových hodnocení 

v transformujících se zařízení sociálních služeb zapojených do projektu – 
doplnění připomínek pro akreditační komisi MPSV ČR.  

23.11. 

 Finalizace materiálu Doporučení na změnu systému akreditačního řízení 

vzdělávacích programů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách (viz Příloha č. 1) a jeho předložení MPSV ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

 

25.01. 
 Utváření struktury dokumentu Deset pravidel / Desatero pro transformující se 

zařízení. 

28.02. 
 Formulace doporučení vedoucích k šíření myšlenek DI v systému vzdělávání 

(viz Příloha č. 9). 

13.04. 
 Příprava a realizace průzkumu mezi členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci 

na téma vzdělávání v DI a následné vyhodnocení získaných poznatků (viz 
Příloha č. 7) 

11.05. 
 Vytvoření koncepce akce Kulatý stůl pro vzdělavatele v oblasti sociální práce a 

sociálních služeb v procesu DI. 

23.–25. 5.  
 Účast vybraných zástupců PS na setkání s poskytovateli SSL v Hodoníně, kde 

byl předložen a diskutován materiál Deset pravidel / Desatero pro transformující 
se zařízení, který bude součástí finální metodiky. 

26.06.  Realizace akce Kulatý stůl pro vzdělavatele v oblasti sociální práce a sociálních 
služeb v procesu DI – výstupy viz Příloha č. 6.  

31.08. 
 Finalizace materiálu Deset pravidel / Desatero pro transformující se zařízení 

sociálních služeb (viz Příloha č. 3).   

25.10. 
 Příprava struktury a obsahové náplně konference Vzděláváním 

k deinstitucionalizaci. 

14.11.  Realizace Konference Vzděláváním k deinstitucionalizaci. 

26.11. 
 Revize obsahu (předepsaného vyhláškou) kvalifikačního kurzu pro pracovníky v 

sociálních službách – z pohledu potřeb DI (zejména s akcentem na začleňování 
uživatele do běžného života a podporu jeho samostatnosti) – viz Příloha č. 2. 

21.12. 
 Sestavení rámcového návrhu semestrálního kurzu „Deinstitucionalizace a 

transformace ústavní péče“ včetně doporučení postupu realizace praxí / stáží na 
VOŠ a VŠ (viz Příloha č. 10). 

 
 

2013 

 

07.02. 
 Zpracování výstupů a doporučení z konference Vzděláváním 

k deinstitucionalizaci (viz Příloha č. 4 a č. 8).   

05.03.  Vytvoření souborného přehledu zpracovaných doporučení v průběhu činnosti PS 
Vzděláváním k deinstitucionalizaci. 
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Výsledky činnosti pracovní skupiny jsou mimo jiné i doporučení, jejichž souhrn předkládáme 

v následujícím dokumentu.     

Doporučení jsme pro větší přehlednost rozdělili podle subjektů, kterým jsou primárně určena, a to 

následujícím způsobem:  

1. Doporučení MPSV ČR. 

2. Doporučení poskytovatelům sociálních služeb. 

3. Doporučení vzdělavatelům v sociální oblasti.   

4. Doporučení NC. 

Akcent klademe na první tři subjekty. Zaměřujeme se na stávající systém kvalifikačního a dalšího 

vzdělávání osob, které působí v oblasti poskytování sociálních služeb, a formulujeme doporučení tak, 

aby vzdělávací aktivity podporovaly a umožňovaly proces deinstitucionalizace sociálních služeb. 

 

V průběhu realizace projektu se mnozí členové pracovní skupiny také aktivně podíleli na publikační, 

osvětové a lektorské činnost zaměřené na šíření myšlenek deinstitucionalizace. Podporovali a naplňovali 

tím poslání pracovní skupiny, které nese ve svém názvu. Z uvedených aktivit lze například jmenovat 

Národní kulatý stůl pro vzdělavatele v oblasti sociální práce a sociálních služeb v procesu 

deinstitucionalizace a celostátní konferenci Vzděláváním k deinstitucionalizaci, konanou dne 14. 11. 

2012 v Ostravě, které se zúčastnilo více než 150 uživatelů, poskytovatelů i zřizovatelů sociálních služeb 

a zástupců vzdělavatelů.   

 

Věříme, že shromážděné poznatky, zkušenosti a prezentovaná doporučení přispějí k prosazování 

myšlenky deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v jiné formy sociálních služeb 

poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele.  

 

 

V Praze dne 28. 2. 2013 

Členové pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci 
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2 Doporučení MPSV ČR 

V první části dokumentu předkládáme dvě nejdůležitější doporučení MPSV ČR, a to: 

1. Doporučení na změnu systému akreditačního řízení vzdělávacích programů pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách (viz Příloha č. 1).  
2. Zhodnocení zkušeností s kvalifikačním vzděláváním pracovníků v sociálních službách (v rámci 

kvalifikačního kurzu, jehož obsah je definovaný vyhláškou č. 505/2006 Sb.) a náměty 
k budoucím změnám (viz Příloha č. 2).  

 

Sestavená doporučení MPSV ČR byla pracovní skupinou předložena NC a následně zaslána 

odpovědným osobám MPSV ČR. Navrhovaná doporučení implikují systémové, a tedy i legislativní 

změny. Domníváme se, že povedou ke zkvalitnění kvalifikačního, dalšího i celoživotního vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, a to s akcentem na podporu myšlenek 

deinstitucionalizace sociálních služeb.    

3 Doporučení poskytovatelům sociálních služeb 

Ve druhé části dokumentu předkládáme doporučení členů pracovní skupiny, která mohou být přínosná 

týmům transformujících se zařízení pobytových sociálních služeb, poskytovatelům a zřizovatelům 

sociálních služeb.  

Jedná se o:  

1. 10 doporučení ke vzdělávání pro transformující se zařízení. Tento dokument obsahuje rámcová 

doporučení pro realizaci vzdělávacích aktivit pro pracovníky zvyšující efektivitu vzdělávacího 

procesu v procesu deinstitucionalizace (viz Příloha č. 3).  

2. Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb formulovaná v jednáních v pracovních sekcích 

na konferenci Vzděláváním k deinstitucionalizaci (viz Příloha č. 4). 

4 Doporučení vzdělavatelům   

Třetí část je věnována doporučením pro vzdělavatele na všech úrovních vzdělávání, včetně 

odpovědných orgánů. Doporučení jsou tedy určena vzdělavatelům sociálních pracovníků na vyšších 

odborných a vysokých školách, vzdělavatelům pracovníků v sociálních službách na středních školách a 

v kvalifikačních a rekvalifikačních kurzech i vzdělavatelům nabízejícím kurzy dalšího a celoživotního 

vzdělávání, jakož i MŠMT ČR.  

Členové pracovní skupiny nejprve (v roce 2011) reflektovali aktuální situaci a základní otázky (viz Příloha 

č. 5). Tyto podněty pak byly dále rozvíjeny v dílčích doporučeních verifikovány na základě poznatků 

sdílených v následujících aktivitách: 

1. Národní kulatý stůl pro vzdělavatele v oblasti sociální práce a sociálních služeb v procesu 

deinstitucionalizace, který se uskutečnil 26. 6. 2012 v prostorách VOŠ Jabok v Praze a jehož 

výstupy (viz Příloha č. 6) posloužily jako podklad pro další práci skupiny.  

2. Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů Asociace vzdělavatelů 

v sociální práci (viz Příloha č. 7). 

3. Výstupy z tematické sekce Bádání v (de)institucionalizaci, která pracovala v rámci konference 

Vzděláváním k (de)institucionalizaci (viz Příloha č. 8). 
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Pracovní skupina dále zformulovala začátkem roku 2012 Doporučení vedoucí k šíření myšlenek DI 

v systému vzdělávání (viz Příloha č. 9) a sestavila návrh sylabu semestrálního kurzu 

(De)institucionalizace a transformace ústavní péče (viz Příloha č. 10).  

5 Doporučení Národnímu centru podpory transformace  

V neposlední řadě pracovní skupina zpracovávala a podávala doporučení k realizovaným vzdělávacím 

aktivitám NC v rámci probíhajícího projektu. 

 

Konkrétně se jednalo o tato doporučení: 

  

Doporučení č. 1 (zápis č. 1/2011) 

 

PS doporučuje zvážit snížení hodinové dotace vzdělávacího modulu zaměřeného na cílovou skupinu 

členů regionálních transformačních týmů a uspořenou hodinovou dotaci využít v rámci vzdělávání 

dalších cílových skupin. 

 

Doporučení č. 2 (zápis č. 3/2011) 

 

Uspořádat workshop pro lektory a seznámit je s výstupy pracovní skupiny Vzděláváním k 

deinstitucionalizaci. 

    

Doporučení č. 3 (zápis č. 3/2011) 

 

Změnit terminologii „individuální posuzování“ (evokuje posuzování lidí) na „posuzování míry potřebné 

podpory“ – nemáme posuzovat, ale doprovázet a podporovat na cestě ke změně. 

 

Doporučení č. 4 (zápis č. 3/2011) 

 

V rámci projektu by měli pracovníci transformujících se zařízení absolvovat stáže v cílových službách, 

tedy těch, do kterých se budou transformovat (tzn. ne v pobytových, ale terénních a ambulantních 

službách zaměřených na podporu života v přirozeném sociálním prostředí, a to v zavedených 

profesionálních službách, ne těch, které před měsícem vznikly transformací ústavu). 

 

Doporučení č. 5 (zápis č. 4/2012) 

 

Členové pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci považují za velmi vhodné do budoucna 

zachovat zastřešující organizaci specializovanou na DI, která bude podporovat transformující se 

zařízení, nabízet vzdělávání v DI, šířit osvětu v oblasti DI SSL a spolupracovat se vzdělavateli v oblasti 

sociální práce a sociálních služeb. Činit již nyní příslušné kroky vedoucí k zachování jeho stávající 

činnosti v oblasti DI SSL po uplynutí doby realizace projektu 
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Zdroje informací 

Zápisy z jednání pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci č. 1–5/2011 

Zápisy z jednání pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci č. 1–10/2012 

Zápisy z jednání pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci č. 1–2/2013 
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Přílohy  

Příloha č. 1 Doporučení na změnu systému akreditačního řízení vzdělávacích programů pro 

sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách   

 

(zápis č. 5/2011) – zaslány v prosinci 2011 AK MPSV ČR.  

 

Na základě analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků zařízení v transformaci dle programu MPSV ČR 

a Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, 

poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, 

přijaté usnesením Vlády ČR, dále na základě rozboru a programů dalšího vzdělávání sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách, a na základě několikaleté zkušeností všech členů 

pracovní skupiny s dosavadním fungováním AK, pracovní skupina Vzděláváním k deinstitucionalizaci 

doporučuje Národnímu centru podpory transformace sociálních služeb následující podněty k fungování 

Akreditační komise MPSV ČR, a to zejména ve vztahu k programům dalšího vzdělávání.  

 

Oba návrhy vycházejí z následujících kritických postřehů:  

 Dosavadní postup hodnocení žádostí o akreditaci vzdělávacích programů je vysoce časově 

náročný, takže žádosti jsou vyřizovány se značným časovým odstupem a snižuje se tak možnost 

pružně reagovat na aktuální potřeby vzdělávání pracovníků.  

 Rozhodnutí o způsobu realizace programu fixuje formu i obsah vzdělávání na několik let, bez 

možnosti reagovat na rychlý vývoj poznatků v oboru i jedinečné potřeby poskytovatelů, které se 

mění podle fáze vývoje služby i zkušeností pracovníků.  

 Vysoká administrativní zátěž na straně AK není doprovázena ekvivalentní „přidanou hodnotou“ 

v oblasti garantování kvality akreditovaných vzdělávacích programů, kterou nelze založit jen na 

splnění administrativních kritérií, ale vyžadovala by odborně i časově náročné audity kvality při 

realizaci programu, které AK fakticky může realizovat jen výjimečně.  

 

Účelem předložených návrhů je vyvážit administrativní zátěž ve vztahu k získanému efektu 

v garantované kvalitě a současně zpružnit nabídku a operativnost dalšího vzdělávání 

v deinstitucionalizaci a v sociálních službách obecně. Pracovní skupina k nim dospěla po důkladné 

diskuzi.  

 

Jde o dvě varianty návrhů na zefektivnění fungování AK, přičemž druhou variantu považují 

členové pracovní skupiny za vhodnější. 

  

 

Varianta I  

 

Návrhy na zefektivnění akreditací při zachování stávajícího postupu a zaměření hodnocení.  

Odůvodnění:  

Z existujícího formuláře žádosti o akreditaci fakticky nelze vyčíst či odhadnout skutečnou kvalitu 

vzdělávacího programu. Výhodou zavedeného způsobu kontroly je především kontrola vzdělání lektorů 

(již ale ne jejich kvalita). Požadavky AK také donutí žadatele formulovat obsahy (již ale nelze posoudit, 

jak kvalitně budou předávány, zda rozsah odpovídá faktickým potřebám vzdělávaných atd.). Prioritou 

navrhované změny je tedy zvýšit možnost vzdělavatelů flexibilně reagovat na proces transformace a 

současně naplnit požadavek mít programy akreditované. Jsou proto navrhována následující opatření: 

Zjednodušit obsah žádosti (vyhláškou ke stávajícímu zákonu) tak, aby nadále obsahovala: 
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  Dosavadní vzdělání a zkušenost lektorů.  

 Záměry a výstupy programu. 

 Z hlediska časového rozsahu nabídla pouze třídění kursů na krátkodobé, střednědobé, déle-

dobé, např. jako je tomu v žádostech EU. Tak by bylo vymezeno pouze hodinové rozpětí kursu 

(min-max), se zachováním částky za „člověko/hodinu“ či „člověko/den“ jako prevenci proti 

zneužití rozpočtu na vzdělávací akci.  

 Ponechat obsahy jen rámcově (zrušit podrobné členění s určením přesného počtu hodin a metod 

výuky u každého obsahu - stačí rozdělení na výklad, cvičení, či speciální metody, např. video).  

 Zejména pak dát možnost rozdělit program na jednotlivé moduly, z nichž si mohou zadavatelé 

vybrat a z nich sestavit požadovaný program pro své zaměstnance „na míru“. Certifikát pak bude 

vystaven podle absolvovaných modulů, konkrétní časové dotace a dosažených výstupů. 

 Tam, kde je to relevantní, podpořit i nové moderní formy vzdělávání např. distanční, 

kombinovanou, e-learningovou formu vzdělávání. 

 

Zpřístupnit AK schválenou „žádost“ přímo poskytovatelům např. on-line formou, aby měli sami možnost 

kontroly toho, co bylo akreditováno a mohli se dle toho rozhodovat.  

Umožnit, aby si účastníci mohli „zvolit“ z modulů – možnost sestavit program na míru dle potřeb 

v souvislosti s tím, v jaké fázi transformace se zařízení aktuálně nachází.  

Změnit způsoby vyřizování žádostí – průběžné flexibilnější hodnocení, častější frekvence setkání AK, 

schvalování elektronicky (využití moderních technologií pro jednání akreditační komise – např. 

videokonference, elektronická forma jednání). 

Doplnit možnosti evaluace kurzů v praxi (v terénu) - např. nabídnout výzkumníkům možnost ucházet se o 

evaluaci prostřednictvím grantových schémat, díky tomu se této oblasti již pak nemusí tolik věnovat 

akreditační komise.  

 

Varianta II  

 

Systémové změny  

Vzhledem k malému přínosu administrativní kontroly pro zajištění kvality dalšího vzdělávání pracovní 

skupina doporučuje zcela vyjmout kurzy dalšího vzdělávání z kontroly akreditační komise a ponechat AK 

pouze kontrolu kvalifikačního vzdělání. Ze strany MPSV ČR by tento krok mohl být doprovázen 

doplňujícími systémovými opatřeními, směřujícími k posílení odpovědnosti manažerů i pracovníků za 

volbu pro ně vhodných kursů dalšího vzdělávání, vtažení do systému odborných asociací apod. K těmto 

systémovým krokům by např. patřilo:  

 Dotační podpora kurzů dalšího vzdělávání manažerů pro tvorbu individuálních plánů vzdělávání 

a plánování vzdělávání v organizaci (tzv. on-job trénink), zařazení případové supervize do 

dalšího vzdělávání aj. – vše co posílí odpovědnost manažerů a „šitost na míru“ dle potřeb. 

Vypracování příručky, „jak si vybrat nebo jak poznat kvalitní kurz k deinstitucionalizaci“. 

 Podpořit angažovanost odborných asociací a profesních skupin (webové stránky s rejstříky 

„jejich lektorů“, odborné reference k lektorům a kursům, modelové ukázky programů „dobrá 

praxe vzdělávání“ v určité metodě či oblasti, poradenská místa obohatit i typy na vhodné kursy 

apod., atd.) 

 Grantová schémata na „audity“ kurzů, viz bod 5 varianty I. 

V rámci této varianty je zároveň vhodné přijmout doporučení z varianty 1, zejm. body 1 a 3. 
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Příloha č. 2 Zhodnocení zkušeností s kvalifikačním vzděláváním pracovníků v sociálních 

službách  
 
 
Úkol: Zhodnocení zkušeností s kvalifikačním vzděláváním (dále jen „QV“) pracovníků v sociálních 
službách (dále jen „PSS“) a náměty k budoucím změnám. 
 
Zdroje, z nichž pracovní skupina čerpala: 

 Průzkum zkušeností mezi poskytovateli vzdělání (ÚP, Charita, lektoři dalšího vzdělávání, 
vzdělávací agentury). 

 Průzkum zkušeností mezi absolventy vzdělávání. 

 Průzkum zkušeností mezi zaměstnavateli absolventů kursů kvalifikačního vzdělávání. 
 
Kladené otázky: 

1. Jaké máte zkušenosti s QV PSS? 
2. Jak probíhá výběr účastníků a zakončení kursu? 
3. Umožnuje obsah kurzu a způsob jeho předávání dostatečnou přípravu na práci s lidmi s 

postižením?  
4. Setkají se účastníci v rámci výuky v kurzu s pojmy deinstitucionalizace či transformace 

sociálních služeb? 
5. Jsou informace a znalosti z kurzu využitelné v praxi? 
6. Co si myslíte, že by pro práci PSS bylo užitečné znát či vědět a v kurzu se to nedozvíte? 
7. Jaké mají frekventanti informace o lektorech kursu? Vědí, kdo bude lektorovat? Mají možnost 

ovlivnit výběr lektorů? 
8. Jak je řešena praxe? Jak ji hodnotíte? 
9. Jak jsou v praxi naplňovány požadavky na absolventy spojené s vydáním certifikátu  
10. V čem vidíte nedostatky současného systému QV? 

 
Co se daří: 
Existující vyhláška pro akreditaci obsahuje rámcová témata vzdělávání, která podle členů pracovní 
skupiny odpovídají požadovanému obsahu poznatků PSS.  
Jejich konkrétní naplnění potřebným obsahem se daří, pokud: 

 se o něj stará kvalitní vzdělávací agentura, orientovaná v kultuře a hodnotách komunitně 
založené dobré praxe moderních sociálních služeb,  

 jsou vytvořeny vhodné podmínky při výběru účastníků (např. motivační pohovory, doporučení 
zaměstnavatele),  

 jsou k dispozici kvalitní lektoři (kteří kromě znalosti daného tématu umějí také nadchnout a vést 
účastníky k dobré praxi),  

 lektoři vědí, co mají předat v rámci svého modulu a vědí také, co se vyučuje v jiných modulech; 
obsah celého QV tak pokrývá všechny požadavky dané vyhláškou, 

 je důsledně kontrolován výstup (ústní zkouška, pozorování),  

 je k dispozici adekvátní odborná praxe a absolventi jsou zaměstnavatelem zařazeni do 
následného vzdělávání (individuální plán vzdělávání).  

Všechny tyto složky dohromady vytvářejí podmínky pro úspěšné kvalifikační vzdělávání PSS. 
 
 
V čem lze spatřovat největší rizika 

1. Podcenění časové dotace na vzdělávání: 
a) s ohledem na potřebu formace postojů účastníků (což je třeba považovat za naprosto 

klíčové při práci s lidmi s postižením a při deinstitucionalizaci!). 
PSS jsou v rolích těch, kdo vykonávají přímou práci s lidmi křehkými, starými, se zdravotním 
postižením, ohrožených těžším sociálním vyloučením (drogová závislost, azylové domy aj.). 
Základem kvality této práce jsou diferencované postoje vůči cílovým skupinám, uživatelům 
služeb a také vůči sociálním službám samotným (tj. proč jsou vůbec služby poskytovány, 
k čemu slouží), respekt i důslednost. Kvalifikační vzdělávání v délce 150 hod. je příliš 
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krátké na to, aby potřebné postoje mohly být zformovány, pokud nemají již příznivý 
základ v osobnosti účastníka kurzu.  

b) z hlediska potřeby nácviku komunikačních dovedností, zejména pak pokud se jedná o 
cílovou skupinu se specifickými komunikačními potřebami (nemohou být nacvičeny krátkým 
výkladem, při nácviku je zde nutné zvažovat nejen časovou dotaci, ale také kapacitu kurzu 
nebo modulu). 

c) kvůli přiblížení specifických potřeb rozmanitých cílových skupin a různých služeb (terénních, 
ambulantních, pobytových). 

2. Podcenění široké škály cílových skupin, s nimiž má PSS pracovat, a to s ohledem na výběr 
lektorů. Vždy záleží na tom, s jakou cílovou skupinou má konkrétní lektor zkušenosti, protože 
právě ty pak obvykle předává. O ostatních cílových skupinách se účastníci téměř nic nedozvědí, 
což nevědí předem a nemohou si vybrat.  

3. Podcenění významu praktické přípravy – je nedostatek vhodných pracovišť, kde by bylo možno 
absolvovat praxi. Pokud je již realizována, pak pouze na jednom, max. dvou pracovištích. Praxe 
není provázená nebo supervidovaná, a tak neumožňuje účastníkům sdílet a reflektovat. Je také 
příliš krátká (max. 20hod., ale ty ani nebývají naplněny). Účastníci se většinou jen dívají, sami 
ani nemohu nic praktického konat, natož se učit konat. 

 
Zjištění z praxe 

1. V QV se v praxi téměř neobjevuje téma transformace a deinstitucionalizace. V některých kurzech 
se absolventi nedozví nic ani o SQSS nebo principech a kontextu novodobých sociálních služeb 
a sociální práce, evropském rámci kvality, změnách myšlení od ústavnických principů ke 
komunitním službám a začleňování do běžného života (podpora soběstačnosti, práva uživatelů, 
podpora zaměstnanců). 

2. Kontrola kvality lektorů a pedagogického procesu se nekoná, všechny kontroly jsou jen 
administrativní, takže nezachytí úroveň předání hodnot, postojů, chování a vztahu ke klientům.  

3. Informace o průběhu a obsahu kurzu, jednotlivých modulech, jejich časových dotacích je často 
povrchní nebo žádná, případně se neshoduje s realitou, takže účastníci kurzu nemají možnost si 
předem vybrat, zda je pro ně lektor a obsah vhodný (zejména s ohledem na specifickou cílovou 
skupinu a typ služeb). 

4. V jednom kurzu působí více lektorů, mezi nimiž často není žádný vztah, vzájemně nejsou 
informováni o tom, co a jak ostatní učí, a uplatňují i různé přístupy k témuž. To neumožňuje 
účastníkům, aby si vytvořili jasný názor a přístup k práci a informace se jim tříští. 

5. Kvalita učebních materiálů je vysoce rozmanitá, požadavky nejsou sjednocené. 
6. Ověřování výstupů kurzu se často děje velmi jednoduchými testy, které mohou být vhodné pro 

ověření konkrétních znalostí (např. potřeb cílové skupiny), ale ne klíčových postojů a metod 
práce. 

7.  Zvýšení kvality kurzů omezují i podmínky, spojené např. s nízkou flexibilitou akreditačních 
procedur (které při inovaci kurzu vyžadují novou akreditaci), nebo s požadavkem výběru kurzů 
s nejnižší cenou do evropského projektu, bez ohledu na kvalitu.  

 
Kde se ukazují příležitosti 
Po nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb. vznikla vysoká poptávka po získání QV, která je 
v současnosti za svým vrcholem.  
Vzniká tak příležitost: 

1. Novelizovat vyhlášku 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách v § 37. 
Do obsahu kvalifikačního kurzu pro pracovníky v SSL doplnit téma DI.  

2. Vzdělávání by mělo probíhat interaktivně, opírat se o reflexi a sebereflexi a být propojeno 
s praktickými nácviky i s praxí. 

3. Vyhodnotit vzdělavatele a lektory na základě přechozích zkušeností, a těm tradičně se 
osvědčujícím vytvořit systém pobídek a úlev (např. volnější možnosti zařazování nových kurzů 
bez akreditace, možnost snadnější inovace kurzů aj.) 

4. Zvýšit požadavky na výběr uchazečů (motivační pohovory, doporučení zaměstnavatele, 
přechozí dobrovolnická činnost aj.)  
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5. Zvýšit požadavky na kvalitu praxe (lépe organizovat, kdo může praxi poskytovat tak, aby 
myšlenky a postoje vhodné pro moderní komunitní sociální služby se staly účastníkům zřejmé, a 
to i díky provázení a vyjasňování principů dobré praxe). 

6. Zavést systém kontroly realizace kvalifikačních kurzů v souladu s udělenou akreditací. 
7. Položit jak při akreditačním procesu, tak v následném hodnocení vzdělávání jasný důraz 

na to, zda dochází k předávání hodnot, postojů a dobré praxe v komunitně založených 
sociálních službách zkušenými a pedagogicky dobře vybavenými lektory.  

 
V bohaté diskusi členů pracovní skupiny zazněla řada idejí, jak podporovat a rozvíjet provázení praxí 
(bylo by třeba je ovšem dále rozpracovat v návaznosti na připravované změny akreditace, akreditačních 
orgánů a změny zákona o sociálních službách). Zde je uvádíme jen pro inspiraci. 
Patří k nim např.: 

a) začlenit praxi paralelně s výukou tak, aby bylo možné v průběhu QV reflektovat a pracovat 
s nabytými zkušenostmi, poznatky a dovednostmi, 

b) zajistit zadávání praktických úkolů, které účastníci řeší na praxi, 
c) zařadit do kursu průběžnou vzdělávací supervizi praxe ve skupině,  
d) rozšířit systém školení on-job (akreditované školící organizace poskytující dobrou praxi, např. 

v kombinaci s externím lektorem, který bude dodávat know-how a provázet/koučovat skupinu 
účastníků, kteří budou pracovat v různých organizacích praxe (nejlépe typu komunitních služeb -
„dobrá praxe“), 

e) vytvořit systém udělování kreditů dalšího vzdělávání sociálním pracovníkům, kteří by provázeli 
praktikanty na praxi ve vlastní organizaci, 

f) využít provázení praktikantů sociálními pracovníky a odměňovat je kredity v zamýšlených 
systémech atestací (věcný záměr zákona o sociálních pracovnících – diskutovat případné 
návaznosti), 

g) rozšířit počet hodin praxe stanovených vyhláškou (jeden z ústředních námětů), 
h) dopracovat požadavky na obsah a zajištění kvality praxe (jeden z ústředních námětů), 
i) využít projekt stáže ve firmách.  

 
 

Vypracovaly k 30.1.2013 Z. Havrdová a L. Furmaníková.  

Materiály z průzkumů dodali S. Vávrová, R. Rosenberg, L. Furmaníková, Z. Havrdová. 
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Příloha č. 3 Deset doporučení ke vzdělávání pro zařízení v transformaci  

 

Tento materiál vznikl v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb. Jeho cílem je poskytnout 

základní pravidla vzdělávacích aktivit provázejících a podporujících proces deinstitucionalizace.  

 
1. Vzděláváním ke změně 

Vzdělávání pracovníků vychází z vize a cílů deinstitucionalizace daného zařízení. Je v souladu s 

potřebami uživatelů služeb, je „šité na míru“ pracovníkům zařízení, managementu a pracovníkům 

zřizovatele. Zahrnuje přípravu všech pracovníků na nové požadavky a na nároky nových pracovních 

pozic. 

 
2. Vzdělávací plán 

Zařízení má sestavený vzdělávací plán zařízení a jednotlivých pracovníků, a to v souladu s: 
vizí a cíli změny, 
aktuálními a předpokládanými potřebami uživatelů, 
aktuálními a předpokládanými potřebami pracovníků či pracovních pozic. 

Vzdělávání zahrnuje vnější vzdělávací aktivity (školení, workshop, konzultace, supervize, stáž atd.) a 

vnitřní formy podpory (spolupráce se zkušenějším kolegou, intervize, interní školení atd.).  

Volba konkrétního typu podpory a vzdělavatele vychází ze stanovených vzdělávacích cílů. 

 
3. Načasování vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků je důležitým předpokladem transformace, probíhá ve vhodném načasování a 

na základě aktuálních potřeb tak, aby: 
poznatky a dovednosti byly uplatněny v praxi a   
pracovníci získali zpětnou vazbu při zavádění změn a nových postupů. 

 
4. Příjemci vzdělávání 

Vzdělávání probíhá na všech úrovních struktury zařízení. Zařízení se snaží zapojit do vzdělávacího 

procesu i další zainteresované subjekty, např. uživatele a opatrovníky, rodinné příslušníky, 

pracovníky zřizovatele a samosprávy. 

 
5. Podpora vzdělávání ze strany vedení zařízení 

Zajištění vzdělávání zahrnuje nejen řízení systému vzdělávání, ale také průběžnou motivaci, 

podporu pracovníků a vytvoření vhodných organizačních a dalších podmínek vzdělávacího procesu. 

Vedení zařízení podporuje zaměstnance ve vzdělávání k deinstitucionalizaci. 

 
6. Výběr vzdělávací akce 

Zařízení vybírá takové vzdělávací akce, které jsou v souladu s filozofií deinstitucionalizace, vycházejí 

z konkrétních potřeb uživatelů, jednotlivých pracovníků a pracovních týmů. Tyto potřeby eviduje 

odpovědný pracovník. Zařízení při výběru vzdělávací akce zohledňuje kvalitu.   

 
7. Spolupráce se vzdělavatelem 

Zařízení vyjednává se vzdělavateli o potřebách a cílech vzdělávání, průběžně vyhodnocuje a 

konzultuje vzdělávací proces, poskytuje vzdělavateli zpětnou vazbu. Dlouhodobé kontrakty uzavírá 

pouze s osvědčenými vzdělavateli. 

 
8. Zkušenostní učení 

Součástí vzdělávání pro deinstitucionalizaci jsou akce podporující změny postojů a zvýšení zájmu 

pracovníků prostřednictvím zážitků (interaktivní techniky, např. hraní rolí, nácviky, videotrénink 

interakcí) a získávání praktických zkušeností (příklady dobré praxe a stáže v kvalitních cílových 

službách). Místa pro stáže jsou pečlivě vybírána a následně je získaná zkušenost podrobována 

systémové reflexi. 
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9. Evaluace 

V zařízení probíhá pravidelné hodnocení vlivu vzdělávání. Je zjišťováno, k jakým změnám došlo na 

úrovni znalostí a dovedností pracovníků a týmů, ale také jaké jsou konkrétní dopady v konkrétních 

situacích v praxi, a zda dochází ke zvyšování kvality služby v souladu s principy deinstitucionalizace. 

 
10. Supervize 

Nedílnou součástí vzdělávání a praxe je supervize. Je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace 

osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou, kontrolní a vzdělávací. Supervize tudíž plní 

v procesu deinstitucionalizace nezastupitelnou roli. 

 

 

PS Vzděláváním k deinstitucionalizaci, 31. 8. 2012.  
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Příloha č. 4 Shrnutí, výstupy a doporučení z konference Vzděláváním k deinstitucionalizaci  

 

Úvod 

Dne 14.11.2012 se v Ostravě uskutečnila odborná konference Vzděláváním k deinstitucionalizaci. 

Konference byla součástí aktivit pracovní skupiny Vzděláváním k deinstitucionalizaci.   

Cílem konference bylo seznámení účastníků s různými aspekty deinstitucionalizace v kontextu 

vzdělávání a poskytnutí platformy pro sdílení zkušeností, názorů a dobré praxe. Pro účely konference 

bylo vzdělávání pojato v nejširším slova smyslu – od přípravy personálu, vzdělávání managamentu, 

supervize, praktické přípravy studentů pomáhajících profesí až po zvyšování povědomí širší veřejnosti o 

problematice přechodu pobytových sociálních služeb od ústavní péče k podpoře uživatelů v komunitě.  

V následujícím textu přinášíme hodnocení konference z pohledu účastníků a shrnujeme výstupy, 

podněty a doporučení, které vyplynuly z diskusních skupin. 

 

Účastníci a cíl konference 

Konference se zúčastnili pracovníci zařízení zapojených do projektu transformace, včetně vedoucích 

pracovníků a pracovníků přímé péče. Mezi účastníky konference byla i početná skupina uživatelů. Lze 

však kvalifikovaně odhadnout, že do závěrečného hodnocení konference prostřednictvím dotazníků se 

zapojili spíše účastníci z řad poskytovatelů, a to z důvodu vyšší náročnosti evaluačního dotazníku pro 

uživatele (z hlediska formy i obsahu).  

  
Kvantitativní hodnocení konference 

Účastníci hodnotili konferenci z hlediska obsahové úrovně, kvality poskytnutých materiálů, příspěvků 

přednášejících, využitelnosti získaných poznatků pro praxi a organizace. Pro účely pracovní skupiny 

Vzděláváním k DI předkládáme hodnocení z hlediska: spokojenosti účastníků s obsahem konference a 

využitelnosti získaných informací pro praxi. Nicméně je třeba zmínit vysoce pozitivně hodnocenou 

organizaci konference ze strany NC.  

 

Účastnici hodnotili konferenci ve škále 1–5 (známkování jako ve škole). Celkem bylo sesbíráno 78 

dotazníků, ze kterých vyplynuly průměrné výsledky (známky v jednotlivých kategoriích) – viz Tab. 1. 

 

Tab. 1 Průměrné hodnocení konference Vzděláváním k DI 

 

Hodnocená oblast výsledek 

Obsahová úroveň 1,50 

Kvalita poskytnutých materiálů 1,54 

Přednášející 1,32 

Využitelnost poznatků v praxi 1,62 

 

Získaná data dokladují, že účastníci byli ve všech hodnocených ukazatelích s konferencí velmi 

spokojeni. Převedeme-li průměrné skóre do slovní školní klasifikace, pak organizátoři (NC) obdrželi ve 

všech „předmětech“ známku „výborně“ nebo „velmi dobře“. Přednášející byli hodnoceni známkou 

„výborně“, což potvrdilo jejich odbornou erudici v tématu deinstitucionalizace, stejně jako jejich 

kompetence předávat informace posluchačům. 

Účastníci byli v dotaznících také vyzváni slovně konferenci komentovat, zaznamenat svoje vlastní návrhy 

či připomínky.  
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Doporučení pro další konference v komentářích (dotazníky):  

 zaměřit se na vzdělávání managamentu zařízení,  

 zapojit více diskusních skupin,  

 umožnit sdílení praxe poskytovatelům transformovaných zařízení,  

 zabývat se metodami práce v nových službách,  

 seznamovat pracovníky s výsledky výzkumů v oblasti deinstitucionalizace,  

 zaměřit se na udržitelnost transformace ve výhledu 10ti let,  

 zorganizovat podobnou konferenci pro uživatele, na které by přednášeli uživatelé, resp. obyvatelé, 

pracovníci ve službách, management služeb a veřejnost. 

 

Diskusní skupiny 

 

Na jednání v plénu navázaly jednání v diskusních skupinách. Cíl diskusních skupin spočíval ve sdílení 

dosavadní praxe v kontextu vzdělávání a deinstitucionalizace. Ve skupinách zazněla doporučení, 

podněty a zkušenosti vztahující se k praktické přípravě studentů, ke vzdělávání pracovníků přímé péče, 

vzdělávání managamentu, uživatelů, ale i širší veřejnosti. Zkušenosti a doporučení uvádíme 

v následujícím shrnutí podle tematického zaměření diskusních skupin.  

 

Tematická skupina 1 „Bádání v (de)institucionalizaci“  

 

Tematická skupina 1 se zejména zabývala otázkou vědecko-výzkumných aktivit, včetně přípravy a 

následného uplatnění absolventských prací (Bc., Mgr.), které zpracovávají studenti v oborech 

zaměřených na pomáhající profese.   

Z hlediska aktuálnosti témat absolventských prací skupina doporučila např.: práce s veřejností, 

spolupráce s ostatními institucemi včetně soudů, policie; vytíženost terénní služby, terénní služby versus 

pobytové služby, analýza potřeb využití jednotlivých služeb napříč celým spektrem soc. služeb, změna 

postojů pracovníků a přístupu k uživateli sociálních služeb, příprava uživatelů na přechod do jiných forem 

bydlení, názory pracovníků a managementu na procesy změn v sociálních službách, způsoby motivace 

pracovníků v sociálních službách, práce s rodinou, senioři ve společnosti, senioři a rodina. 

Co se týče následné využitelnosti výsledků absolventských prací, je možné práce uplatnit při 

zpracovávání metodik, k analytické činnosti, k indikaci veřejného mínění a k pojmenovávání palčivých 

problémů v sociálních pobytových službách. 

 

Tématická skupina 2 „Poskytovatelé a vzdělávání k deinstitucionalizaci“ 

 

Skupina 2 mapovala zkušenosti účastníků se vzděláváním. Mezi stěžejní otázky patřilo: jak pracovníci 

chápou pojem vzdělávání, jakými způsoby lze zjišťovat vzdělávací potřeby personálu a podle čeho lze 

usuzovat na kvalitu kurzu.  

V kontextu deinstitucionalizace skupina hledala odpovědi na otázku jakými edukačními prostředky a 

metodami lze měnit postoje personálu a rozvíjet jeho dovednosti.  

 

Skupina se shodla na následujících závěrech a doporučeních:  

 

Stáže jako významná součást vzdělávání, kdy je: 

- při organizaci stáží třeba ujasnit, co by měli pracovníci vidět, 

- potřeba zajistit pokud možno přítomnost klientů na stáži,  

- důležitá dobrá organizace stáže, např. dostatek prostoru, příležitost k osobnímu kontaktu 

v zařízení, dostatek času,  

- nutná informovanost pracovníků o službě.  

- efektivita stáže podmíněna zpětnou vazbou ze stáže, přičemž cíl stáže by měl být pro účastníky 

motivující a inspirující, posláním stáže není nekritické přenášení informací a postupů,  
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- místo stáže třeba pečlivě vyhledávat, a to např. na základě osobních kontaktů či internetu, 

užitečným indikátorem může být způsob prezentace zařízení, komunikace s uživateli apod.  

- za významnou považována přítomnost managamentu na stážích a společná reflexe stáže 

s pracovníky. 

   

Skupina se dále zabývala otázkou změny kompetencí pracovníků v sociálních službách při přechodu od 

ústavních do komunitních služeb. Z hlediska deinstitucionalizace skupina považovala za významné 

následující kompetence pracovníků: 

- individuální plánování,  

- alternativní a augmentativní komunikace, 

- práce s financemi uživatelů, 

- hospodaření v domácnosti – úklid, vaření, 

- orientace ve finančních úhradách služby,  

- řidičský průkaz pro personál a referenční zkoušky,  

- chystání léků a jiné zdravotnické úkony, 

- orientace v právních předpisech v oblasti zaměstnání, partnerských vztahů. 

 

Co se týče tzv. měkkých kompetencí či osobnostních předpokladů, skupina považovala u pracovníků v 

sociálních službách za důležité: 

- flexibilitu, 

- schopnost rozhodovat se a nést zodpovědnost, 

- dát klientům prostor, trpělivost, dovednost se udržet a nezačít klientům pomáhat, a tím je 

zneschopňovat, 

- samostatnost „být sám na službě“,  

- týmovou spolupráci, 

- důslednost, 

- hospodárnost – učit se šetřit, pracovník je vzorem pro klienty, 

- zachovávat pozitivní přístup, hledat jak to jde, ne jak to nejde, 

- změnu přístupu pracovníků, tj. režim versus individuálně zaměřená služba, 

- jednotný přístup – role v týmu,  

- koordinace individualizovaných činností, 

- kreativita, umění respektovat. 

 

Skupina se dále zamýšlela nad otázkou, jaké jsou znaky „dobrého kurzu“: 

- důležité je dobře a průběžně koordinovat vzdělávací plány pracovníků s plánem organizace jako 

celku, 

- jednotný přístup lektorů, 

- pracovník by měl přenést získané poznatky do praxe, 

- zajistit odpovídající prostředí kurzu a celkovou pohodu účastníků (prostor, teplo, technické 

zázemí), 

- do kurzu je vhodné vkládat praktická cvičení, 

- mít možnost použít v kurzu zkušenosti ze zařízení, 

- cena kurzu není rozhodujícím kritériem, rozhoduje spíše osobnost lektora, téma, firma, 

akreditace. 

 

Tematická skupina 3 „Vzdělavatelé a deinstitucionalizace“ 

 

Tematická skupina hledala odpovědi na otázku, co z hlediska vzdělávání ovlivňuje udržitelnost 

deinstitucionalizace a jak je možné deinstitucionalizaci prostřednictvím vzdělávání dlouhodobě 

podporovat.  
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- Skupina došla k závěru, že klíčovým faktorem udržitelnosti deinstitucionalizace je vzdělávání 

managamentu. Vzdělávání by mělo být také zaměřeno na sdílení zkušeností pracovníků, a to 

zkušeností dobrých i špatných. Za poněkud problematické či obtížné, avšak nikoliv nevýznamné, 

považovala skupina pracovníků tzv. pracovníky ze staré školy, jejichž motivace k získávání 

nových poznatků nebývá vysoká. Otázkou zůstává, zda vzdělávat spíše tzv. tahouny či 

zpátečníky.  

- Do cílových skupin vzdělávání k deinstitucionalizaci by měli, z hlediska udržitelnosti, patřit i 

zástupci zřizovatele („úředníci“). Důležité je také zapojit do vzdělávání rodinné příslušníky. 

Diskuse se týkala rovněž vzdělávacích metod jako např. využití e-learningu či zážitkového učení.  

- Získané poznatky a zkušenosti je třeba předávat spolupracovníkům, reflektovat je, hledat 

možnosti jejich uplatnění v organizaci. Neměla by být opomenuta psychohygiena či techniky 

relaxace. 

 

Diskusní skupina 4 „Uživatelé a vzdělávání k deinstitucionalizaci“ 

 

Skupina se zabývala rozvojem dovedností uživatelů.  

- Z hlediska služby podporované bydlení si uživatelé osvojují dovednosti, jako jsou ovládání 

spotřebičů, vaření, bankomat, úřad, žehlení, praní, rozšířená sebeobsluha, seznámení s novým 

prostředím, pohyb na ulici apod. Jako edukační metody se využívá jak nácvik ve skupinách, tak 

individuální instruktáž. Důležité je využívat přirozené motivace uživatelů. Někteří poskytovatelé 

využívají nabídky kurzů jiných organizací (např. NNO), které jsou bezplatné, jsou zakončené 

certifikátem, případně vedou či by měly vést ke získání práce v rámci např. podporovaného 

zaměstnávání.   

Diskutovaná byla i otázka případných výhod kurzů v zařízení a mimo zařízení: 

- Výhodou kurzu mimo zařízení je, že se uživatelé dostanou jinam, slyší informace od jiných 

lektorů, upevní si další dovednosti (cestování, řešení situací), zvýšení motivace přenesením 

odpovědnosti za vlastní vzdělávání. V novém prostředí mají účastníci možnost přesvědčit se o 

vlastních schopnostech a dovednostech.  

- Vzdělávání je místo, kde se setkají lidé z různých komunit – zařízení, rodina, pracovní skupina 

(komunita) v rámci školy.  

- Za problém je považováno uvolňování pracovníka na doprovod klientů – účastníků do kurzu. 

Do vzdělávání by měli být zapojeni i uživatelé s vyšší mírou podpory s pomocí alternativních a 

augmentativních metod komunikace. Je důležité hledat cesty k formálnímu či neformálnímu vzdělávání 

uživatelů s vyšší mírou podpory v komunitě. Tyto příležitosti však v současnosti spíše neexistují.   

 

Rizika či výzvy vzdělávání vedoucího k DI: 

- na cíl vzdělávání se zpravidla pohlíží z dvou pohledů – jeden pohled: jako náplň volného času 

nebo pohled druhý: rozvoj osobnosti, 

- nemožnost uplatnit získané dovednosti v životě, a tím snížení motivace – tzv. „vzdělávání nikam 

nevedlo“, 

- střet zájmů při zaměstnávání vlastních klientů ve službě (v zařízení), 

- osamělost ve vlastním bytě po odchodu z pobytové služby, chráněná dílna jako alternativa 

práce, možnost setkávat se s jinými lidmi, 

- absence provázanosti školního vzdělávání na budoucnost, vzdělávání končí speciální školou, 

praktickou školou, chybí další nabídka,  

- obsahově školní vzdělávací programy často nemíří do budoucnosti člověka a jeho budoucích 

potřeb.  

Otevřela se i diskuze k obsahu kurzů určených pro uživatele. Podle uživatelů by se kurzy mohly zaměřit 

např. na cizí jazyk – angličtinu, vizážistku, kurz fotografování, masáže, aerobik, cyklistiku, tance, 

instruktora tance, kurz na ministra, politické minimum, právní minimum, pořádání kulturních akcí – DJ, 

studená kuchyně, barmani, cukrářství, aranžérství, venčení psů, mytí aut, zahradnictví, společenská 
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výchova, řešení situací, divadlo sociálních rolí, zpěv, sebeobhajování – kurzy pro klienty žijící mimo 

zařízení, seznámení s právy a povinnostmi, seznámení s okolím, úřady. 

 

Doporučení pro realizaci vzdělávání uživatelů: 

- spolupráce s partnerskou školou, iniciování vzniku kurzů, 

- oslovení školy, žádost na MŠMT ČR, aby škola získala dotaci, 

- zmapovat a oslovit ke spolupráci vzdělávací instituce, speciální školy, vzdělávací agentury 

v okolí, 

- využití dobrovolnictví, návštěva do škol, ze které přicházejí studenti na stáže. 

 

Diskusní skupina 5 „Supervize v podmínkách transformace sociálních služeb“ 

 

Zařízení, která byla oslovena v rámci transformace, lze rozdělit podle reakcí účastníků supervizí do tří 

skupin: 

1) „supervizi známe, je fajn a chceme v ní pokračovat“, 

2) „se supervizí nemáme žádné zkušenosti a máme z ní strach“, 

3) „supervizi už jsme měli, ale nějak se to nepovedlo a z nové mám obavy a strach“. Tato třetí 

skupina se ukázala být pro supervizi během procesu transformace tou nejobtížnější. 

 

K průběhu supervizí: na počátku supervizí byl proveden iniciální monitoring prostřednictvím vyhodnocení 

617 dotazníků. Supervize probíhá v zařízení 1 x 2 hodiny v intervalu 6–8 týdnů, celkem 15 setkání od 

června 2011 do února 2013, skupina se 7–15 osobami. Na počátku supervizí panoval mezi účastníky 

většinou ostych. Dosavadní praxe naznačuje, že supervize má pozitivní dopady po cca půl roce. Zásadní 

roli hraje vzájemná důvěra mezi pracovníky a supervizorem. 

 

Mezi hlavní témata pro většinu skupin patřila: 

1) Proces transformace (vyjasnění, eliminace obav ...). 

2) Komunikace (uvnitř týmu, směrem k vedení ...). 

 

Výstupy z diskuzí – požadavky, náměty, poznatky: 

- Chceme více stáží v zařízeních, kde už to "jede" (kde už je transformace zavedena). 

- Chceme přizvat do supervize i člověka jiné profese než PSS (např. uklízečka, údržbář - každého, 

kdo má s klienty nějaký vztah). 

- V zařízení zapojeném do procesu transformace zůstávají postupně uživatelé s vysokou mírou 

podpory. 

 

Přínosy a problémy supervize: 

- Díky supervizi je zpětná vazba k procesu transformace. Byly eliminovány obavy pracovníků o 

svoje profesní role.  

- Projekt transformace přispívá k systematickému zavedení supervizí do zařízení i mimo 

transformační proces.  

- Problém je v tom, že vzdělávání je ze zákona „povinné“, ale supervize není. Je to špatně a v 

mnoha zařízeních z tohoto důvodu není. Supervize by měla být ukotvena v zákoně a měla by to 

být povinnost poskytovatele. Pracovníci si na supervizi v rámci projektu NC zvykli, a pokud 

zařízení nezajistí pokračování, tak to v daném zařízení opět může „upadnout“. 

- Je zapotřebí vzdělávání manažerů, např. semináře pro manažery o supervizi. 
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Závěr 

 

Konferenci Vzdělávání k deinstitucionalizaci hodnotíme jako úspěšnou. Svědčí o tom i výsledky 

dotazníkového šetření mezi účastníky. Konference byla výjimečná svým obsahem, formou i skladbou 

účastníků. Výstupy z diskusních skupin obsahují řadu cenných zkušeností, doporučení a podnětů pro 

zřizovatele, managament zařízení, pracovníky, ale i pro ty, kdo vlastní vzdělávání realizují, tak, aby 

deinstitucionalizace či transformace neoslabila, ale spíše nabyla na síle.  

Samotný přesun uživatelů z ústavu do služeb v rámci komunity není zárukou kvalitnější služby. 

Kvalitativní změna služby je podmíněna především změnou postojů personálu. Vzdělávání v nejširším 

slova smyslu sehrává v tomto procesu klíčovou úlohu. 

 

Zpracoval: J. Šiška, leden 2013  
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Příloha č. 5 Doporučení pro vzdělávání v deinstitucionalizaci – materiál k diskuzi  

 

(zápis č. 3/2011) 

 

 
Vzdělávání v deinstitucionalizaci 
 
Motto: „Deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb není spojena s dalším 
budováním…“ 
 
Co schází ve vzdělávacích programech NC? 
Na co je třeba klást důraz při vzdělávání v deinstitucionalizaci? 
Jak lze využít získané poznatky?  
 
Využití získaných poznatků v rámci projektu NC: 

 doporučení pro lektory vzdělávající pracovníky zařízení sociálních služeb v rámci projektu, 

 návrhy témat připravovaných workshopů a seminářů v rámci realizovaného projektu,  

 doporučení pro zařízení, která se chtějí transformovat, transformují se a nejsou v projektu. 
 
Využití získaných poznatků v budoucnosti: 

 doporučení zařazení témat souvisejících s deinstitucionalizací do studijních programů pro 
sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (nutno dát podněty na modifikaci 
akreditačního procesu MPSV ČR s akcentem na udělování akreditací kvalitním vzdělávacím 
programům, které odrážejí současné trendy v oblasti SSL), 

 doporučit a zařadit do studentských praxí návštěvy transformujících se zařízení s dobrou praxí, 

 šířit osvětu formou přednášek, workshopů, seminářů, besed atd., 

 nabízet individuální konzultace odborníků v oblasti deinstitucionalizace SSL.   
 
KOHO vzdělávat? 
 
1. Stávající pracovníky působící v oblasti sociálních služeb a pracovníky mající pravomoc oblast 
SSL ze své pozice ovlivňovat: 
střední a vrcholový management zařízení SSL, sociální a zdravotnické pracovníky zařízení SSL, 
pracovníky v přímé péči o uživatele, pedagogické pracovníky v zařízeních SSL, sociální pracovníky obcí 
a krajů, vedoucí pracovníky sociálních odborů, představitele státní správy a samosprávy (jako zřizovatele 
zařízení SSL), soudce, lékaře, architekty, zástupce policie… 
 
2. Lidé připravující se na budoucí povolání či dobrovolnickou činnost v oblasti sociálních služeb: 
studenti studijních oborů pomáhajících profesí (sociálních, zdravotnických i pedagogických), frekventanti 
kurzů pro pracovníky v sociálních službách, učitelé, lektoři, dobrovolníci…  
 
3. Širší veřejnost: 
rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé a známí uživatelů SSL a uživatelů transformujících se zařízení, 
neformální (laičtí) pečovatelé – pečující o osobu blízkou v přirozeném sociálním prostředí…  
 
CO vzdělávat? 
 

1. Vysvětlení filozofie transformace – hodnoty a smysl PROČ? 
Jde o změnu postojů a hodnot, o respekt k individualitě jiného člověka. Není to o „stavění nových 
domů“, ale o normálním běžném životě v komunitě, o nových přístupech k lidem se 
zdravotním postižením.  Bourání mýtů a předsudků.  
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2. Důležitá témata: 

 Lidskoprávní problematika – normalizace versus denormalizace. Principy evropského sociálního 
modelu (Lisabon 2002).   

 Podpora osobního rozvoje klienta se zdravotním postižením (podpora jeho sebeúcty, 
samostatnosti a schopnosti se rozhodovat, rozeznávání a zvládání jeho nejistot i neadekvátní 
odvahy). 

 Podpora partnerského a rodinného života osob se zdravotním postižením, sexualita, láska a 
žárlivost. 

  Metody navazování a rozvíjení vztahů v komunitě a regionu (podpora sousedství), síťování – 
spolupráce s dalšími dobrovolnickými a profesionálními spolky a organizacemi. 

 Demografický vývoj a stárnutí lidí se zdravotním postižením.  

 Problematika dětí v ústavní péči (podpora biologické rodiny a možnosti využívání sítě sociálních 
služeb pro rodiny s dětmi).  

 Možnosti využití stávajícího bytového fondu a architektury pro transformaci. Zařízení a vybavení 
bytu. Výběr vhodných lokalit – ne budování, ale využívání stávajícího bydlení.  

 Řízení procesu změny v organizaci. Změny kompetencí (pracovníků i uživatelů) v procesu 
transformace – od konzumování jídla k jeho přípravě, od pasivního přijímání služby k aktivnímu 
rozhodování.  

 Podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením – vytváření a využívání příležitostí, 
doprovázení uživatele.   

 Etická dilemata v průběhu procesu transformace a jejich zvládání. Rizika transformace a práce s 
nimi. Riziko versus zodpovědnost. Proces „uschopňování“ uživatelů SSL.  
 

JAK vzdělávat? 
 

1. Zážitkově za využití videotréninku, kreativních technik, příkladů dobré praxe, kazuistik, řešení 
modelových situací, hraní rolí… 

2. Stáže v zařízeních s dobrou praxí s následnou reflexí. 
3. Vzdělávání pracovníků transformujících se zařízení by mělo být dlouhodobé a kontinuální, 

s důrazem na přenášení získaných znalostí a dovedností do praxe.  
4. Vzdělávání by mělo být reflexivní za využití zpětné vazby a podpory (např. v rámci supervize).  
5. Vzdělávání by mělo pracovníky motivovat a naplňovat.   

 

STRATEGIE vzdělávání? 
 

1. Důležité je správné načasování vzdělávací akce – vzdělávání by mělo reflektovat vzdělávací 
potřeby cílové skupiny a vycházet z jejich znalostí a zkušeností (pracovníci zařízení by měli být 
individuálně vzděláváni v určitých oblastech – podle identifikovaných potřeb). 

2. Vzhledem k bodu 1 považujeme za vhodný skladebný modulový systém vzdělávacích kurzů.  
3. Vzdělávání v konkrétním transformujícím se zařízení sociálních služeb by mělo být tzv. „šité na 

míru“ (tzn. vycházet z aktuálních vzdělávacích potřeb pracovníků a uživatelů zařízení a situace 
v regionu).  

4. V rámci zachování kontinuity by měl v zařízení určité téma lektorovat vždy jeden odborník.  
5. Měly by být dány jasné cíle vzdělávacího programu a dodržena jejich obsahová náplň (anotace 

přednášek a seminářů pro lektory by měly být jednotné).  
6. Získané poznatky by měly být přenášeny do praxe (např. po absolvování návštěvy v zařízení 

s dobrou praxí by měla následovat reflexe a nastaveny strategie zavádění dobré praxe na 
pracovišti). 
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Příloha č. 6 Výstupy z Národního kulatého stolu pro vzdělavatele v oblasti sociální práce a 

sociálních služeb v procesu deinstitucionalizace 

 

 

Program kulatého stolu: 
 

I. Úvodní informační vstup: 

 vzdělávání k deinstitucionalizaci – vzdělávací aktivity NC a MPSV ČR (M. Šveřepa / P. Konečná, 

zástupce MPSV ČR), 

 představení zpětné vazby ze setkání s poskytovali sociálních služeb v Hodoníně ve dnech 23. – 

25. 5. 2012 (R. Rosenberger). 

 

II. Diskuze nad výukou v problematice deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb 

(moderuje M. Bednář) na téma: 

a) dosavadní zkušenosti zúčastněných vzdělavatelů se vzděláváním 

k deinstitucionalizaci, 

b) potřeby zúčastněných vzdělavatelů v oblasti vzdělávání v deinstitucionalizaci, 

c) náměty pro podzimní konferenci na téma vzděláváním k deinstitucionalizaci.  

 

Záznam průběhu kulatého stolu – výstupy: 
 
I. Úvodní informační vstup: 
 
Postřehy z realizace projektu 
 Mnohé vzdělávací potřeby / témata vzdělávání se vyjevují až v průběhu realizace transformace 

(probíhající změny v organizaci). 
 Transformace probíhá v oblasti: změny podmínek x změny myšlení. 
 Vzdělávání v DI je třeba zaměřovat na dvě složky – změnu postojů a předávání odborných informací. 
 
Informace MPSV ČR 
 Připravuje se projekt vzdělávání soudců, soudních znalců a veřejných opatrovníků – veřejná zakázka 

MPSV ČR.  
 Projekt podpory transformace bude pokračovat i po 3/2013 – v oblasti vzdělávání v DI, které bude 

zaměřeno např. na vzdělávání uživatelů a na posilování jejich kompetencí. 
 Připravuje se zákon o sociální práci / sociálních pracovnících. 
 Informace o změnách akreditačních podmínek. 
 Obnovuje se vzdělávání inspektorů kvality v SSL. 
 Počítá se s revizí SQSS. 
 
 
II. Diskuze nad výukou v problematice DI a transformace SSL 
 
 
Jak je / může být vzdělávání nápomocné v procesu DI SSL? 
 
Do jaké míry může akreditační systém do sebe absorbovat myšlenku DI? 
 Při hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávacího kurzu zohledňovat jeho kvalitu a potažmo naplnění 

hledisek DI.  
 Námět na změnu kvalifikačního vzdělávání pro PSS – požadavek z praxe.  
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Reakce zástupců MPSV ČR: připravuje se rozdělení dílčí kvalifikace pečovatelka a PSS – kvalifikace 
by byla ověřována standardizovanou zkouškou (tu by prováděla autorizovaná osoba). 

 
Koho mimo sociálních pracovníků a PSS vzdělávat v DI (cílové skupiny)? 
 Zřizovatele, zástupce samosprávy, opatrovníky, rodinné příslušníky, uživatele.  
 Vzdělávat řídící pracovníky SSL.  
 Nenazývat vzdělávání vzděláváním, využívat besed a neformálních setkávání. 
 Akcent na vzdělávání / aktivizaci klientů – vhodné, aby klienti sami vyšli z pasivity do aktivity – mohou 

lépe ovlivňovat politické struktury.   
 Možnost využití organizací typu Svaz měst a obcí, Asociace krajů apod. – nabídnout jim informační 

vystoupení (vstup) na jejich akcích (zasedáních). 
 
Jaké jsou zkušenosti vzdělavatelů v DI?  
 Zástupci VOŠ i VŠ konstatovali, že myšlenky DI mají vhodně implementované ve výuce v rámci 

různých předmětů. Shodli se, že je hodně důležitá praxe a její následná reflexe. Studenti si mnohdy 
zařízení vybírají sami a mohou se tak dostat do jakéhokoliv zařízení. 

 Asociace vzdělavatelů v sociální práci – zanést myšlenku DI do minimálních standardů sociální 
práce? 

 VŠ: nabízejí vzdělávací kurzy v rámci CŽV – zaměřené na DI SSL (z praxe nebyl o uvedené hrazené 
kurzy zájem).   

 Prevence institucionalizace – začít se vzděláváním u mladé generace. 

 
Jak zjistit organizaci SSL s dobrou praxí v DI (pro případnou praxi studentů)? 
 Požadavek na zveřejňování inspekčních zpráv – možnost, jak se přesvědčit o kvalitě SSL – uvedené 

informace mohou dále využít potenciální uživatelé, rodinní příslušníci i okolní poskytovatelé.   
 
 
Poznámky:  
 Co je úkolem sociálních pracovníků?  
 Dříve: uschopnit klienta, aby obstál ve většinové společnosti – pomoci mu, aby si pomohl sám. Dnes: 

posláním sociální práce je podpořit klientovu interakci s jeho sociálním prostředím, pomoci mu 
obnovit oblasti narušené interakce. 

 Fluktuace PSS 13 % za rok.  
 Obraz sociální práce / sociálních pracovníků v médiích. 
 Role sociálního pracovníka jako zprostředkovatele – komunikuje se samosprávou a s různými 

organizace, s nimiž klientovi zprostředkovává kontakt.    
 
 
Potřeby zúčastněných vzdělavatelů v oblasti deinstitucionalizace? 
 
Co by pomohlo? 
 příklady dobré praxe – kde je (uvést konkrétní zařízení), 
 zveřejněné inspekční zprávy,  
 dobře dostupné informace,  
 informace o procesu transformace, 
 učebnice, monografie, publikace,  
 videa v českém jazyce, 
 statistické údaje – z různých zemí, 
 výzkum – vyhlašování témat zadání BP, DP (zaznamenat vývoj transformovaných organizací), 
 setkávání se s lidmi, kteří prošli jako uživatelé SSL procesem DI – příběhy lidí, 
 zahraniční stáže.   
 
Pozn. Připravuje se manuál transformace, monotematické číslo časopisu Sociální práce, monografie, 
doc. Šiška má k dispozici statistické údaje o DI z různých zemí. 
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Co je potřeba udělat pro udržení výsledků vzdělávání? 
 Rozvíjet téma komunitní péče ve výuce. 
 Hovořit ve výuce o dobré praxi – ve vztahu k ústavní péči.  
 
„Chcete-li změnit realitu, změňte myšlení lidí, chcete-li změnit myšlení, změňte jejich cítění.“ 
 
 
Co dělat se vzdělavateli, kteří se odmítají filozofií DI zabývat? 
 Udělat dobrou podzimní konferenci. 
 Veřejný portál s informacemi o DI. 
 
 
Náměty na podzimní konferenci 
 
Témata: 
 
 Prezentovat stávající výstupy. 
 Prezentovat příklady dobré praxe. 
 Negativní dopady instituce na uživatele – panelová diskuze. 
 Konference jako inspirace – jak vyučovat o DI. 
 Aktuální výzkumné otázky – zdroje.  
 Role sociálního pracovníka v DI SSL. 
 Nezužovat proces transformace na „rušení ústavů“. 
 Kvalifikační versus specializační vzdělávání – rozdělit dvě cílové skupiny.  
 Formy vzdělávání kvalifikačního i specializačního vzdělávání.  
 Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách – obsahová náplň jednotlivých 

stupňů vzdělávání. 
 Jak využít transformaci k restrukturalizaci mého týmu.  
 Jak vybírat vzdělávání, aby odpovídalo potřebám z praxe.  
 Komplexní pohled na vzdělávání v rámci služby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 

 

Příloha č. 7 Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů Asociace 

vzdělavatelů v sociální práci  

 

ANKETA:  VÝUKA DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Vyhodnocení ankety: anketní formulář byl zaslán na 34 členských škol, z nichž anketu vyplnilo 20.  

 

Celkem byly položeny 4 otevřené otázky, jejichž vyhodnocení dále uvádíme: 

 

Učí se u vás téma deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb? 

 

Učí, ale ne jako samostatné téma – 11 škol. 

Pouze zmínka v rámci některých předmětů – 4 školy. 

Ano, učí se – 5 škol. 

 

Nejčastější odpovědí bylo konstatování, že se problematika učí, ale ne jako samostatné téma. I tady byl 

ale rozptyl odpovědí poměrně široký. Např. Částečně ano, ne přímo jako samostatné téma. Na Mgr. 

programu přímo nikoli, zato učíme občanské postoje a komunitní práci, což mi na reformě přijde 

nejdůležitější. Jako samostatné téma ne – o deinstitucionalizaci se zmiňujeme v souvislosti s probíráním 

historie sociální práce v zahraničí (70tá léta 20. stol.) a dále zmiňujeme deinstitucionalizaci a 

transformaci sociálních služeb v ČR při probírání současné situace v sociální oblasti v ČR. 

 

Další část respondentů rozsah výuky označilo přímo jako zmínku:  

Ano, ale výstižnější by bylo říci, že se zmiňujeme. 

Zmiňuji se o deinstitucionalizaci psychiatrické péče a o rozvoji péče komunitní. 

Ano, okrajově. 

 

5 respondentů uvedlo, že téma učí, ovšem některé odpovědi byly pouhým konstatováním, resp. 

jednoslovnou odpovědí ano.  

Např. respondentka, která takto odpověděla, na další otázku upřesňující v jakých disciplinách a v jakém 

rozsahu uvedla: Učí se v rámci přednášek, seminářů v jednotlivých předmětech tak, jak se týkají daných 

problémů, neučí se samostatně. 

Téma deinstitucionalizace probíráme v Teorii a metodách sociální práce jako jeden z nových trendů 

pojetí sociální práce. 

Téma deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb je zahrnuto ve výuce předmětu Sociální 

služby a standardy kvality, který opakovaně vyučuji v LS. 

 

Více vypovídající tedy byla odpověď na následující otázku:  

 

Pokud ano, v jakých disciplinách/kurzech a v jakém rozsahu (např. zmínka v rámci přednášky, 

dvouhodinové cvičení, samostatný předmět), co je obsahem? 

 

Uváděné předměty: 

Teorie a metody sociální práce – 9 respondentů. 

Sociální politika – 8 respondentů. 

Odborná praxe + supervize – 5 respondentů. 

Standardy kvality sociálních služeb – 2 respondenti. 

Projektování sociálních služeb – 2 respondenti. 

Samostatný blok – 2 respondenti. 

Samostatný předmět – 2 respondenti. 

Management – 1 respondent. 
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Právo – 1 respondent. 

Sociální práce s lidmi s psychózou – 1 respondent. 

Speciální pedagogika – 1 respondent. 

Zdravotně sociální péče a služby o handicapované - osoby s mentálním a kombinovaným postižením – 1 

respondent. 

Integrovaná raná péče – 1 respondent. 

Ucelená rehabilitace – 1 respondent. 

 

Pro podrobný vhled do problematiky uvádíme všechny odpovědi:  

 

Sociální politika – není tomuto tématu věnována přímo hodinová dotace, ale v souvislosti s některými 

tématy jako je např. sociální služby, zařízení sociálních služeb apod. 

Teorie a metody sociální práce – v rámci tématu Sociální práce a ústavní péče. 

Standardy kvality sociálních služeb – 7hodinový kurz. 

V „managementu“ je komunitní práce dvouhodinově. V psychosociální krizové pomoci a spolupráci 

máme na zacházení s komunitou zaměřeno kdeco včetně praktického úkolu. (Pardon, toto je opravdu 

velká zkratka.) 

V předmětu Teorie a metody sociální práce. Rozsah – součást přednášky. Jako samostatné téma ne – o 

deinstitucionalizaci se zmiňujeme v souvislosti s probíráním historie sociální práce v zahraničí (70tá léta 

20st) a dále zmiňujeme deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb v ČR při probírání současné 

situace v sociální oblasti v ČR. 

Touto problematikou se zabýváme pouze jeden vyučovací blok (teoreticky). Téma transformace 

sociálních služeb je podrobně probíráno při analýze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v modulu Sociální politika. Praktická rovina obou témat je zdůrazněna v modulu Odborná praxe se 

supervizí, zvláště v 1. ročníku studia při jednotlivých návštěvách v konkrétních institucích. 

Součástí předmětu je vývoj ústavní péče, deinstitucionalizace, transformační principy, vhled do kritérií 

transformace, příklady dobré praxe, diskuse, promítnutí cca 20 min. dokumentu – časový rozsah 

věnovaný přímo dané problematice je cca 4 hodiny z 26 hodin celkem.  

Zmínky přiléhavě probíraným tématům v disciplíně: 

Teorie a metody sociální práce v pasáži Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením, zdůrazňujeme 

potřebu těchto klientů žít v pokud možno co nejpřirozenějších podmínkách, což klasické ústavy nejsou a 

co se tedy s tím dá dělat a dělá se a jak. 

Sociální politika v pasáži Politika sociálního zabezpečení – změny podoby sociálního zabezpečení v ČR 

v průběhu času, změny principů sociálního zabezpečení, zejména kontrast mezi dobou před rokem 1989 

a v současné době.  

Právo v praxi sociální práce zejména v souvislosti s nástroji sociálního zabezpečení (smysl příspěvku na 

péči, akcent na udržení klienta v přirozeném prostředí, nástroje financování sociálních služeb, 

organizace sociálních služeb). 

Učí se v rámci přednášek, seminářů v jednotlivých předmětech tak, jak se týkají daných problémů, neučí 

se samostatně. 

Problematikou sociálních služeb se zabývám v předmětu Sociální politika (v rámci výuky o sociální 

pomoci, v rámci tématu senioři, lidé se zdravotním handicapem, lidé sociálně vyloučení) a v předmětu 

Metody sociální práce (zejména komunitní práce a plánování) a pak ve volitelném semináři Projektování 

sociálních služeb. Výhodou naší školy je, že v rámci praxe navštěvují studenti vybraná zařízení 

sociálních služeb, kde to slyší o těch, co tam pracují, jsou na praxi v těchto zařízeních a spolupracujeme 

s lidmi z "terénu", což jsou většinou naši bývalí absolventi, kteří nám dělají i přednášky. Co by nám 

pomohlo? Třeba přednášky lidí z přímo z MPSV ČR... 

Disciplína: Teorie sociální práce, jedná se o samostatné téma jak v rámci přednášky (cca 1 vyučovací 

hodina), tak na cvičení (opět cca 1 vyučovací hodina, ale vždy záleží na konkrétní skupině studentů a 

jejich zkušenostech z praxe, kdy vzděláváme studenty v rámci kombinovaného studia a například 
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v minulém akademickém roce byly 2 z našich studentů právě pracovníky transformovaných zařízení, 

proto byli požádáni o prezentaci a téma zabralo celkově asi 3 vyučovací hodiny cvičení).  

Zvláštní přednášku  vyčleněnu nemáme, mluvíme o něm jako o aktuálním principu péče o lidi s 

handicapy. V rámci  předmětu Metodický a supervizní seminář k praxi se v ZS uskutečnil  jeden 

dvouhodinový diskusní seminář za účasti pracovníků zařízení, které je do procesu transformace 

zapojeno, má s ním praktické zkušenosti…  

Zmínka v rámci přednášky v předmětu SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou. Obsahem předmětu 

je seznámit studenty s cílovou skupinou lidí s psychiatrickou diagnózou, jaká jsou jejich specifika, jaké 

existují služby, jakou roli v nich zastává sociální pracovník apod. 

V rámci předmětů sociální politika, metody sociální práce, jsou zařazována témata vysvětlující 

studentům kriteria a cíle transformace a deinstitucionalizace. Obsahem témat je transformace sociálních 

služeb v České republice vycházející z hlavních priorit Národního rozvojového plánu pro období 2007-

2013 a Národního strategického referenčního rámce 2007–2013. Studenti jsou seznamováni s výše 

uvedenou strategií. Studenti se učí chápat proces transformace, jako nevyhnutelný krok k humanizaci a 

maximálně individualizovanému životu uživatele sociálních služeb. Seznamují se s posuzováním 

uživatelů a zvládání metod sociální práce od zdravotně-pečujícího k asistenčně-podpůrnému modelu 

péče. Do budoucna zvažujeme tato témata přednášet v samostatném semináři. 

Metody sociální práce, Politika sociálního zabezpečení – forma zmínky v rámci přednášky event. 

semináře, v rámci exkurzí v zařízeních poskytujících sociální služby (Dětské centrum Veska). 

Absolventská práce – témata z této oblasti. Autor práce seznamuje studenty (v seminářích). 

1. Teorie a metody sociální práce – seminář 2 hod. 

2. Zákon o sociálních službách – seminář 2 hod. 

3. Zdravotně sociální péče a služby o handicapované - osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

(přednáška 2 hod., seminář 2 hod.). 

4. Integrovaná raná péče – přednáška 2 hod., seminář 2 hod. 

5. Pedagogika a speciální pedagogika – zmínka v přednášce. 

6. Ucelená rehabilitace – zmínka v přednášce. 

Obsah – transformace pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením (Domov sociálních služeb 

Slatiňany), deinstitucionalizace ve speciální pedagogice, komunitní plánování, péče o ohrožené dítě + 

„transformace kojeneckých ústavů“, problematika profesionálních pěstounů. 

Seminář k praxi – přednáška o projektech Transformace soc. služeb, dobrá praxe, sociální služby pro 

osoby s postižením. Speciální pedagogika – účast vyučujících na konferenci (Hradec Králové…) + 

elektronická forma zpravodaje o průběhu transformace je rozesílána vyučujícím i studujícím. Téma se 

zpracovává též v absolventských pracích. 

Transformace – ano, v rámci předmětů: Sociální politika a Teorie a metody sociální práce. Dále 

v: odborná praxe, supervizní seminář praxí. 

Odborná praxe a supervize (v rámci reflexe poznatků z praxe). 

Sociální politika a instituce (v rámci výuky sociální pomoci – sociální péče). 

Projektování sociálních služeb (charakteristika a typologie sociálních služeb). 

SQSS (zmínka v rámci přednášky). 

Tématu věnován výběrový kurz „Kvalita v sociálních službách“ – 1 semestr 2 hod/týden. 

Samostatná disciplina v rámci navazujícího magisterského studia. 

V disciplinách teorie a metody sociální práce, sociální politika. 

 

Obsah je tedy velmi různorodý, od občanských postojů, komunitní práce, historie sociální práce u nás a 

v zahraničí, sociálních služeb, deinstitucionalizace, transformace sociálních služeb až po plánování 

sociálních služeb, témata speciálně věnovaným problematice, besedám, či ve dvou případech 

samostatným předmětům, které obsahují od teoretických východisek až po aktuální materiály MPSV ČR 

a NC. Nejčastější hodinovou dotací jednotlivých témat byly 2 hodiny. 
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Co by vám ve výuce těchto témat pomohlo? Školení vyučujících (prosím upřesněte téma), 

výukové materiály, opory apod.? 

 

Výukové materiály – (6 respondentů). 

Školení – (4 respondenti). 

Informace o projektech, jejich průběhu, připravovaných změnách v legislativě – (3 respondenti). 

Semináře – (2 respondenti). 

Stručný materiál obsahující: historické souvislosti, principy reformy, metody reformy konkrétně. 

Materiály, příklady dobré praxe, kazuistiky, úskalí, dosavadní úspěchy. 

Větší vůle ze strany praktiků přijít přednášet. 

Studijní opory trvalejšího charakteru. 

 

Závěr: Téma transformace a deinstitucionalizace je vyučováno napříč různými disciplínami, ale spíše 

formou témat, které s problematikou souvisí. Pouze ve dvou školách je problematice věnována speciální 

disciplína. Z většiny odpovědí vyplývá, že proces deinstitucionalizace a transformace není na školách 

podpořen adekvátní teoretickou základnou. Tomu odpovídaly i odpovědi na otázku č. 3, kdy respondenti 

zůstali na poměrně obecné rovině. Na druhou stranu lze konstatovat, že je o téma zájem a pokud by 

vznikla ucelená publikace, školy by ji přivítaly a patrně používaly. Vypracování vzorového sylabu kurzu či 

discipliny, vč. studijních opor by bylo užitečné a školami patrně využívané. 
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Příloha č. 8 Výstupy z tematické sekce Bádání v (de)institucionalizaci z konference Vzděláváním k 

(de)institucionalizaci  

 

1. Jsou studenti vyšších odborných a vysokých škol schopni uchopit téma deinstitucionalizace a 

transformace pobytových sociálních služeb a toto kvalitně zpracovat ve svých kvalifikačních 

pracích? 

 

 Studenti v kombinované formě studia, kteří pracují v sociálních službách, mají výhodu praxe a 

znalosti aktuálních problémů v oblasti sociálních služeb. Mají snadnější přístup k informacím o 

aktuálním dění a současných trendech, kterými se mohou následně ve svých bádáních zabývat. 

Jejich témata kvalifikačních prací by měly vycházet z aktuálních potřeb praxe a tuto reflektovat a 

navrhovat nové přístupy a řešení, a to v souladu s potřebami DI. 

 Studenti v prezenční formě studia mohou přenášet získané teoretické informace do praxe a tyto 

porovnávat s realizovanou skutečností. Jejich přínos je v tom, že nejsou zatíženi praxí. Nastavují 

pracovníkům z praxe zrcadlo a napomáhají tak ke změně ve vnímání poskytování sociálních 

služeb. Uchopení bádání v DI studentů v prezenční formě studia může být více v teoretické 

rovině, kdy je možné na problematiku DI nazírat v obecnějším kontextu, a to ve smyslu 

zamýšlení se např. nad tím, jak „totální instituce“ (např. velkokapacitní DZP) vytvářejí 

nepřirozené sociální prostředí, které může generovat patologické problémové chování lidí 

žijících uvnitř. Absence soukromí, velký počet osob na vyhrazeném místě, režimový systém, 

který popírá individualitu jedince, mechanizmy zajišťující kontrolu nad životem člověka, kdy je 

člověk zbaven možnosti rozhodování v těch nejzákladnějších oblastech a věcech lidského života 

– např. kdy je čas jíst, spát, odpočívat, jak trávit volný čas či použít peníze, jsou oblastmi 

lidských práv, na které se lze zaměřit.    

 Závěrem lze konstatovat, že jsou bádání studentů v prezenční i v kombinované formě studia 

nedílnou součástí „propagace“ DI, o které se i díky nim stále častěji diskutuje a dostává se do 

centra zájmu nejen výzkumníků. Teoretické znalosti propojené s možností praxe a bádáním 

studentů v zařízeních sociální služeb jsou dobrou praxí pro získávání i šíření informací a 

myšlenek DI.  

 

2. Jaké dílčí témata související s deinstitucionalizací a transformací sociálních služeb mohou ve 

svých kvalifikačních pracích studenti zpracovávat, aby výsledky jejich bádání byly použitelné 

v praxi? 

 

 Při zpracovávání tématu kvalifikační práce je vhodné se soustředit na jednotlivé konkrétní 

aspekty. Je vhodné vymezit konkrétní problém a tento řešit. Nepojímat problém obecně.   

 Je potřeba dobře specifikovat téma a především cíl práce, aby její výstup byl použitelný v praxi či 

věcně popisoval skutečný stav zkoumané problematiky.  

 Návrhy okruhů / témat kvalifikačních prací: práce s veřejností, spolupráce s ostatními institucemi 

(např. soudy, policií, opatrovníky), trestná činnost uživatelů sociálních služeb, vytíženost terénní 

služby, terénní služby versus pobytové služby, analýza potřeb využití jednotlivých služeb napříč 

celým spektrem sociálních služeb, změna myšlení pracovníků a přístupu k uživateli sociální 

služby, příprava uživatelů pobytových sociálních služeb na přechod do jiných forem bydlení, 

názory pracovníků a managementu na procesy změn v sociálních službách, způsoby motivace 

pracovníků v sociálních službách, práce s rodinou uživatele pobytové sociální služby, senioři ve 

společnosti, senioři a rodina. 
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3. V čem mohou být výsledky realizovaných výzkumů přínosné a jak je lze v praxi využít? 

 

 Získání zpětné vazby a obrazu o fungování sociálních služeb.  

 Využitelnost při zpracovávání metodik v jednotlivých zařízeních sociálních služeb.  

 Podklady k analytické činnosti.  

 Jako indikátor veřejného mínění.  

 K pojmenovávání palčivých problémů v sociálních službách a přeneseně v celé společnosti. 
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Příloha č. 9 Doporučení vedoucí k šíření myšlenek DI v systému vzdělávání  

 

(zápis č. 2/2012) 
 
Doporučení: 
 

 Vytvoření databáze poskytovatelů sociálních služeb s dobrou praxí (kteří jsou ochotni přijímat 

studenty na praxi).  

 Angažování studentů v oblasti DI vyhlašováním kvalifikačních a absolventských prací na témata 

spojená s DI. 

 Zavádění volitelných předmětů zaměřených na problematiku DI (obsahujících myšlenky DI 

v SSL) – např. předmět Aktuální trendy v sociálních službách. 

 Pořádání společných seminářů pro pracovníky a uživatele. 

 Vytvoření studijních opor, textů, manuálu pro učitele apod. 

 Využití stávajících materiálů jako studijních opor – získání přístupu (viz úkol analýza webu NC). 

 Společné sdílení zkušeností studentů a pracovníků SSL – společné supervize. 

 Ošetření praxí studentů supervizí studentských praxí (návaznost vzdělávacích plánů, praxe a 

supervize). 

 Zajištění vzdělávacího programu o transformaci pro mentory studentských praxí na pracovištích 

(v zařízeních SSL). 

 Přes životní příběhy zmapovat životy lidí v ústavní péči (viz doporučení pro pracovní skupinu 

Dobrá praxe).  

 Upravit požadavky na kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.  

 Doporučení MŠMT ČR podporovat vznik studijních opor, textů, manuálů, instruktážních videí a 

filmů obsahujících myšlenky DI. 
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Příloha č. 10 Návrh sylabu semestrálního kurzu (De)institucionalizace a transformace ústavní 

péče  

 
Deinstitucionalizace a transformace ústavní péče 
 
Sociální služby České republiky v totalitním období ztratily kontakt s vývojovými trendy v demokratických 
zemích. Převážně tak u nás přetrval koncept ústavní péče, jehož základní východiska vychází 
z medicínského modelu 19. století. Po roce 1989 nastal boom v rozvoji sociálních služeb, zejména 
v souvislosti s rozvojem tzv. nestátních služeb a rozvíjející se mezinárodní spoluprací. Nicméně proces 
deinstitucionalizace a transformace k nám dorazil se zpožděním několika desetiletí. Je proto velmi 
důležité, aby se studenti sociální práce a příbuzných oborů seznámili nejenom s důvody změn 
v sociálních službách, ale také aby rozuměli historickým, společenským i odborným souvislostem, 
dokázali analyzovat situaci sociálních služeb na makro i mikro úrovni, měli představu o moderně 
koncipovaných službách a dokázali ji naplánovat a realizovat, tedy aby byli nositeli dobré praxe. 
 
Cíl kurzu: 

- zprostředkovat znalosti historických a společenských souvislostí vývoje sociálních služeb, 
- porozumět problematice ústavní péče, modelům a rizikům z nich vyplývajících,  
- pojmout problematiku z hlediska lidských práv a humanizačních hnutí v mezinárodním kontextu, 
- porozumět problematice deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, 
- umět zhodnotit úroveň sociálních služeb z hlediska naplnění zásad deinstitucionalizace a 

transformace, 
- znát základní postupy používané v procesu transformace organizace sociálních služeb, 
- vybavit absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli nositeli dobré praxe.  
 

Získané způsobilosti 
 
Student: 

- rozumí kontextu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, 

- orientuje se v měnícím se postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, 
- na základě srovnání různých evropských systémů a koncepcí sociálních služeb se dokáže 

zorientovat v aktuální situaci sociálních služeb v ČR, 
- zná různá pojetí a modely sociálních služeb, 
- rozumí vývoji a zná charakteristické znaky ústavní péče, je si vědom důsledků pro jejich 

uživatele, 
- rozumí procesu transformace ústavní péče ČR v kontextu aktuálních sociálních politik a znalostí 

moderních teorií sociálních služeb, 
- teoretické znalosti dokáže využít k posouzení sociálních služeb regionu i konkrétního zařízení 

z hlediska deinstitucionalizace a transformace,  
- dokáže vypracovat návrh rámcového projektu transformované organizace, 
- dokáže pozitivně ovlivňovat laickou i odbornou veřejnost, 
- zná základní postupy práce s aktéry procesu transformace a deinstitucionalizace. 

 
Doporučení k realizaci praxí 
 
Výuka discipliny by měla být doplněna o praxi. Velkou pozornost je třeba věnovat výběru pracovišť. 
Přitom je vhodné dodržet následující zásady: 

- Pobytové zařízení s charakteristickými znaky ústavu by mělo být pro praxi použito pro ilustraci 
negativních znaků. Z tohoto hlediska je třeba se studenty pracovat. 

- Transformující se organizace by měla poskytnout názornou ukázku z hlediska procesu 
transformace. 

- Kvalitní příklady z hlediska výše uvedeného obsahu je třeba hledat v komunitních službách. 
- Získaná zkušenost se podrobována systémové reflexi. 
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Obsah jednotlivých lekcí, včetně doporučených zdrojů 

1. lekce 

Geneze sociálně politických myšlenek a institucí. Historický vývoj sociálních služeb.  

Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, část II. 
Matoušek, O. Sociální služby – legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007, 
kapitola 2. 
Matoušek, O. Ústavní péče. Praha: SLON, 1999. 2. přepracované vydání, kapitola 3. 

 

2. lekce 

Rezidenční péče. Ústavní péče – vývoj, charakteristické znaky, rizika. Totální instituce. 
Důvody k rušení ústavní péče, alternativy. 

Grunewald, K. Zavřete ústavy pro mentálně postižené. Praha: QUIP, 2003. Dostupné na 
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/001/000182.pdf 
Johnová, M. Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních. Praha: MPSV, 2003. Dostupné na 
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/000117.pdf 
Matoušek, O. Ústavní péče. Praha: SLON, 1999. 2. přepracované vydání. 

Šiška, J. Reflexe deinstitutionalizace – hodnoty, náklady, doporučení. Sociální práce. 4/2010, roč. 10. s. 

60-67. 
Vávrová, S. Kontext transformace pobytových sociálních služeb. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB, 
2009.  
Veřejný ochránce práv. ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV domovů pro osoby se zdravotním postižením. Dostupné 
na http://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/zarizeni/zarizeni-socialnich-
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4. lekce  

Deinstitucionalizace a transformace. Alternativy ústavní péče. Legislativní ukotvení. 

Kolektiv autorů. Deinsitucionalizace a život v komunitě – výsledky a náklady: zpráva o evropské studii. 
Praha: QUIP – Společnost pro změnu, 2010. Dostupné na 
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/015/001843.pdf 
Johnová, M. Zkušenosti s transformací ústavní péče. Praha: QUIP, 2008. Dostupné na 
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/005/000637.pdf 
Kolektiv autorů. Deinsitucionalizace a život v komunitě – výsledky a náklady: zpráva o evropské studii. 
Praha: QUIP – Společnost pro změnu, 2010. Dostupné na 
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/015/001843.pdf 
Matoušek, O. Sociální služby – legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007, 
kapitola 6-7. 
Zpráva Ad-hoc expertní skupiny o přechodu z institucionální na komunitní péči. Praha: MPSV, 2009. 
Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010. Dostupné na 
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=20401&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=Detail
Folder&pst=DetailFolder&p1=OID_INT_2801&acode=30357060 
Platná legislativa, zejm. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
 

5. lekce 

Proces deinstitucionalizace a transformace ústavní péče ČR - služby pro osoby se 
zdravotním postižením, sociální služby pro děti. Znaky deinstitucionalizace. 

Kocman, D. Paleček,J. Nezávislé zprostředkování jako nástroj zprostředkování odchodu klientů z ústavní 
péče do života v komunitě a jako nástroj transformace sociálních služeb: možnosti a omezení. Dostupné 
na http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/017/002077.pdf 
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, 
poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. 
Praha: MPSV, 2006. Dostupné na http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf 
Kriteria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče. Praha: MPSV 
ČR, 2009. Dostupné na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7871/priloha_1B.pdf 
Mulheir, G., Brown, K. Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti. University of Birmingham, 
2007. Dostupné na 
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=66031&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=Article
Detail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_5313&p2=ShowDocInfo_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True
&acode=106442344 
Mansell, J., Knapp, M., Beadle-Brown, J., Beecham, J. Deinstitucionalizace a život v komunitě – 
výsledky a náklady: zpráva o evropské studii. Praha: QUIP: 2010. 

Šiška, J., Brown, J. B. Developments in Deinstitutionalization and Community Living in the Czech 

Republic. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Volume 8, Number 2, pp 125-133, 

June 2011. 

Vann, H. B., Šiška, J.  From ‘cage beds’ to inclusion: the long road for individuals with intellectual 

disability in the Czech Republic Disability & Society Routledge, part of the Taylor & Francis Group. 

Volume 21, Number 5 / August 2006, pp. 425-439. 
Znaky a vodítka deinstitucionalizace. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 
2012. Dostupné na 
http://www.trass.cz/Download.aspx?param=T2lkOmk6NjMyNjw/JSQKDT5GaWxlSWQ6aTo2MzI3PD8lJA
oNPkNyYzpzOjE3OTIxMDc1OTUyOTAwMTg3MzU0YzBjNGM2Zjk1M2I0ZDE4OGUxZTUxZWE5ZTk4N
GM1MTU8PyUkCg0%2bVHlwZTpzOkNvbnRlbnQ8PyUkCg0%2bTWV0aG9kOnM6SW5saW5lPD8lJAoN
Pg%3d%3d 
Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní. Dostupné na 
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/013/001588.pdf 
 

http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/015/001843.pdf
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/005/000637.pdf
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/015/001843.pdf
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=20401&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=DetailFolder&pst=DetailFolder&p1=OID_INT_2801&acode=30357060
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=20401&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=DetailFolder&pst=DetailFolder&p1=OID_INT_2801&acode=30357060
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/017/002077.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7871/priloha_1B.pdf
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=66031&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_5313&p2=ShowDocInfo_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&acode=106442344
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=66031&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_5313&p2=ShowDocInfo_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&acode=106442344
http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=66031&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_5313&p2=ShowDocInfo_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&acode=106442344
http://www.trass.cz/Download.aspx?param=T2lkOmk6NjMyNjw/JSQKDT5GaWxlSWQ6aTo2MzI3PD8lJAoNPkNyYzpzOjE3OTIxMDc1OTUyOTAwMTg3MzU0YzBjNGM2Zjk1M2I0ZDE4OGUxZTUxZWE5ZTk4NGM1MTU8PyUkCg0%2bVHlwZTpzOkNvbnRlbnQ8PyUkCg0%2bTWV0aG9kOnM6SW5saW5lPD8lJAoNPg%3d%3d
http://www.trass.cz/Download.aspx?param=T2lkOmk6NjMyNjw/JSQKDT5GaWxlSWQ6aTo2MzI3PD8lJAoNPkNyYzpzOjE3OTIxMDc1OTUyOTAwMTg3MzU0YzBjNGM2Zjk1M2I0ZDE4OGUxZTUxZWE5ZTk4NGM1MTU8PyUkCg0%2bVHlwZTpzOkNvbnRlbnQ8PyUkCg0%2bTWV0aG9kOnM6SW5saW5lPD8lJAoNPg%3d%3d
http://www.trass.cz/Download.aspx?param=T2lkOmk6NjMyNjw/JSQKDT5GaWxlSWQ6aTo2MzI3PD8lJAoNPkNyYzpzOjE3OTIxMDc1OTUyOTAwMTg3MzU0YzBjNGM2Zjk1M2I0ZDE4OGUxZTUxZWE5ZTk4NGM1MTU8PyUkCg0%2bVHlwZTpzOkNvbnRlbnQ8PyUkCg0%2bTWV0aG9kOnM6SW5saW5lPD8lJAoNPg%3d%3d
http://www.trass.cz/Download.aspx?param=T2lkOmk6NjMyNjw/JSQKDT5GaWxlSWQ6aTo2MzI3PD8lJAoNPkNyYzpzOjE3OTIxMDc1OTUyOTAwMTg3MzU0YzBjNGM2Zjk1M2I0ZDE4OGUxZTUxZWE5ZTk4NGM1MTU8PyUkCg0%2bVHlwZTpzOkNvbnRlbnQ8PyUkCg0%2bTWV0aG9kOnM6SW5saW5lPD8lJAoNPg%3d%3d
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/013/001588.pdf


 

 

37 
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