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I.

Manažerské shrnutí

Předmětem

objednávky

Ministerstva

práce

a

sociálních

věcí

je

analýza

studijních

programů/oborů z oblasti sociální práce na vysokých školách (dále jen VŠ) v rámci bakalářského
či navazujícího magisterského typu studia a studia na vyšších odborných školách (dále jen VOŠ),
které jsou členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci s cílem identifikovat míru pozornosti
věnovanou tématu deinstitucionalizace sociálních služeb (dále jen DI) v rámci výuky na těchto
školách. Aplikačním cílem je pak návrh doporučení pro vzdělávání v oblasti DI zkoumaných
oborů a pro nastavení kritérií monitoringu vzdělávání v dané oblasti.
Zpracovatelem analýzy je Asociace vzdělavatelů v sociální práci, z.s. se sídlem v Brně (dále jen
ASVSP).
Analýza byla provedena za použití dotazníkového šetření (CAWI) a Desk Research. Cílem
dotazníkového šetření pak bylo zjistit, v jaké míře je ve výuce budoucích sociálních pracovníků
podchyceno téma deinstitucionalizace sociálních služeb. Výstupy analýzy formulují
doporučení na konkrétní změny v obsahu Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci tak,
aby výuka lépe pokrývala téma deinstitucionalizace sociálních služeb
a návrhy na změny ve studijních plánech s cílem posílit výuku tématu deinstitucionalizace
sociálních služeb.
Téma deinstitucionalizace je spojeno především s procesem transformace sociálních služeb,
případně transformace systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Obecně lze
deinstitucionalizaci chápat jako proces institucionálních změn, vztahující se k velkým institucím,
jež byly zřizovány za účelem poskytování péče, příp. kontroly určitých skupin populace, zejména
dětí, starých lidí, osob s mentálním postižením nebo vězňů. Ve světě lze zachytit diskuzi o
způsobu poskytování sociální péče už od 60. let 20. století. V ČR se deinstitucionalizace stává
součástí diskuze o sociálních službách pro seniory a osoby s různými formami handicapu a také
o způsobu zajištění péče o děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy, resp. o způsobu
sanace od 90. let (Kubalčíková, 2013, s. 248-249).
Sociální pracovníci, jejichž působnost je v praxi sociální práce široká, by měli být nositeli a
realizátory deinstitucionalizace. Samotné téma deinstitucionalizace je nedílnou součástí
vzdělávání sociálních pracovníků, ať už na úrovni VOŠ tak v rámci vzdělávání na VŠ v rámci
bakalářského či navazujícího magisterského typu studia. Realizovaná analýza přináší výstupy ze
vzdělávání v tématu deinstitucionalizace právě na VOŠ a VŠ, které jsou členy ASVSP.
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ASVSP je zapsaným spolkem právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich
částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího
vzdělávání v sociální práci. V současné době sdružuje 33 škol (14 VOŠ a 19 VŠ). Cílem ASVSP
a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky
a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného
cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a
vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální
práci v ČR i na Slovensku. Základním nástrojem, který využívá ASVSP v oblasti vzdělávání je
výše zmiňovaný Minimální standard vzdělávání v sociální práci (dále jen Standard), ze
kterého členské školy vycházejí a kterým se řídí při realizaci studijních oborů/programů. Standard
obsahuje 12 tematických oblastí (Filozofie a etika, Úvod do sociologické teorie, Psychologie v
sociální práci, Teorie a metody sociální práce, Odborná praxe, Supervize, Metody a techniky
sociálního výzkumu, Úvod do právní teorie a praxe, Sociální politika, Sociální patologie,
Menšinové skupiny, Zdraví a nemoc). Standard je dokumentem otevřeným, je tedy průběžně
reflektován a upravován, reaguje na potřeby rozvoje oboru a jeho identity, a to prostřednictvím
činnosti pracovních skupin ASVSP. Změny Standardu podléhají schválení Valnou hromadou
členů ASVSP. Dodržování standardu je zabezpečeno konzultacemi, sloužícími k udržování a
posilování garance úrovně vzdělávání v sociální práci. Konzultace jsou zajišťovány konzultační
skupiny schválenou Valnou hromadou ASVSP. Absolvování konzultace je podmínkou vzniku a
1

trvání řádného členství vzdělávací instituce v ASVSP.

Metodika šetření
Pro naplnění tématu byly v souladu s požadavky zadavatele zvoleny následující metody:
1. Dotazníkové šetření mezi poskytovateli vzdělání v oboru sociální práce na úrovni vyšších
odborných a vysokých škol, kteří jsou členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci;

2. Analýza sylabů kurzů, ve kterých je téma DI asociálních služeb zastoupeno;
3. Anketa mezi experty z praxe, zaměřené na získání podnětů pro inovaci vzdělávání v
sociální práci, související s tématem DI.
Ad1) Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, v jaké míře je ve výuce budoucích sociálních
pracovníků podchyceno téma DI sociálních služeb.
Dotazník pokrývá základní dimenze zkoumané tématiky, kterými jsou:
a) současný stav výuky tématu DI sociálních služeb a vnímání potřebnosti tohoto tématu;
b) zastoupení tématu v kurzech, tvořících Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, a to
jak v současnosti, tak s ohledem na možnosti jeho rozšíření v jednotlivých kurzech; c) možnosti,
které nabízí výkon odborných praxí v příslušných institucích;
1

ASVSP rozlišuje 3 druhy členství dle naplňování Standardu: řádné, mimořádné a přidružené.
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d) cílové skupiny, kterých se téma DI dotýká.
Koncept dotazníku byl diskutován s vedením ASVSP a zadavatelem. Po jeho schválení byl
rozeslán 19 pracovištím na vysokých školách a 14 pracovištím na vyšších odborných školách.
Návratnost dotazníků byla urgována po 14 dnech, kdy se podařilo počet zpětně získaných
dotazníků zvýšit. Celkem se zpět vrátilo 13 řádně vyplněných dotazníků z vysokých škol a 7 z
vyšších odborných škol (v jednom případě jde o společný bakalářský program CMTF UP
Olomouc a CARITAS - VOŠs Olomouc).
Ad2) Cílem této části šetření bylo zmapování a hlubší vhled do tématu DI v sociálních službách
tak, jak je toto téma prezentováno v sylabech, případně v dalších částech akreditačních spisů
vzdělavatelů v sociální práci a doplnit tak poznatky, získané v rámci dotazníkového šetření.
Sylaby a případné další části akreditačních spisů byly získány od škol zapojených do
kvantitativního šetření s tím, že některé oslovené školy na tuto žádost nereflektovaly. Pro analýzu
sylabů a dalších dokumentů byl využit software pro kvalitativní analýzu dat MAXQDA. Pozornost
byla věnována tomu, s jakou frekvencí, a v jakých předmětech se téma a pojem DI objevují, s
jakými tématy jsou spojeny, ale také, jak je téma DI zastoupeno v povinné a doporučené
literatuře.
Celkem byly sylaby získány od 8 škol s převahou zastoupení vysokoškolských pracovišť s tím, že
2

2 pracoviště zaslala komentář, nikoliv samostatné sylaby .
Ad3) Anketa mezi experty z praxe pokrývala 3 okruhy:
a) požadované znalosti absolventů oboru sociální práce související s tématem DI,
b) požadované dovednosti absolventů spojené s jejich uplatněním v praxi,
c) očekávání v oblasti hodnot a hodnotových orientací absolventů oboru pracujících v DI
sociálních službách.
Uvedené okruhy byly v podobě otevřených otázek předloženy pracovníkům 15 vybraných
institucí sociálních služeb, reagovalo 7 expertů.
Výsledkem analýzy jsou doporučení na konkrétní změny v obsahu Minimálního standardu
vzdělávání v sociální práci tak, aby výuka lépe pokrývala téma DI sociálních služeb a návrhy
na změny ve studijních plánech s cílem posílit výuku tématu DI sociálních služeb.

2

Omezený počet škol, které zaslaly sylaby, může být do jisté míry způsob také situací restriktivních
opatření souvisejících s šířením onemocněním COVID-19, kdy byla a jsou mnohá pracoviště výrazně
vytížena jinou agendou.
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Výstupy z dotazníkového šetření mezi poskytovateli vzdělávání
Z 33 oslovených členských škol ASVSP se dotazníkového šetření zúčastnilo 20 členských škol.
Výstupy jsou děleny do 4 tematických okruhů.
První výstupy se vztahují k současnému stavu výuky tématu DI sociálních služeb a vnímání
potřebnosti tohoto tématu. Poskytovatelé vzdělávání v oblasti sociální práce vnímají téma DI
jako rozhodně potřebné či spíše potřebné. Zařazení tématu DI jako samostatného kurzu je
variantou spíše okrajovou. V úvahách o případném zařazení kurzu DI do výuky se školy rozdělily
do dvou stejně velkých skupin – první o něm uvažuje v podobě povinného či povinně volitelného
kurzu, druhá skupina v podobě nepovinného, volitelného kurzu. Většina poskytovatelů vzdělávání
je názorů, že studenti jsou kompetencemi v oblasti DI vybavení částečně, třetina zastává názor
dostatečné míry. U většiny škol je téma DI zastoupeno v kvalifikačních závěrečných či
průběžných pracích. Téma se také objevuje v rámci projektových činností (u 7 škol) s konkrétním
zaměřením na reformu psychiatrické péče, zaměstnávání osob s mentálním postižením, stárnutí
obyvatelstva, supervize a vyloučené lokality. Poznatky z realizovaných projektů jsou ve všech
případech zařazovány do výuky.
Další oblast výstupů se věnuje zastoupení tématu DI v kurzech jednotlivých škol. V současné
době se tématu DI explicitně věnuje pouze jeden kurz, jedná se o kurz nepovinný. Téma DI je v
kurzech zastoupeno, ale jedná se o různou míru zastoupení v ostatních kurzech
(Psychopatologie, Teorie sociálního poradenství, Aktuální problematika sociální práce, Sociální
služby a standardy kvality), které nejsou součástí standardu. U některých škol byl označen za
kurz, který je především věnován tématu DI, kurz s názvem Sociální služby.
V kurzech vymezených standardem se dané téma objevuje v různé intenzitě, je zastoupeno ve
výuce kurzu Teorie a metody sociální práce, také v kurzech Odborná praxe, Supervize a Sociální
politika. Naopak je menšinově zastoupeno kurzu Metody a techniky sociálního výzkumu a v
Úvodu do sociologické teorie.
Důležitou součástí výuky předmětů, ve kterých se téma DI objevuje, je účast odborníků z praxe.
Všechny školy takové účasti využívají, buď systematicky, nebo když jsou takoví odborníci
dostupní. Klienti sociálních služeb jsou zařazování do výuky systematicky pouze v jednom
případě (VOŠ), polovina škol uvedla příležitostní zařazování, zbývající školy takovou možnost
nemají. Pouze jedna škola (VŠ) nepovažuje účast klientů sociálních služeb za přínosnou.
Odborné praxe, jako další tematický okruh, jsou nedílnou součástí vzdělávání sociálních pracovníků
a taktéž jedním z nejčastěji uváděných kurzů, ve kterých se objevuje téma DI sociálních služeb.
Polovina škol při jejich zajišťování zohledňuje typ institucí, ve kterých probíhají, polovina nikoliv.
Důležitou roli při výběru praxe hraje odborná úroveň pracoviště a dále také dlouhodobější
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spolupráce s takovými institucemi. Naprostá většina odborných praxí přitom probíhá jak v
„tradičních“ velkokapacitních institucích, tak v DI službách. Pokud se praxe realizují ve
velkokapacitních institucích, jsou příčinou především kapacitní důvody, tedy fakt, že jsou snadněji
dosažitelné (10 škol), významnou roli hraje také poptávka, která z takových institucí směřuje ke
studentům (9 škol).
Posledním sledovaným tématem byla míra pozornosti věnovaná jednotlivým cílovým skupinám
v souvislosti s tématem DI sociálních služeb. Bylo vytipováno celkem 13 takových skupin,
pokrývajících základní spektrum cílových skupin. U každé byla uvedena škála, zjišťující míru
pozornosti (1 = nejmenší, 7 = největší), která by měla být těmto skupinám v souvislosti s DI
věnována. Většina škol uvedla jako ty, kterým by měla být věnována největší pozornost, osoby s
duševním, mentálním a fyzickým onemocněním a seniory, dále osoby se smyslovým postižením
a děti a mládež.
Shrnutí výstupů
Samotné téma DI je na všech pracovištích považováno za velice důležité a téměř všechny
pracoviště uvažují o jeho posílení v rámci výuky. Téma DI je zastoupeno ve výuce většiny
předmětů zařazených do Standardu, v některých kurzech sehrává významnou roli, v jiných
okrajovou. Na některých školách téma DI významně figuruje v kurzu Sociální služby (či jeho
ekvivalentu), byť kurz není součástí standardu.
Výstupy z analýzy sylabů poskytovatelů vzdělávání
Cílem analýzy sylabů bylo analyzovat explicitní vyjádření tématu, tj. přítomnost pojmu DI, nebylo
však možné provést analýzu všech témat, která by mohla s tématem DI souviset, přestože je
některá pracoviště jako příbuzná označila.
Soubory se sylaby jednotlivých pracovišť byly buď sloučeny do jednoho souboru, nebo nahrány
do software MAXQDA, kde pak proběhlo jejich přečtení a kódování se zaměřením na téma DI.
Všechny zaslané materiály byly pečlivě prostudovány a následně archivovány v elektronické
podobě. Byly analyzovány sylaby 8 členských škol, 2 školy zaslaly pouze komentáře (bez dodání
sylabů).
Výstupy jsou různorodé. Explicitně se téma objevilo v názvu pouze jednoho volitelného kurzu na
FF UK. Jako zásadní dominantní a zásadní téma se DI objevilo v několika sylabech například na
FF UK nebo na CMTF UP, dále se témata objevují jako jedno z témat v rámci kurzů například na
univerzitách v Liberci, Ústí nad Labem. Některá pracoviště jako například Teologická fakulta JČU
uváděla, že téma považují za integrální součást celého studijního programu.
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Výuka tématu se orientuje na zahraniční zkušenosti a případy, stejně jako na reflexi procesu a
hojně je využíváno praktických příkladů, stejně jako zapojení vyučujících s významným přesahem
do praxe sociální práce. Zaslané sylaby ukazují, že téma DI je pracovišti vnímáno a ve výuce
reflektováno, nicméně převažují rozdíly v jeho přítomnosti v písemných materiálech. Ze sylabů
není samozřejmě možné spolehlivě zjistit v jaké míře je téma zastoupeno v rámci kontaktní výuky
nebo v rámci studijních opor, které nebyly předmětem tohoto rozboru.
Analyzované sylaby můžeme rozdělit do 4 skupin: první skupina - zastoupení pouze jednoho
kurzu přímo s názvem odkazujícím na DI; druhá skupina - obsahovala téma DI v zásadní míře;
třetí skupinu tvoří sylaby, kde je téma zmiňováno v menší míře jako jeden z výukových bloků;
čtvrtá skupina je reprezentována sylaby, kde téma není explicitně vymezeno, ale z jejich textu je
zřejmé, že tématu je věnována pozornost.
Shrnutí výstupů
Přímo nebo zásadně je téma DI přítomné v sylabech kurzů pouze na několika pracovištích. Při
výuce tématu je využíváno zahraničních zkušeností i reflexe domácího vývoje. Do výuky jsou
zapojeni domácí i zahraniční vyučující. V sylabech nejsou až na výjimky zmiňovány domácí
koncepční dokumenty a materiály. Většina pracovišť téma v sylabech vymezuje méně explicitně,
nicméně z jejich studia je zřejmé, že téma je přítomné a studující jsou s ním seznamováni.

Výstupy z ankety mezi experty z praxe
Z 15 oslovených expertů se šetření pomocí ankety zúčastnilo 7. Experti byli tázáni na následující
okruhy: znalosti, dovednosti hodnoty a hodnotovou orientaci absolventů oborů/programů
pracujících v DI sociálních službách.
Shrnutí výstupů
Absolventi oborů/programů pracujících v DI sociálních službách by měli mít následující znalosti:
měli by znát základní charakteristiky institucí, v různých kontextech (nejen v rámci sociálních
služeb), tyto znalosti by měly být nejen na úrovni teoretické, ale měly by být také ověřeny
vlastními zkušenostmi studentů, získanými v rámci praxí; měli by znát právní vymezení tématu
DI, včetně toho, jak je toto téma upraveno v rámci EU; měli by znát dopady procesu DI na rozvoj
osobnosti člověka a na jeho život, umět se orientovat ve vývojových potřebách člověka ve vazbě
na dopady institucionální péče; měli by mít odpovídající metodologické znalosti, umožňující nejen
zpracovat případové studie, ale také je odpovídajícím způsobem interpretovat a využívat (case
management); měli by umět plánovat rozvoj nejen sociálních služeb, ale i dalších podpůrných
aktivit; měli by znát základním pojmy, se kterými se v odborné praxi pracuje (psychosociální
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rehabilitace, psychiatrické minimum, extramurální péče, recovery, multidisciplinarita a další); měli
by mít poznatky o základech krizové intervence či o sociálních dávkách.
Mezi základní dovednosti, které by měli absolventi oborů/programů pracujících v DI sociálních
službách získat patří praktické dovednosti, které lze získat jedině praxí v příslušných zařízeních jedná se zejména o umění řešit problémy klientů i institucí. Mezi konkrétními dovednostmi
figurovaly následující dovednosti: jednání s lidmi (empatie, racionalita, zvládání krizových situací,
loajalita, komunikační dovednosti) a s tím související schopnosti týmové práce, schopnosti
pozitivní aserce, schopnost respektovat klientovy životní peripetie.
Odpovědi vztahující se k hodnotám a hodnotové orientaci se dají rozdělit do dvou skupin – v
první jsou některé hodnoty specifikovány (např. vyšší potřeba vnímání osobnosti klienta, vyšší
míra respektu k jeho životním zkušenostem a potřebám), druhá skupina neodlišuje hodnotovou
orientaci podle stupně DI.

Hlavní výstupy šetření
Téma deinstitucionalizace je považováno za velice důležité a téměř všechny pracoviště
uvažují o jeho posílení v rámci výuky.
Samostatný kurz zaměřený na deinstitucionalizaci v studijních plánech je zařazován
výjimečně.
Téma deinstitucionalizace je považováno za tzv. průřezové, proto je pracovišti
zařazováno do výuky většiny předmětů zařazených do Minimálního standardu.
Specifickou roli mají odborné praxe, kde je téma deinstitucionalizace ukotveno v systému
výběru pracovišť pro jejich výkon.
Podstatné je, že pro většinu kurzů platí možnosti buď zařazení tématu
deinstitucionalizace, či jeho rozšíření a to i v těch kurzech, kde je v současné době jeho
zastoupení minimální. Platí to také pro zmíněné odborné praxe.
Byli identifkovány očekávání odborníků z praxe, co se týče výsledků učení – znalostí a
dovedností vztahujících se k tématu deinstitucionaliace.
Většina pracovišť téma v sylabech vymezuje méně explicitně, nicméně z jejich studia je
zřejmé, že téma je přítomné a studující jsou s ním seznamováni.
Při výuce tématu je využíváno zahraničních zkušeností i reflexe domácího vývoje. Do
výuky jsou zapojeni domácí i zahraniční vyučující.
V sylabech nejsou až na výjimky zmiňovány domácí koncepční dokumenty a materiály.
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Doporučení pro ASVSP
Zpracování analýzy pro MPSV se stalo jedním z impulzů pro Výkonnou radu ASVSP uvažovat o
mechanizmech a formách reflektování aktuálních sociálně politických témat ve své činnosti.
Zatím byli ASVSP využívané tyto základní aktivity:
Vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca, který umožňuje v publicistické části
rychlou reakci na aktuální dění a současně vytváří příležitosti pro prezentaci příkladů
dobré praxe a projektů, dále umožňuje sociálním pracovníkům z praxe publikovat své
názory ve formátu esej, reflexe apod.;
Výkonná rada ASVSP v meziobdobí zasedání valné hromady má oprávnění jménem
ASVSP vyjádřit za ASVSP stanovisko k aktuálnímu dění (např. formulovat stanovisko,
otevřený list, nebo přidat se k iniciativám jiných organizací);
Pravidelná aktualizace Standardu iniciovaná členskými školami.
Poslední tři roky činnosti VR ASVSP ukázali potřebu přehodnocení činnosti a role výkonné rady
ve vztahu k reflektování sociálně politických témat. Navrhujeme proto:
Diskutovat a přijmout strategii v rámci ASVSP ve vztahu k reflektování sociálně politických témat:
Návrh postupu:
identifikovat aktuální sociálně politické témata související s lidskými právy a dlouhodobým
udržitelným způsobem života zohledňujícím specifika místních komunit,
po diskuzi v rámci jednání ASVSP členské školy rozhodnou, zda bude funkční vytvořit
pracovní skupinu pro danou úlohu nebo pověřit tímto úkolem konzultační skupinu/nebo
zvolit jiný formát.
Předpokládané úlohy pracovní skupiny:
zvážit možnost vytváření a zveřejňování tzv. pozičních dokumentů, kterými by
ASVSP vyjádřila své stanovisko,
vyjadřovat se k oslovení ze strany jiných organizací k signování otevřených listů.
Podporovat odbornou diskuzi k tématu deinstitucionalizace prostřednictvím časopisu
Sociální práce/Sociálna práca:
nadále nabízet MPSV a dalším organizacím prostor v publicistické části
časopisu, nadále nabízet prostor pro inzerci a diseminaci výsledků projektů,
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Doporučení pro zapracování výsledků analýzy do Standardu
Návrh postupu:
VR ASVSP obeznámí členy ASVSP s výsledky analýzy a navrhne Valní hromadě ASVSP
(19. – 20. 11. 2020) vytvoření pracovní skupiny s cílem připravit návrh změn v Standardu
VH ASVSP projedná návrh na jarním zasedání v roce 2021.
Pracovní skupina by se měla vyjádřit zejména k těmto otázkám:
Jak konkrétně reflektovat teoretická východiska deinstitucionalizace v jednotlivých
oblastech standardu? Jaké teorie by měli být akcentovány?
Jaké výstupy učení (postoje, znalosti a dovednosti) ve vztahu k DI jsou důležité z pohledu
vzdělavatelů a zaměstnavatelů sociálních pracovníků? Které z nich chybí nebo nejsou
zmíněny v jednotlivých tematických oblastech?
Je potřebné v rámci Standardu zavést další disciplínu/tematickou oblast zaměřenou na
sociální služby/politiku sociálních služeb?

Pro účely zpracování doporučení pro ASVSP byla oslovena přední odbornice na téma
deinistitucionalizace sociálních služeb doc. Mgr. Soňa Vávrová, PhD., která připravila k diskuzi o
konkrétním zapracování tématu DI do Standardu tento rámcový návrh:
Tabulka 1 – Návrh na zapracování tématu DI do standardu
Tematická oblast/disciplína

Návrhy

Filozofie a etika

lidská práva, lidská důstojnost, lidská
svoboda, morálka a etika v sociální práci

Úvod do sociologické teorie

Téma moci a totálních institucí - Goffman,
Foucault atd.

Psychologie v sociální práci

dopady ústavní péče na formování osobnosti
člověka - ve všech jeho vývojových fázích

Teorie a metody sociální práce

sociálně ekologický přístup v sociální práci,
participativní přístup v sociální práci,
empowermentapod

Odborné praxe

v DI zařízeních sociálních služeb či
v zařízeních v procesu transformace

Supervize

v rámci supervizních kazuistik

Metody a techniky sociálního výzkumu

příklady zkoumání v oblasti DI

11

Úvod do právní teorie a praxe

legislativní ukotvení lidských práv
v návaznosti na problematiku
neinstitucionalizace

Sociální politika

implementace transformace pobytových
služeb a dalších zařízení pro různé cílové
skupiny - reforma sociálních služeb,
psychiatrické péče, péče o ohrožené děti,
vězeňství apod.

Sociální patologie

tzv. totální instituce a jejich dopady - výchovné
ústavy, vězení, psychiatrické nemocnice
apod.

Menšinové skupiny

problematika sociálního vylučování
v souvislosti s tzv. totálními institucemi

Zdraví a nemoc

problematika (psychiatrických) nemocnic

Zdroj: Vlastní zpracování na základě komunikace s doc. Vávrovou, 2020
Inspirací pro ASVSP může být také příloha 10 – Návrh sylabu kurzu (De)institucionalizace a
transformace ústavní péče (součást dokumentu Vzděláváním k deinstitucionalizaci, 2013) a výše
prezentované výsledky ankety realizované v rámci výzkumného šetření. Konfrontací obou
zdrojů je možné inspirovat se při stanovování výsledků učení, které se dají přímo promítnout do
Standardu.
Další doporučení spočívá v pokračování v započaté spolupráci zejména s Veřejným ochráncem
práv, Jednotou pro deinstitucionalizaci v hledání společných zájmů a možností spolupráce
v oblasti:
vzdělávání studentů – např. sdílení metodických a dalších materiálů nebo zorganizování
seminářů pro studenty ve vybraných regionech/nebo webinářů,
přípravy studijních materiálů, které by mohly využívat všechny členské školy,
přizvání pracovníků/členů vybraných organizací do pracovních skupin k aktualizaci
Standardu,
nabídky publikování a diskuze v časopisu SP/SP,
celoživotního vzdělávání vyučujících sociální práce – v rámci sekce ASVSP pro
vzdělávání připravit a zrealizovat vhodný kurz,
celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků – zvážit, zda by bylo možné připravit a
zrealizovat vhodný kurz, akreditovaný MPSV,
vzájemné účasti na odborných seminářích a konferencích či jejich společné organizaci.
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Analýza systému vzdělávání sociálních pracovníků se zaměřením
na téma deinstitucionalizace sociálních služeb prostřednictvím
DeskResearch

II.

Úvod
V současné odborné literatuře z oblasti sociální práce české provenience je téma deinstitucionalizace
spojeno především s procesem transformace sociálních služeb, případně transformace systému
ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Deistitucionalizace je tedy spojená s managementem
změny. Téma zapadá do kontextu diskuze o postavení a cílech sociální práce v důsledku proměn
společnosti (např. Musil, 2008, Chytil, 2011; Glumbíková, 2019).

Sociální pracovníci by měli být nositeli a realizátory myšlenky deinstitucionalizace. Otázkou, která
představuje výzvu pro sociální pracovníky působící v sociálních službách, je jak ovlivňují
deinstitucionalizaci sociálních služeb. Pokud za cíl sociální práce považujeme řešení problémů
vyplývajících z nezvládaných interakcí jednotlivců, skupin a organizací, pak by se měla
problematika institucionalizace, potažmo institucionalizovaných uživatelů, stát středem zájmu
sociálních pracovníků (Vávrová, 2013, s. 32).
Heslo deinsitucionalizaceje v Encyklopedii sociální práce (Matoušek a kol., 2013) zařazeno mezi
trendy veřejné politiky. Jde o proces institucionálních změn. Vztahuje se k velkým institucím, jež
byly zřizovány za účelem poskytování péče, příp. kontroly určitých skupin populace, zejména
dětí, starých lidí, osob s mentálním postižením nebo vězňů. Ve světě lze zachytit diskuzi o
způsobu poskytování sociální péče už od 60. let 20. století. V ČR se deinstitucionalizace stává
součástí diskuze o sociálních službách pro seniory a osoby s různými formami handicapu a také
o způsobu zajištění péče o děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy, resp. o způsobu
sanace od 90. let (Kubalčíková, 2013, s. 248-249).
Deinstitucionalizace v kontextu sociálních služeb je stěžejním procesem transformace sociálních
služeb. Cílem deinstitucionalizace je zkvalitnit život lidí využívajících sociální služby a umožnit jim
běžný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků. Uživatel deinstitucionalizovaných sociálních
služeb je aktivním členem společnosti, podílí se na jejím fungování a udržuje a rozvíjí v ní běžné
vztahy. Důvody deinstitucionalizace sociálních služeb lze shrnout do pěti základních oblastí:
-

ochrana lidských práv

-

rozvoj osobnosti uživatele služeb

-

účast v běžném životě společnosti

-

nejlepší praxe sociálních služeb

-

účelnost poskytování sociální služby (Manuál transformace ústavů, 2013).
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V souvislosti s transformací sociálních služeb byla a je zřejmá důležitost vzdělávání, tedy znalostí
a dovedností nevyhnutných pro proces transformace a život v běžných podmínkách. Pro
úspěšnost transformace v rámci projektů MPSV bylo vždy počítáno s komplexním vzděláváním,
které zahrnovalo lidi žijící v ústavech, jejich rodinné příslušníky, blízké osoby a opatrovníky a
personál ústavů.
Význam a role vzdělavatelů, poskytujících pregraduální vzdělávání je kruciální – kvalitně
připravení absolventi sociální práce hrají zásadní roli v nastavování a realizaci systémových
změn a výkonu účinné a kvalitní sociální práce.
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1. Minimální standardy vzdělávání ASVSP a téma DI
Cílem kapitoly je přiblížit základní nástroj, který využívá Asociace vzdělavatelů v sociální práci v
oblasti vzdělávání. Specifická pozornost je zaměřena na objasnění, jakými formami samotná
asociace, ale i členské školy reflektují aktuální sociálně-politická témata.
Minimální standard vzdělávání ASVSP je otevřený dokument, který je diskutovaný a revidovaný

https://www.asvsp.org/standardy/.
Jeho specifikem je, že je platí pro všechny členy ASVSP tedy pro vyšší odborné školy i vysoké
školy, realizující bakalářské studijní programy sociální práce. Jde tedy o ojedinělý dokument v
ČR, protože sjednocuje představu o minimálním standardu vzdělávání v terciárním vzdělávání,
poskytovaném vyššími odbornými školami a vysokými školami.
Standard byl a je akceptován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v aplikační praxi,
tj. v řízení o udělení akreditace studijním programům, realizovaným na vysokých školách.
Smyslem dokumentu je vymezit očekávanou minimální kvalitu studijních programů v oblasti
vzdělávání sociální práce. Standard proto definuje rámcové obsahy výuky a získané kompetence
nutné pro formování profesní identity a pro výkon profese sociálního pracovníka. Zároveň dává
dostatečný prostor pro odbornou profilaci jednotlivých škol a jejich profesní orientaci na specifická
témata sociální práce.
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, vědoma si významu vzdělání pro identitu sociálních
pracovníků a výkon profese sociální práce, vytváří Minimální standard vzdělávání v sociální práci
jako nepodkročitelnou normu a metodický nástroj pro členské školy. Standard je členěn do 12
tematických oblastí:
1. Filozofie a etika:
2. Úvod do sociologické teorie
3. Psychologie v sociální práci
4. Teorie a metody sociální práce
5. Odborná praxe
6. Supervize
7. Metody a techniky sociálního výzkumu
8. Úvod do právní teorie a praxe
9. Sociální politika
10. Sociální patologie
11. Menšinové skupiny
12. Zdraví a nemoc
V rámci všech 12 tematických oblastí byla stanovena jednotná struktura Standardu:
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Pojetí je formulace rámce disciplíny, kterým se vztahuje k sociální práci. Poskytuje
názornou představu o zaměření jednotlivých disciplín a určující znaky obsahu jejich výuky.

Cíl výuky- konkrétní stanovení, k jakému výsledku výuka vede z pozice vzdělavatele
(předpokládaný výsledek vzdělávání, o který disciplína usiluje)
Cílové kompetence -výsledky učení v dané disciplíně formulované jako postoje, znalosti,
dovednosti studenta (mají být přiměřeně obsažené v profilu absolventa)
Výstupní charakteristiky - dovednosti (umí), znalosti (zná), kterými se vyznačuje
absolvent vzdělávání v konkrétní disciplíně – vzdělávací cíle spjaté s absolvováním
disciplíny (jsou pak obsaženy i v profilu absolventa).
Doporučení a podmínky pro výuku - mají nastavovat základní parametry kvality
vzdělávání, zejména personální a organizační zajištění výuky.
Obsah jednotlivých disciplín se propojuje v komplexní celek, který sleduje předmět zájmu
sociální práce, tj. sociální interakce, které podporují sociální změnu a rozvoj, sociální soudržnost
a posílení a osvobození lidí.
Z výše popsaného vyplývá, že v rámci aktuální podoby struktury Standardu nejsou explicitně
vyjmenovávané tzv. průřezové témata. Předpokládá se, že členské školy monitorují a
vyhodnocují aktuální společenské a zvlášť sociálně-politické témata. V rámci vzdělávání členské
školy naplňují adaptační cíle terciárního vzdělávání. Při vytváření studijních programů a následně
sylabů jednotlivých předmětů/kurzů vytvářejí prostor nejenom pro jejich teoretickou reflexi, ale i
formování postojů a zdokonalování dovedností studentů.
Revize Minimálního standardu vzdělávání ASVSP
Standard je průběžně reflektován a upravován, reaguje na potřeby rozvoje oboru a jeho identity,
a to prostřednictvím činnosti pracovních skupin ASVSP. Změny Standardu podléhají
schválení Valnou hromadou členů ASVSP.
Naposledy byl Standard aktualizován k 14. 11.2019. V současnosti pracují dvě skupiny na revizi
Standardu pro disciplíny: Úvod do právní teorie a praxe a Sociální patologie.
Návrh na revizi Standardu vztahující se ke konkrétní tematické oblasti/disciplíně může podat
zástupce člena ASVSP. O návrhu rozhoduje členská základna na Valné hromadě ASVSP s tím,
že je určen vedoucí pracovní skupiny. Další členy může nominovat každá členská škola.
Pracovní skupiny se při přípravě návrhu Standardu řídí metodikou. Návrh je diskutován a
schvalovaný valnou hromadou.
Dodržování Standardu
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Udržování a posilování garance úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které
poskytuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci svým členům. Cíle konzultací jsou formulovány
takto:
napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci

upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim
zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších
relevantních subjektů
udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.
Valná hromada ASVSP schválila pravidla poskytování konzultací s cílem vymezit podmínky a
zajistit jednotný postup při realizaci konzultací. Absolvování konzultace je podmínkou vzniku a
trvání řádného členství vzdělávací instituce v ASVSP. Realizaci konzultací zajišťuje konzultační
skupiny. Členy konzultační skupiny navrhují členské školy, kteří jsou pak schvalováni Valnou
hromadou.
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2. Deinstitucionalizace jako téma pro vzdělavatele sociálních pracovníků

ASVSP je spolek sdružující vysoké školy, (i jejich jednotlivé součásti), vyšší odborné školy a další
právnické a fyzické osoby, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR.
Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. V roce 2016
formulovala členská základna vizi ASVSP:
ASVSP je funkční organizace, vytvářející podmínky pro využití potenciálu a odborný růst svých
členů.
Je respektovaná exekutivní mocí, vysokými školami a vyššími odbornými školami,
zaměstnavateli
a dalšími tuzemskými a zahraničními partnery v oblasti sociální práce a při tvorbě relevantních
veřejných politik.
Prosazuje společné zájmy vzdělavatelů v sociální práci. Je garantem kvality terciárního
vzdělávání v sociální práci v ČR.
Přispívá k rozvoji profese sociální práce. Zasazuje se o rozvoj profese, která bude prosazovat
zájmy klientů a o zvýšení společenské prestiže sociální práce a podporu její identity.
Dále formulovala cíle ASVSP:
Obecný strategický cíl: podporovat profesionalizaci sociální práce kvalitním terciárním
vzděláváním
Dílčí strategické cíle:
●

podporovat odborný růst členů,

●

přispívat k rozvoji sociální práce a identity oboru,

●

monitorovat kvalitu terciárního vzdělávání v sociální práci,

●

podporovat inovace ve vzdělávání v sociální práci.

ASVSP reflektuje aktuální sociálně-politická témata a inovace v sociální práci ve své činnosti.
Iniciuje a udržuje spolupráci s profesními spolky v oblasti sociální práci, MPSV, Veřejným
ochráncem práv, Úřadem pro mezinárodní ochranu dětí a dalšími institucemi a organizacemi.
V souvislosti s tématem deinstitucionalizace se připojila k signatářům otevřeného dopisu
ministryni práce a sociálních věcí ze dne 5. 5.2020.
ASVSP je

vydatelem

časopisu

Sociální práce/Sociálna

práca

(http://socialniprace.cz).

Posláním časopisu je:
podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí
prostřednictvím sociální práce,
podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce,
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přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v
sociální práci,
podporovat zájmy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
V zájmu dosažení poslání časopis v rámci obce sociálních pracovníků a s nimi
spolupracujících a pomáhajících pracovníků jiných oborů podporuje:
postoje, které považují odbornost a lidskost za rovnocenná kritéria kvality sociální práce,
postoje, které kladou důraz na propojení teoretického zdůvodnění postupů sociální práce s

její praktickou orientací na problémy klientů a jejich reálné možnosti,
soudržnost všech, kteří se angažují ve prospěch řešení problémů klientů prostřednictvím
sociální práce,
otevřenou, odlišnosti chápající, poučenou a věcnou diskusi v rámci obce sociálních
pracovníků,
chuť a zájem sociálních pracovníků vidět sebe samé očima jiných.
O tematickém zaměření jednotlivých čísel rozhoduje redakční rada, ve které je ASVSP
zastoupena dvěma členy – předsedkyní a výkonnou tajemnicí Výkonné rady ASVSP.
Tématu Deinstitucionalizace sociálních služeb bylo věnováno číslo 1 v roce 2013. Téma
transformace ústavních zařízení bylo zpracováno v samostatné příloze časopisu číslo 1 v roce
2013.
Časopis je tvořen publicistickou a akademickou částí. Jednotlivé organizace a konkrétní autoři
mohou spolupracovat s časopisem různými formami, zejména ale přispíváním do obou částí
časopisu.
Členské školy ASVSP se významným způsoben podílejí na financování, propagaci a využívání
časopisu pro účely vzdělávání.
Pro implementaci aktuálních témat členské školy využívají několik forem:
spolupráce s externisty ve výuce (teoretické i praktickém vyučování – odborné praxe,
supervize),
spolupráce s externisty – vedení závěrečných kvalifikačních prací,
organizování odborných seminářů a konferencí k vybraným
tématům, realizace programů celoživotního vzdělávání,
spolupráce v projektech podpořených z evropských fondů a dalších vzdělávacích a
výzkumných projektech (aktuálně např. projektech podpořených TAČR).
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3. Metodika šetření
Předmětem objednávky byla analýza studijních programů/oborů z oblasti sociální práce na
vysokých (na bakalářském i magisterském stupni) a vyšších odborných školách s cílem
identifikovat míru pozornosti věnovanou tématu deinstitucionalizace sociálních služeb v rámci
výuky. Aplikačním cílem bude návrh doporučení pro vzdělávání v oblasti DI zkoumaných oborů a
pro nastavení kritérií monitoringu vzdělávání v dané oblasti.
Pro naplnění tématu byly v souladu s požadavky zadavatele zvoleny následující metody:
1. Dotazníkové šetření mezi poskytovateli vzdělání v oboru sociální práce na úrovni vyšších
odborných a vysokých škol, kteří jsou členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Cílem šetření
bylo zjistit, v jaké míře je ve výuce budoucích sociálních pracovníků podchyceno téma DI
sociálních služeb.
Struktura dotazníku pokrývá základní dimenze zkoumané tématiky, kterými jsou:
a) současný stav výuky tématu DI sociálních služeb a vnímání potřebnosti tohoto tématu;
b) zastoupení tématu v kurzech, tvořících Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, a to
jak v současnosti, tak s ohledem na možnosti jeho rozšíření v jednotlivých kurzech;
c) možnosti, které nabízí výkon odborných praxí v příslušných institucích;
d) cílové skupiny, kterých se téma DI dotýká.
Koncept dotazníku byl diskutován s vedením ASVSP a zadavatelem. Po jeho schválení byl
rozeslán 19 pracovištím na vysokých školách a 14pracovištím na vyšších odborných školách.
Návratnost dotazníků byla urgována po 14 dnech, kdy se podařilo počet zpětně získaných
dotazníků zvýšit. Celkem se zpět vrátilo 13 řádně vyplněných dotazníků z vysokých škol a 7 z
vyšších odborných škol (v jednom případě jde o společný bakalářský program CMTF UP
Olomouc a CARITAS - VOŠs Olomouc). Návratnost dotazníků byla 66%.
2.Analýza sylabů kurzů, ve kterých je téma DI asociálních služeb zastoupeno.
Cílem této části šetření bylo zmapování a hlubší vhled do tématu DI v sociálních službách tak, jak je
toto téma prezentováno v sylabech, případně v dalších částech akreditačních spisů vzdělavatelů v
sociální práci a doplnit tak poznatky, získané v rámci dotazníkového šetření. Sylaby a případné další
části akreditačních spisů byly získány od škol zapojených do kvantitativního šetření s tím, že některé
oslovené školy na tuto žádost nereflektovaly. Pro analýzu sylabů a dalších dokumentů byl využit
software pro kvalitativní analýzu dat MAXQDA. Pozornost byla věnována tomu, s jakou frekvencí a v
jakých předmětech se téma a pojem DI objevují, s jakými tématy jsou spojeny, ale také, jak je téma DI
zastoupeno v povinné a doporučené literatuře.
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Celkem byly sylaby získány od 8 škol s převahou zastoupení vysokoškolských pracovišť s tím, že
2 pracoviště zaslala komentář, nikoliv samostatné sylaby.
3.Anketa mezi expertyz praxe, zaměřené na získání podnětů pro inovaci vzdělávání v sociální
práci, související s tématem DI. Její náplní byly 3 okruhy:
a) požadované znalosti absolventů oboru sociální práce související s tématem DI
b) požadované dovednosti absolventů spojené s jejich uplatněním v praxi
c) očekávání v oblasti hodnot a hodnotových orientací absolventů oboru pracujících v DI
sociálních službách
Uvedené okruhy byly v podobě otevřených otázek předloženy pracovníkům 15 vybraných
institucí sociálních služeb. Na anketu odpovědělo 7 expertů z následujících organizací:
FOKUS Mladá Boleslav, z.s., středisko Kolín,
Nymburk, FOKUS Praha,
Diakonie ČCE, středisko Praha,
Spolu pro rodinu,z.s., Ostrava,
Slunečnice, z.s.,
Dvě osoby samostatně výdělečně činné v oblasti sociálních služeb.
Výsledkem analýzy jsou doporučení na konkrétní změny v obsahu Minimálního standardu
vzdělávání v sociální práci tak, aby výuka lépe pokrývala téma DI sociálních služeb a návrhy na
změny ve studijních plánech s cílem posílit výuku tématu DI sociálních služeb.

3.1 Dotazníkové šetření mezi poskytovateli vzdělávání
3.1.1 Současný stav výuky tématu DI sociálních služeb a vnímání potřebnosti
tohoto tématu
Možnosti zařazení tématu DI ve výuce jsou v zásadě dvě: buď jako samostatný kurz nebo jako
součást dalších kurzů. Třetí možnost není, neboť zástupci všech škol (s jedinou výjimkou) jsou
toho názoru, že toto téma je rozhodně potřebné (15 škol), případně spíše potřebné (4 školy).
Zmíněná výjimka byla vyjádřena variantou, že téma je spíše nepotřebné. Jako rozhodně
potřebné jej vnímají zejména zástupci vysokých škol.
Pokud jde o současné zařazení tématu v podobě samostatného kurzu, pak tato varianta je spíše
okrajová. Jako povinný figuruje takový kurz u tří škol, jako volitelný či povinně volitelný u jedné
školy (ve všech případech jde o VŠ). Zbývající školy se zhruba rovnoměrně rozdělily na ty, které
jej sice zatím nemají, leč uvažují o něm (8 škol) a ty, které o něm ani do budoucna neuvažují (7
škol). Ty VŠ, které mají jak bakalářské, tak magisterské programy, příliš nerozlišují mezi
zařazením takových kurzů do obou stupňů, tj. některé je mají v obou programech, jiné jen
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v bakalářském. Mezi VŠ a VOŠ žádné rozdíly v obou těchto variantách nejsou, u obou úrovní
jsou zastoupeny obě uvedené varianty.
V úvahách o případném zařazení takového kurzu do výuky se školy rozdělily do dvou stejně
velkých skupin – první o něm uvažuje v podobě povinný či povinně volitelný, druhá skupina v
podobě nepovinného, volitelného kurzu. Ani zde se VŠ a VOŠ od sebe neliší.
Potřebnost takového kurzu (či kurzů) je vyjádřena v názorech na to, jak jsou studenti již dnes
vybaveni kompetencemi pro práci v DI službách. Většina respondentů (15 škol) si myslí, že
studenti jsou takovými kompetencemi vybaveni částečně, zbývajících pět jsou většími optimisty a
soudí, že v dostatečné míře. Nenašel se nikdo, kdo by volil zápornou odpověď, tj. že jsou
vybaveni spíše málo či vůbec ne. Zástupci VOŠ byl poněkud častěji prezentován názor o spíše
částečném vybavení jejich studentů takovými kompetencemi (6 škol ze 7) než tomu bylo u
zástupců VŠ (9 škol ze 13).
O významu DI sociálních služeb vypovídá i to, jak je toto téma zastoupeno v kvalifikačních
pracích, a to jak průběžných, tak závěrečných. Pouze 2 školy uvedly, že se toto téma v
seminárních či podobných pracích nevyskytuje, ve dvou školách je naopak tématem povinným.
Všechny ostatní nechávají jeho volbu na zájmu studentů. Ještě výraznější se princip
dobrovolnosti promítá v bakalářských či diplomových pracích, kde jen na jedné škole patří toto
téma mezi povinná, na všech ostatních je jeho volba ponechána na zájmu studentů.
S tím úzce souvisí účast jednotlivých pracovišť v projektech, týkajících se tématu DI. Uvedlo ji 7
škol, z nich pouze jedna byla VOŠ. Z těchto projektů byly 4 projekty výzkumné, 3 vzdělávací, 6
regionálních a 2 národní. Jedna škola uvedla účast v mezinárodním projektu. Tematicky byly tato
projekty zaměřeny na reformu psychiatrické péče, zaměstnávání osob s mentálním postižením,
stárnutí obyvatelstva, supervize a vyloučené lokality. Ve všech případech jsou poznatky z těchto
projektů zařazovány do výuky.

3.1.2Zastoupení tématu DI v kurzech
Kurz, který je explicitně věnován tématu DI, se objevil jen u jedné školy (jako nepovinný). V
případě ostatních škol je téma v různé míře zastoupeno v ostatních kurzech (Psychopatologie,
Teorie sociálního poradenství, Aktuální problematika sociální práce, Sociální služby a standardy
kvality). V dotazníku jsme se zajímaly pouze o kurzy, které jsou zařazeny do Minimálních
standardů. Hned úvodem je ale třeba uvést, že některými školami byl jako ten, který je především
věnován tématu DI, uváděn kurz s názvem Sociální služby (který ovšem nefiguruje v Minimálních
standardech).
Celkově lze konstatovat, že ve všech kurzech Minimálních standardů se dané téma objevuje,
přirozeně někde jako velmi časté, jinde méně časté. Nejčastěji je zastoupeno ve výuce kurzu Teorie
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a metody sociální práce, často také v kurzu Odborná praxe (tomu se ale věnujeme v dalším textu
samostatně), v kurzu Supervize a Sociální politika. Na druhé straně je jen velmi málo zastoupeno
v kurzu Metody a techniky sociálního výzkumu a v Úvodu do sociologické teorie.
Největší variabilita, tj. téma se v kurzu objevuje na některých školách ve větší míře a jiných vůbec
ne, se týká zejména kurzu Psychologie v sociální práci, kde je částečně zastoupeno v 6 školách,
jen v malé míře v 8 školách a není zastoupeno opět v 6 školách. Podobně tomu je také v kurzu
Zdraví a nemoc (2 ve velké míře, 4 částečně, 5 jen v malé míře a není zastoupeno v 9 školách).
Do jaké míry tato variabilita odráží určitou setrvačnost ve výuce či vědomé opomíjení tématu DI
příslušnými vyučujícími lze jen spekulovat.
Graf 1 – Zastoupení téma DI ve výuce předmětů zařazených do Minimálního standardu v
současné době (absolutní četnosti); Zdroj: Vlastní zpracování, 2020
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Sociální patologie
Sociální politika
Úvod do právní teorie a praxe
Metody a techniky sociálního výzkumu
Supervize
Odborná praxe
Teorie a metody sociální práce
Psychologie v sociální práci
Úvod do sociologické teorie
Filozofie a etika
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Částečnou odpověď lze nalézt v hodnocení prostoru pro zařazení daného tématu do uvedených
kurzů. Podstatné je, že ve všech je takový prostor pro výuku uváděn. Největší přirozeně tam, kde
již nyní je jeho zastoupení nejvyšší, tj. ve zmíněných kurzech Teorie a metody sociální práce,
Odborná praxe Supervize. Výraznější nárůst je ale možný také v kurzech Psychologie v sociální
práci, Sociální politika a Zdraví a nemoc. Menší možnosti jsou nahlíženy v kurzech Úvod
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do sociologické teorie, Sociální patologie, Menšinové skupiny, Úvod do právní teorie a praxe a ve
zmíněném kurzu Metody a techniky sociálních výzkumů.

Graf 2- Možnosti zařazení tématu DI do výuky předmětů zařazených do Minimálního standardu
(absolutní četnosti); Zdroj: Vlastní zpracování, 2020
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Důležitou součástí výuky předmětů, ve kterých se téma DI objevuje, je účast odborníků z praxe.
Všechny školy takové účasti využívají, u 7 škol systematicky, u ostatních tehdy, když jsou takoví
odborníci dostupní. Nikdo z VŠ ani z VOŠ neuvedl, že by takovou možnost jejich škola neměla či
že by ji nepovažovaly za přínosnou.
Poněkud jiná je situace v účasti klientů sociálních služeb ve výuce. V tomto případě pouze jedna
škola (VOŠ) uvedla jejich systematické zařazování, polovina pak příležitostnou účast. Zbývající
školy takovou možnost nemají. Jen jedna škola (VŠ) nepovažuje účast klientů sociálních služeb
za přínosnou.

3.1.3 Odborné praxe
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Odborné praxe jsou jedním z nejčastěji uváděných kurzů, ve kterých se objevuje téma DI
sociálních služeb. Polovina škol při jejich zajišťování zohledňuje typ institucí, ve kterých probíhají,
polovina nikoliv. Tam, kde typ instituce hraje roli, je hlavním důvodem snaha ukázat studentům
všechny typy institucí aby tak získali dostatečný přehled a nasbírali potřebné zkušenosti.
Důležitou roli při tom hraje odborná úroveň navštíveného pracoviště a dále také dlouhodobější
spolupráce s takovými institucemi. Naprostá většina odborných praxí přitom probíhá jak v
„tradičních“ velkokapacitních institucích, tak v DI službách. Pouze jedna škola uvedla
velkokapacitní služby, jedna naopak převážně DI služby. Zjevně je to do značné míry podmíněno
dostupností uvedených služeb pro studenty.
Graf 3- Důvody pro výkon odborných praxí v „tradičních“ velkokapacitních institucích (absolutní
četnosti); Zdroj: Vlastní zpracování, 2020
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Pokud se praxe realizují ve velkokapacitních institucích, jsou příčinou především kapacitní
důvody, tedy fakt, že jsou snadněji dosažitelné (10 škol), významnou roli hraje také poptávka,
která z takových institucí směřuje ke studentům (9 škol).
Dvě třetiny škol uvažují v této souvislosti o určitých změnách, směřujících k posílení praxí v DI
službách. Na 9 školách se takové změny již v současné době připravují, na dalších 5 o nich
uvažují. Zbývajících 8 škol o takových změnách neuvažuje.

3.1.4 Cílové skupiny
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Posledním sledovaným tématem byla míra pozornosti věnovaná jednotlivým cílovým skupinám v
souvislosti s tématem DI sociálních služeb. Bylo vytipováno celkem 13 takových skupin,
pokrývajících základní spektrum cílových skupin. U každé byla uvedena škála, zjišťující míru
pozornosti (1 = nejmenší, 7 = největší), která by měla být těmto skupinám v souvislosti s DI
věnována. Vzhledem k podobě rozložení u všech skupin (jednovrcholové) lze pro interpretaci
využít hodnot průměru.
Graf 4- Jaká pozornost by měla být věnována v průběhu studia jednotlivým cílovým skupinám v
souvislosti s DI? (aritmetický průměr na škále 1 = nejmenší, 7 = největší); Zdroj: Vlastní
zpracování, 2020
7
6
5
4
3
2
1

VŠ

VOŠ

Z uvedených cílových skupin se vydělily ty, které je možno považovat z hlediska pozornosti, věnované
jim ze strany sociálních služeb, za „tradiční“. Sloučíme-li pro lepší přehlednost dvě krajní varianty
kladného pólu škály (tj. variantu 6 a 7), pak většina škol uvedla jako ty, kterým by měla být věnována
největší pozornost, osoby s duševním, mentálním a fyzickým onemocněním a seniory, dále osoby se
smyslovým postižením a děti a mládež. Ze zbývajících skupin, kterým je věnována již menší
pozornost, se odlišuje skupina rodin s dětmi, stojící mezi oběma nejvíce zastoupenými
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skupinami. Za pozornost jistě stojí fakt, že větší variabilita hodnocení uvedených skupin je na VŠ,
zatímco na VOŠ jsou rozdíly menší (nejvýše 1,5 bodu oproti 3,4 bodům na VŠ).

3.1.5 Závěr
Výsledky analýzy zastoupení tématu DI sociálních služeb ve vzdělávání budoucích sociálních
pracovníků lze shrnout do několika bodů.
Samotné téma DI je na všech pracovištích považováno za velice důležité a téměř
všechny pracoviště uvažují o jeho posílení v rámci výuky.
Ačkoliv téma DI, až na výjimky, nefiguruje v podobě samostatného výukového kurzu, je
zastoupeno ve výuce většiny předmětů zařazených do Minimálního standardu.
Samozřejmě jsou kurzy, kde hraje významnější roli, na druhé straně v některých kurzech
se vyskytuje spíše okrajově. Specifickou roli přitom hrají odborné praxe, kde je téma DI
ukotveno v systému výběru pracovišť pro jejich výkon.
Podstatné je, že pro většinu kurzů platí možnosti buď zařazení tématu DI, či jeho rozšíření
a to i v těch kurzech, kde je v současné době jeho zastoupení minimální. Platí to také pro
zmíněné odborné praxe.
Určitou výjimku tvoří kurz Sociální služby (či jeho ekvivalent), který je na některých školách
vyučován a kde je téma DI jedno z ústředních. Právě v něm je určitý prostor pro případnou
větší míru závaznosti výuky DI, např. jeho zařazením mezi Minimální standardy.

3.2 Obsahová analýza sylabů s ohledem na téma DI sociálních služeb
3.2.1 Východiska
DI a transformace sociálních služeb je v České republice dlouhodobě řešeným problémem a
rozvojovou příležitostí. Jedním z aspektů tohoto procesu je také příprava budoucích odborníků –
sociálních pracovnic a pracovníků na DI stávajících služeb, stejně jako pro práci a řízení služeb,
kde je tento transformační proces již dokončen. DI je u nás vnímána jako probíhající proces,
který byl významně podpořen na úrovni projektové a finanční. DI se významně týká některých
cílových skupin sociální práce, jakými jsou osoby se zdravotním postižením, ale také dětí, které
žijí v pobytových sociálních službách. Nelze opomenout ani souběžný proces DI psychiatrické
péče, kde má sociální práce také své nezastupitelné místo, případně proces DI v oblasti paliativní
péče. Také zde nachází sociální pracovnice a pracovníci své uplatnění a stávají se zásadními
osobami v rámci multidisciplinárních týmů.
Sociální pracovníci se v rámci své profesní přípravy setkávají se všemi typy sociálních služeb a
cílovými skupinami. Přestože vzdělávání v rámci studia na vyšší odborné nebo vysoké škole
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představuje pouze minimální základ a vytváří nezbytné předpoklady pro následující odborné i
zájmové celoživotní vzdělávání, je zásadní, jakými tématy jsou studentky a studenti během svého
studia oslovováni.
Studijní programy v oblasti sociální práce jsou vytvářeny na základě konsenzuálního pojení s tím,
že jednotlivé školy do studijních oborů přináší určitá specifika, která jsou způsobena řadou
vnitřních i vnějších faktorů (např. individuality vyučujících, pozice oboru v rámci fakulty, univerzity
nebo potřeby regionu a vazby na poskytovatele sociálních služeb.
Téma DI je široce diskutované a také realizované, je tedy otázkou, jak je toto téma reflektováno v
přípravě budoucích odborníků a vedoucích pracovníků v oblasti sociální práce. Cílem šetření bylo
porozumět tomu, jak je téma DIexplicitně prezentováno v sylabech kurzů vzdělavatelů v sociální
práci sdružených v AVSP, kteří se analytického projektu DI účastní.

3.2.2 Data a materiály
Zdrojem dat pro analýzu sylabů s ohledem na téma DI v sociálních službách byly sylaby zaslané
kontaktními osobami v rámci žádosti realizátora šetření. Původním záměrem bylo zaslání celého
akreditačního spisu, následně však byl tento požadavek redukován na požadavek zaslat pouze ty
sylaby, kde je témaDI reflektováno. Celkem byly sylaby získány od 8 škol s převahou zastoupení
vysokoškolských pracovišť s tím, že 2 pracoviště zaslala komentář, nikoliv samostatné sylaby.
Přehled pracovišť je uveden v následující tabulce.
Tabulka 2- Získané sylaby za jednotlivá pracoviště
Pracoviště

Počet
sylabů
1
4
1
a 4

Datum
zaslaní
24. 4. 2020
5. 5. 2020
8. 5. 2020
9. 5. 2020

FSS Univerzita Ostrava
Vysoká škola PRIGO, z.ú., Havířov
FSE UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta
přírodovědně-humanitní
pedagogickáTUL, Liberec
Filosofická fakulta UK, Praha
9
10. 5. 2020
Cyrilometodějská
teologická
fakulta 3
11. 5. 2020
Univerzity Palackého, Olomouc
Teologická fakulta JČU, České Budějovice
0
11. 5. 2020
FZS Univerzita Pardubice
0
11. 5. 2020
Obchodní akademie, Středníodborná škola 9
12. 5. 2020
knihovnickáa Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
VOŠSP Praha 10, Jahodovka - Vyšší
7
27. 5. 2020
odborná škola sociálně právní
Zdroj: Vlastní na základě e-mailové komunikace pracovišť, 2020
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Další údaje
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář
Připojený komentář

3.2.3 Metody a metodický postup
Původním záměr bylo vytvořit obsahovou analýzu sylabů za pomoci software MAQXDA s tím, že
byla navržena předběžná soustava kódů, která by reflektovala logiku struktury sylabů a
předpoklady zařazení tématu DI s ohledem na teoretická a institucionální východiska, která by
pak byla měněna a doplněna v rámci otevřeného kódování. Vzhledem k tomu, že u řady škol se
téma DIpřímo neobjevilo nebo že se téma objevovalo jen v jediném sylabu, nebylo možné tento
záměr naplnit. Cílem analýzy bylo analyzovat explicitní vyjádření tématu, tj. přítomnost pojmu DI,
nebylo však možné provést analýzu všech témat, která by mohla s tématem DI souviset,
přestože je některá pracoviště jako příbuzná označila.
Soubory se sylaby jednotlivých pracovišť byly buď sloučeny do jednoho souboru, nebo nahrány
do software MAXQDA, kde pak proběhlo jejich přečtení a kódování se zaměřením na téma DI.
Všechny zaslané materiály byly pečlivě prostudovány a následně archivovány v elektronické
podobě.

3.2.4 Interpretace výsledků
Některé školy zaslaly vstřícnou informaci, že: „Nenapadá mě nic dalšího, čím bychom mohli za
náš obor přispět“ (mimo rozšířeného vyplnění kvantitativního dotazníku).
Jiná škola uvedla: „Co se příp. sylabů týká, nemohu Vám bohužel zaslat žádný, kde by byla DI
takto explicitně zmíněná. Celé naše Bc. a NMgr. studium stojí na humanitně vědním pohledu na
sociální práci, který ipso facto preferuje svobodu, zodpovědnost a samostatnost jednotlivce při
jeho fungování v přirozeném sociálním prostředí rodiny a komunity. Koncepce našich studijních
programů je tedy primárně subsidiární a DI je toho natolik logickým důsledkem, že jsme ji
doposud nikde neměli potřebu zmiňovat“.
Některé další školy zaslaly sylaby, kde je téma DI bezesporu probíráno a diskutováno, nicméně
se přímo v sylabu neobjevuje. Zástupce jedné školy z této skupiny odpovědí uvádí:
„Deinstitucionalizaci v sylabech vysloveně nemáme, ale žlutě jsem podle pokynů jednotlivých
vyučujících zvýraznila okruhy, kde na toto téma vyučující mluví, diskutují se studenty apod“.
Jediným pracovištěm, které zaslalo sylabus kurzu, který se ve svém názvu a v rámci celé své
věnuje tématu DI, byla FF UK. Jedná se o předmět Deinstitucionalizace služeb péče o duševní
zdraví, který garantuje PhDr. Eva Dragomirecké, Ph.D. Vymezení (anotace) kurzu uvádí: V
současnosti probíhá v ČR transformace psychiatrické péče, která znamená přesunutí péče o
duševní zdraví do komunity, rozvoj sítě podpůrných služeb a významné posílení role sociální
práce. S tímto procesem jsou spojena mnohá rizika. Tento volitelný kurz, tvořený čtyřmi semináři,
je zaměřen jak na zahraniční zkušenosti s deinstitucionalizací, neboť státy západní Evropy a
severní Ameriky vstoupily na tuto cestu již v 70. letech 20. století, tak na aktuálně probíhající
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reformu péče u nás, která počítá se širokým zapojením sociálních pracovníků v nově vznikajících
multidisciplinárních týmech. Studenti v tomto kurzu poznají principy deinstitucionalizace jako
cesty z lůžkové péče do komunity, její rizika, výzvy a nové úkoly pro odborníky různých profesí.
Budou mít příležitost se poučit ze zkušenosti evropských zemí, jaké modely a systémy péče a
služeb umožňují lidem s duševním onemocněním žít v běžném prostředí a realizovat svůj osobní
potenciál.
Kurz je volitelným předmětem, který je určen jako pro studenty bakalářského, tak i magisterského
stupně studia. Semináře představují proces DI v Itálii, Nizozemsku, USA a v České republice.
Jednotlivá témata mají své vlastní přednášející, kteří jsou v rámci sylabu představeni. Jedná se
o:Prof. Christopher G. Hudson (americký sociální pracovník) studoval sociální práci, sociální
politiku a psychologii. Působí na Salem State University (USA) jako profesor sociální práce, byl
prezidentem Národní asociace sociálních pracovníků státu Massachusetts. Vedl výzkumné
projekty zaměřené na systém péče o duševní zdraví na univerzitách v Novém Zélandu, Izraeli,
Číně a Velké Británii. V současné době studuje proces deinstitucionalizace v celosvětovém rámci
včetně České republiky. Od září do prosince 2017 hostuje na Katedře sociální práce Filozofické
fakulty UK.
MUDr. Jan Pfeiffer, CSc. (psychiatr) je jedním z pionýrů transformace psychiatrické péče u nás: v
r. 1992 založil Fokus, sdružení pro péči o duševně nemocné nabízející komunitní služby, v r.
1995 založil Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Vedl kampaně za dodržování lidských
práv v léčebnách – časopis Time jej v r. 2004 označil za hrdinu roku. Působil jako expert na
reformu péče o duševní zdraví na Ukrajině, v Estonsku, Maďarsku a v Albánii, v současné době v
Moldávii. Podílí se na realizaci reformy psychiatrické péči.
Mgr. Pavel Říčan (sociolog a sociální pracovník) pracoval jako vedoucí rehabilitace ve Fokusu
Vysočina, nyní je ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, kde vede projekty zaměřené
na destigmatizaci, koncept zotavení a zapojování osob s vlastní zkušeností s nemocí (peer
konzultantů) a podporu transformace v Moldavsku. Podílí se na realizaci reformy psychiatrické
péče.
Dr. Lorenzo Toresini (italský psychiatr) byl účastníkem transformace léčebny v Terstu v 70. letech
20. století, od konce 90. let řídil Centrum pro duševní zdraví v Meranu. Je prezidentem italskoněmecké společnosti pro duševní zdraví a stálým účastníkem vývoje úspěšného systému péče o
duševní zdraví v severní Itálii.
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Obr. 1 - Vymezení charakteristik předmětu Deinstitucionalizace služeb péče o duševní zdraví (FF
UK)

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zaslaného sylabu, MAXQDA, 2020
Další skupinou představují sylaby, kde se téma objevuje téma DI přímo jako jediné nebo jako
jedno z témat předmětu. Jedná se například o předmět na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Politika sociálních služeb, který je koncipován jako
povinný a jeho garantem je Mgr. Martin Bednář, Ph.D. v jehož vymezení se uvádí:
Cílem předmětu je vysvětlit studentům vývoj a aktuální stav politiky sociálních služeb v Evropě a
v České republice. Důraz je kladen na problematiku managementu kvality sociálních služeb a
porozumění procesům deinstitucionalizace a transformace v sociálních službách.
Výstupními znalostmi jsou pak mimo jiné: student bude znát klíčové elementy a determinanty
procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb.
Dalším předmětem na této fakultě je předmět garantovaný doc. PaedDr. Tatianou Matulayovou,
PhD.s názvemSociální práce s rodinou nebo předmět garantovaný PhDr. et Mgr. Liborem
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Novosadem, Ph.D. Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, která je ovšem předmětem
povinně volitelným, na rozdíl od dvou předchozích.
Na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se téma
objevuje jako jedno z témat předmětu, a to v kurzech Teorie a metody sociální práce 2, Teorie a
metodologie sociální politiky, Sociální služby nebo Nové trendy v sociální práci, který je ovšem
kurzem volitelným (povinně volitelným).
Na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem se téma DI objevuje s explicitním
vymezením pouze u předmětu Sociální služby, který je předmětem povinným. V anotaci kurzu je
vymezena otázka transformace sociálních služeb:
Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se sociálními službami v kontextu sociální práce, jejich
legislativním ukotvením v evropském i národním rámci, s procesem plánování a registrací
sociálních služeb, možnostmi jejich financování, specifiky v poskytování jednotlivých sociálních
služeb a otázkou kvality v jejich poskytování. Účastníci kurzu se dále budou zabývat tématem
transformace sociálních služeb, spoluprací s ostatními resorty a vizí do budoucna. Tématu je
věnován jeden výukový blok.
U dalších sylabů jednotlivých studijních programů / dalších škol se téma objevuje spíše na
obecnější úrovni.

3.2.5 Diskuse
V rámci zadání byly vyhodnoceny zaslané sylaby s důrazem na explicitní vymezení pojmu DI a
transformace sociálních služeb. Jednotlivá pracoviště zaslala od žádného po 9 sylabů, kde se
téma podle jejich hodnocení vyskytuje. Explicitně se téma objevilo v názvu pouze jednoho
volitelného kurzu na FF UK. Jako zásadní dominantní a zásadní téma se téma objevilo v několika
sylabech například na FF UK nebo na CMTF UP, dále se témata objevují jako jedno z témat v
rámci kurzů například na univerzitách v Liberci, Ústí nad Labem. Některá pracoviště jako
například Teologická fakulta JČU uváděla, že téma považují za integrální součást celého
studijního programu.
Ukazuje se, že téma DI a transformace sociálních pojímají jednotlivý pracoviště různým
způsobem, pouze jedno pracoviště jde cestou samostatného volitelného předmětu. Jiná
pracoviště se tématu věnují dominantně v jednom nebo více kurzů povinných nebo volitelných.
Další skupina pracovišť vnímá téma jako integrální, ale nevymezuje jej přímo. Na žádost
realizátora šetření reagovala pracoviště zasláním různého počtu sylabů, což ovšem nemůže bez
dalšího implikovat, že v dalších předmětech se téma, byť nepojmenované, nevyskytuje. Některé
školy vybídly své vyučující, aby ve svých předmětech označili témata, kde je téma DI probíráno.
Ukazuje se, že výuka tématu se orientuje na zahraniční zkušenosti a případy, stejně jako na reflexi
procesu a hojně je využíváno praktických příkladů, stejně jako zapojení vyučujících s významným
přesahem do praxe sociální práce. Překvapivě se v seznamech literatury koncepční dokumenty
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z této oblasti objevují velmi málo. Nicméně není vyloučeno, že jsou s nimi studenti seznamováni
a že je na ně odkazováno.
Zaslané sylaby ukazují, že téma DI je pracovišti vnímáno a ve výuce reflektováno, nicméně
převažují rozdíly v jeho přítomnosti v písemných materiálech. Ze sylabů není samozřejmě možné
spolehlivě zjistit v jaké míře je téma zastoupeno v rámci kontaktní výuky nebo v rámci studijních
opor, které nebyly předmětem tohoto rozboru. Je pravděpodobné, že se s tématem studující
setkávají hned v několika či možná dokonce prakticky ve všech vyučovaných předmětech.
V zaslaných sylabech byl zastoupen pouze jeden kurz přímo s názvem odkazujícím na DI – první
skupina. Druhá skupina předmětů získaných od jednotlivých pracovišť obsahovala téma v
zásadní míře. Třetí skupinu tvoří sylaby, kde je téma zmiňováno v menší míře jako jeden z
výukových bloků. Čtvrtá skupina je reprezentována sylaby, kde téma není explicitně vymezeno,
ale z jejich textu je zřejmé, že tématu je věnována pozornost.
Omezený počet škol, které zaslaly sylaby, může být do jisté míry způsob také situací
restriktivních opatření souvisejících s šířením onemocněním COVID-19, kdy byla a jsou mnohá
pracoviště výrazně vytížena jinou agendou.

3.2.6 Závěry
Přímo nebo zásadně je téma DI přítomné v sylabech kurzů pouze na několika pracovištích. Při
výuce tématu je využíváno zahraničních zkušeností i reflexe domácího vývoje. Do výuky jsou
zapojeni domácí i zahraniční vyučující. V sylabech nejsou až na výjimky zmiňovány domácí
koncepční dokumenty a materiály. Většina pracovišť téma v sylabech vymezuje méně explicitně,
nicméně z jejich studia je zřejmé, že téma je přítomné a studující jsou s ním seznamováni.

3.3 Anketa mezi experty z praxe
3.3.1 Požadované znalosti absolventů oboru sociální práce související s tématem
DI
Na otázku, co by měli vědět absolventi bakalářského studia oboru sociální práce v souvislosti s
DI, uvedli respondenti poměrně široký okruh témat, která se dají vyjádřit v následujících bodech:
Měli by znát základní charakteristiky institucí, pokud možno v různých kontextech, tedy
nejen v rámci sociálních služeb. Tyto znalosti by měly být nejen na úrovni teoretické, ale
měly by být také ověřeny vlastními zkušenostmi studentů, získanými v rámci praxí.
Měli by znát právní vymezení tématu DI, včetně toho, jak je toto téma upraveno v rámci
EU. Měli by znát dopady procesu DI na rozvoj osobnosti člověka a na jeho život, umět se
orientovat ve vývojových potřebách člověka ve vazbě na dopady institucionální péče.
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Měli by mít odpovídající metodologické znalosti, umožňující nejen zpracovat případové
studie, ale také je odpovídajícím způsobem interpretovat a využívat (case management).
Měli by umět plánovat rozvoj nejen sociálních služeb, ale i dalších podpůrných aktivit.
Měli by znát základním pojmy, se kterými se v odborné praxi pracuje (psychosociální
rehabilitace, psychiatrické minimum, extramurální péče, recovery, multidisciplinarita a
další), měli by mít poznatky o základech krizové intervence či o sociálních dávkách.
Měli by znát alespoň rámcově historický kontext vývoje psychiatrické péče v ČR,zvláště
po roce 1989, znát systém psychiatrické péče a komunitní péče, znát pojmy a filozofii
vznikajících CDZ.

3.3.2 Požadované dovednosti absolventů spojené s jejich uplatněním v praxi
Další otázka byla zaměřena na to, jaké dovednosti by měli mít tito absolventi. Opět lze odpovědi
sumarizovat, nicméně hlavní sdělení se týká praktických dovedností, které lze získat jedině praxí
v příslušných zařízeních. Jde zejména o umění řešit problémy klientů i institucí.
Pokud jde o konkrétní dovednosti, pak jako hlavní jsou uváděny dovednosti v jednání s lidmi
(empatie, racionalita, zvládání krizových situací, loajalita, komunikační dovednosti) a s tím
související schopnosti týmové práce, schopnosti pozitivní aserce, schopnost respektovat
klientovy životní peripetie.
Opakují se zde některé znalosti, tentokrát v podobě dovedností – umět zpracovat a vyhodnotit
případové studie, umět zpracovat projektový záměr, umět se orientovat v legislativě a v systému
sociálních služeb.
Jeden respondent projevil názor, že práce v DI službách neobsahuje žádné specifické
dovednosti, které by nebyly potřebné v jiných oblastech působnosti sociálních pracovníků.
Jeden respondent zdůrazňoval ve své anketě rozsah a způsob učení – na konkrétních
předmětech – Fundrising, Ekonomie, Výzkum v sociální práci, Psychologie demonstroval, jaké
poznatky a dovednosti jsou důležité pro sociální pracovníky v praxi. Zdůrazňoval význam
kazuistických seminářů, cvičení, sebezkušenostního výcviku, nácviku komunikačních dovedností
apod. Mimo jiné navrhoval souvislou praxi v cizině (alespoň v podobě týdenní stáže).

3.3.3 Očekávání v oblasti hodnot a hodnotových orientací absolventů oboru
pracujících v DI sociálních službách
Třetí a poslední otázka ankety byla věnována specifickým hodnotovým orientacím absolventů.
Odpovědi se dají rozdělit do dvou skupin – v první jsou některé hodnoty specifikovány, druhá
skupina neodlišuje hodnotovou orientaci podle stupně DI.
Do první skupiny lze zařadit poněkud vyšší potřebu vnímání osobnosti klienta, vyšší míru respektu

k jeho životním zkušenostem a potřebám.
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4. Doporučení pro ASVSP a jejich odůvodnění
Hlavní výsledky šetření:
Téma deinstitucionalizace je považováno za velice důležité a téměř všechny pracoviště
uvažují o jeho posílení v rámci výuky.
Samostatný kurz zaměřený na deinstitucionalizaci v studijních plánech je zařazován
výjimečně.
Téma deinstitucionalizace je považováno za tzv. průřezové, proto je pracovišti
zařazováno do výuky většiny předmětů zařazených do Minimálního standardu.
Specifickou roli mají odborné praxe, kde je téma deinstitucionalizace ukotveno v systému
výběru pracovišť pro jejich výkon.
Podstatné je, že pro většinu kurzů platí možnosti buď zařazení tématu
deinstitucionalizace, či jeho rozšíření a to i v těch kurzech, kde je v současné době jeho
zastoupení minimální. Platí to také pro zmíněné odborné praxe.
Byli identifkovány očekávání odborníků z praxe, co se týče výsledků učení – znalostí a
dovedností vztahujících se k tématu deinstitucionaliace.
Většina pracovišť téma v sylabech vymezuje méně explicitně, nicméně z jejich studia je
zřejmé, že téma je přítomné a studující jsou s ním seznamováni.
Při výuce tématu je využíváno zahraničních zkušeností i reflexe domácího vývoje. Do
výuky jsou zapojeni domácí i zahraniční vyučující.
V sylabech nejsou až na výjimky zmiňovány domácí koncepční dokumenty a materiály.
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5. Doporučení pro ASVSP
Zpracování analýzy pro MPSV se stalo jedním z impulzů pro Výkonnou radu ASVSP uvažovat o
mechanizmech a formách reflektování aktuálních sociálně politických témat ve své činnosti.
Zatím byli ASVSP využívané tyto základní aktivity:
vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca, který umožňuje v publicistické části
rychlou reakci na aktuální dění a současně vytváří příležitosti pro prezentaci příkladů
dobré praxe a projektů, dále umožňuje sociálním pracovníkům z praxe publikovat své
názory ve formátu esej, reflexe apod.
Výkonná rada ASVSP v meziobdobí zasedání valné hromady má oprávnění jménem
ASVSP vyjádřit za ASVSP stanovisko k aktuálnímu dění (např. formulovat stanovisko,
otevřený list, nebo přidat se k iniciativám jiných organizací).
Pravidelná aktualizace Standardu iniciovaná členskými školami.
Poslední tři roky činnosti VR ASVSP ukázali potřebu přehodnocení činnosti a role výkonné rady
ve vztahu k reflektování sociálně politických témat. Navrhujeme proto:
Diskutovat a přijmout strategii v rámci ASVSP ve vztahu k reflektování sociálně politických témat:
Návrh postupu:
identifikovat aktuální sociálně politické témata související s lidskými právy a dlouhodobým
udržitelným způsobem života zohledňujícím specifika místních komunit,
po diskuzi v rámci jednání VH ASVSP ve dnech 19. - 20.11. 2020 členské školy
rozhodnou, zda bude funkční vytvořit pracovní skupinu pro danou úlohu nebo pověřit
tímto úkolem konzultační skupinu/nebo zvolit jiný formát.
Předpokládané úlohy pracovní skupiny:
zvážit možnost vytváření a zveřejňování tzv. pozičních dokumentů, kterými by ASVSP
vyjádřila své stanovisko,
vyjadřovat se k oslovení ze strany jiných organizací k signování otevřených listů.
Podporovat odbornou diskuzi k tématu deinstitucionalizace prostřednictvím časopisu Sociální
práce/Sociálna práca:
nadále nabízet MPSV a dalším organizacím prostor v publicistické části
časopisu, nadále nabízet prostor pro inzerci a diseminaci výsledků projektů.
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Doporučení pro zapracování výsledků analýzy do Standardu
Návrh postupu:
VR ASVSP obeznámí členy ASVSP s výsledky analýzy a navrhne Valní hromadě ASVSP
(19. – 20. 11. 2020) vytvoření pracovní skupiny s cílem připravit návrh změn v Standardu,
VH ASVSP projedná návrh na jarním zasedání v roce 2021.
Pracovní skupina by se měla vyjádřit zejména k těmto otázkám:
Jak konkrétně reflektovat teoretická východiska deinstitucionalizace v jednotlivých
oblastech standardu? Jaké teorie by měli být akcentovány?
Jaké výstupy učení (postoje, znalosti a dovednosti) ve vztahu k DI jsou důležité z pohledu
vzdělavatelů a zaměstnavatelů sociálních pracovníků? Které z nich chybí nebo nejsou
zmíněny v jednotlivých tematických oblastech?
Je potřebné v rámci Standardu zavést další disciplínu/tematickou oblast zaměřenou na
sociální služby/politiku sociálních služeb?
Pro účely zpracování doporučení pro ASVSP byla oslovena popřední odbornice na téma
deinstitucionalizace sociálních služeb doc. Mgr. Soňa Vávrová, PhD., která připravila k diskuzi o
konkrétním zapracování tématu DI do Standardu tento rámcový návrh:
Tabulka 1 – Návrh na zapracování tématu DI do standardu
Tematická oblast/disciplína

Návrhy

Filozofie a etika

lidská práva, lidská důstojnost, lidská svoboda,
morálka a etika v sociální práci

Úvod do sociologické teorie

Téma moci a totálních institucí - Goffman,
Foucault atd.

Psychologie v sociální práci

dopady ústavní péče na formování osobnosti
člověka - ve všech jeho vývojových fázích

Teorie a metody sociální práce

sociálně ekologický přístup v sociální

práci,

participativní

práci,

přístup

v sociální

empowermentapod
Odborné praxe

v DI zařízeních

sociálních služeb či

v zařízeních v procesu transformace
Supervize

v rámci supervizních kazuistik

Metody a techniky sociálního výzkumu

příklady zkoumání v oblasti DI

Úvod do právní teorie a praxe

legislativní ukotvení lidských práv v návaznosti
na problematiku neinstitucionalizace
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Sociální politika

implementace

transformace

pobytových

služeb a dalších zařízení pro různé cílové
skupiny

-

reforma

sociálních

služeb,

psychiatrické péče, péče o ohrožené děti,
vězeňství apod
Sociální patologie

tzv. totální instituce a jejich dopady - výchovné
ústavy, vězení, psychiatrické nemocnice apod.

Menšinové skupiny

problematika

sociálního

vylučování

v souvislosti s tzv. totálními institucemi
Zdraví a nemoc

problematika (psychiatrických) nemocnic

Zdroj: vVlastní zpracování na základě komunikace s doc. Vávrovou, 2020

Doporučení vztahující se k výsledkům učení – znalosti a dovednosti:
Inspirací pro ASVSP může být příloha 10 – Návrh sylabu kurzu (De)institucionalizace a
transformace ústavní péče

3

a výše prezentované výsledky ankety realizované v rámci

výzkumného šetření. Konfrontací obou zdrojů je možné inspirovat se při stanovování výsledků
učení, které se dají přímo promítnout do Standardu.

3

Vzděláváním k deinstitucionalizaci, 2013.
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6. Další doporučení:
Pokračovat v započaté spolupráci zejména s Ministerstvím práce a sociálních věcí, Veřejným
ochráncem práv, Jednotou pro deinstitucionalizaci a dalšími aktéry působícím v dané oblasti.

vzdělávání studentů – např. sdílení metodických a dalších materiálů nebo zorganizování
seminářů pro studenty ve vybraných regionech/nebo webinářů,
přípravy studijních materiálů, které by mohly využívat všechny členské školy,
přizvání pracovníků/členů vybraných organizací do pracovních skupin k aktualizaci
Standardu,
nabídky publikování a diskuze v časopisu SP/SP,
celoživotního vzdělávání vyučujících sociální práce – v rámci sekce ASVSP pro
vzdělávání připravit a zrealizovat vhodný kurz,
celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků – zvážit, zda by bylo možné připravit a
zrealizovat vhodný kurz, akreditovaný MPSV,
vzájemné účasti na odborných seminářích a konferencích či jejich společné organizaci.

Doporučení pro MPSV:
Propagovat webový portál http://www.trass.cz/ pro sdílení, výměnu a síťování partnerů k
tématu deinstitucionalizace
Spolupracovat s Asociací vzdělavatelů v sociální práci např. v rámci přípravy a realizace
vzdělávacího kurzu pro učitele sociální práce.
Nadále publikovat v časopisu Sociální práce/Sociálna práca k tématu deinstitucionalizace.
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Příloha 1 - Seznam oslovených členských škol; Zdroj: Vlastní konstrukce, 2020
Škola

Vyplněno

JU České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta,Ústav sociálních a
speciálněpedagogických věd
JU České Budějovice, Teologická fakulta, Katedra etiky, psychologie a charitativní
práce
MU Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
OU Ostrava, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
SU Opava, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd
SU Opava, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky
TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a
speciální pedagogiky
UHK Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce
UJEP Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Katedra sociální práce
UK Praha, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce
UK Praha, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky
UK Praha, Evangelická teologická fakulta, Katedra pastorační a sociální práce
UP Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské sociální práce
UP Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta + CARITAS - VOŠs Olomouc,
Katedra křesťanské sociální práce, vyplněno za bakalářské obory
UP Olomouc,Filozofická fakulta, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní
antropologie
UP Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
UTB Zlín, Ústav zdravotnických věd
VŠ polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce
VŠ PRIGO, Havířov
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola,
studijní obor Sociální práce, Praha 4
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociálně
právní činnost, Brno
Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, studijní
program Teologická a pastorační činnost, Praha 9
Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, studijní obor Sociální
pedagogika a teologie, Praha 2
Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociální práce a sociální
pedagogika, Praha 10
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno,
studijní obor Sociální práce
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava, studijní obor Sociální práce
SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, studijní obor Sociální práce
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, studijní obor Sociální práce a sociální
pedagogika, Praha 6
Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc, studijní obor Sociální a
diakonická práce
Vyšší odborná škola sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika,
Ostrava
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., studijní obor
Sociální práce, Čelákovice

44

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Příloha 2 - Dotazník - číselník absolutních četností;Zdroj: Vlastní konstrukce, 2020

Deinstitucionalizace (DI) sociálních služeb
Číselník absolutních četností
VOŠ

VŠ

1. Máte ve svém studijním pánu na téma DI zařazen samostatný kurz?
1. Ano, máme jej jako povinný
2. Ano, máme jej jako volitelný/povinně volitelný
3. Zatím ne, ale uvažujeme o tom
4. Takto orientovaný samostatný kurz nemáme a ani o něm neuvažujeme

0
0
5
2

3
1
3
6

2 pouze pro vysoké škol, pokud mají i magisterské programy!
2. Pokud ano, v jakém studijním programu?
1. V bakalářském i magisterském
2. Jen v magisterském
3. Jen v bakalářském

-

2
0
2

3. Pokud o takovém kurzu teprve uvažujete (var. 3 ot. 1), jaká by měla být jeho forma?
1. Povinný
1
2. Povinně volitelný
2
3. Nepovinný, volitelný
4

2
5
6

4. Jak vnímáte potřebu zařazení tématu DI do výuky?
1. Rozhodně potřebné
2. Spíše potřebné
3. Spíše nepotřebné
4. Rozhodně nepotřebné

12
1
0
0

3
3
1
0

5. Jak jsou podle Vašeho názoru studenti dnes vybaveni kompetencemi pro práci v DI
službách?
1. V dostatečné míře
1
2. Částečně jsou jimi vybaveni
6
3. Jsou vybaveni spíše málo či vůbec ne
0

4
9
0

6. V jaké míře je v současné době zastoupeno téma DI ve Vaší výuce předmětů zařazených do
Minimálního standardu?
Ve velké míře Částečně ano Jen v malé míře Není
a) Filozofie a etika
2
3
7
8
b) Úvod do sociologické teorie
0
1
11
8
c) Psychologie v sociální práci
0
6
8
6
d) Teorie a metody sociální práce
9
9
2
0
e) Odborná praxe
4
11
3
2
f) Supervize
2
14
2
2
g) Metody a techniky sociálního výzkumu
0
2
7
11
h) Úvod do právní teorie a praxe
0
3
12
5
i) Sociální politika
2
8
8
2
j) Sociální patologie
2
6
4
8
45

k) Menšinové skupiny
l) Zdraví a nemoc

0
2

8
4

5
5

7
9

7. Když se zamyslíte nad Vaším obsahem uvedených kurzů, ve kterých vidíte možnosti
pro zařazení tématu DI?
Velké možnosti Určité možnosti Jen malé možnosti Žádné
a) Filozofie a etika
b) Úvod do sociologické teorie
c) Psychologie v sociální práci
d) Teorie a metody sociální práce
e) Odborná praxe
f) Supervize
g) Metody a techniky sociálního výzkumu
h) Úvod do právní teorie a praxe
i) Sociální politika
j) Sociální patologie
k) Menšinové skupiny
l) Zdraví a nemoc

3
0
4
14
11
7
0
3
8
5
3
3

12
9
12
6
9
12
10
9
8
6
8
11

4
7
3
0
0
1
5
6
4
6
5
4

1
4
1
0
0
0
5
2
0
3
4
2

8. Jsou v současné době do výuky předmětů, ve kterých se téma DI objevuje, jako
přednášející zařazováni odborníci z praxe?
1. Ano, systematicky
2. Ano, když se naskytne možnost
3. Ne, takovou možnost nemáme
4. Ne, nepovažujeme to za přínosné

2
5
0
0

5
8
0
0

9. A jsou v současné době do výuky předmětů, ve kterých se téma DI objevuje, jako
přednášející zařazováni klienti sociálních služeb?
1. Ano, systematicky
2. Ano, když se naskytne možnost
3. Ne, takovou možnost nemáme
4. Ne, nepovažujeme to za přínosné

1
1
5
0

0
9
3
1

10. Specifickým prostorem pro zařazení tématu DI jsou odborné praxe. Zohledňujete z tohoto
hlediska typ instituce, ve které je praxe vykonávána? Je pro Vás typ instituce významný?
1. Ano
3
8
Jak: Praxe se organizují ta, aby student vystřídal různé varianty zařízení.
Je pro nás důležité, aby byla organizace nositelem dobré praxe.
Praxe by měly být co nejpestřejší, aby studenti měli možnost srovnání a dokázali si
sami vytvořit názor.
Instituce vybíráme z hlediska dlouhodobější spolupráce.
Prioritní je pro nás kvalita pracoviště a možnost rozvoje studenta na praxi.
Kritériem výběru dané instituce je její primární zaměření na DI.
2. Ne

4
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5

VOŠ
11. V jakém typu institucí jsou odborné praxe většinou vykonávány?
1. Převážně v „tradičních“ velkokapacitních institucích
2. Je to tak napůl, částečně v „tradičních“ velkokapacitních institucích, částečně
v DI službách
3. Převážně v DI službách

VŠ

0

1

7
0

11
1

12. Pokud převažují praxe v „tradičních“ velkokapacitních institucích, jaké jsou pro
to důvody?
Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne
a) Převážně administrativní povahy (je to jednodušeji
zvládnutelné)
b) Převážně kapacitní důvody (takových institucí je více
a jsou snadněji dosažitelné)
c) Je od nich větší poptávky po studentech
d) Studenti se tam více naučí

0

3

5

12

2
0
0

8
8
1

5
4
7

5
8
12

13. Uvažujete o změně směrem k posílení praxí v DI službách?
1. Ano a již to také připravujeme
2. Ano, ale zatím jen ve výhledu
3. Ne, neuvažujeme
14. Je téma DI zastoupeno v:

Ano,

a) seminárních či podobných pracích
b) v realizovaných BP/DP

2
1

2
2
3

6
3
4

povinně Ano, ale podle zájmu studentů Ne
16
19

2
0

15. Jaká pozornost by měla být jednotlivým cílovým skupinám v souvislosti s DI věnována
v průběhu studia?
Nejmenší
Největší
a) Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
1
2
1
8
4
2
2
b) Osoby ohrožené závislostmi
1
1
2
7
5
2
2
c) Osoby poskytující sexuální služby
3
2
2
6
5
0
2
d) Děti a mládež
0
0
0
4
1
3
12
e) Rodiny s dětmi
0
0
1
5
3
2
9
f) Senioři
0
0
0
2
1
4
13
g) Osoby s duševním onemocněním
0
0
0
1
2
4
13
h) Osoby s mentálním postižením
0
0
0
1
2
4
13
i) Osoby s tělesným postižením
0
0
0
1
2
5
12
j) Osoby se smyslovým postižením
0
0
0
1
4
5
10
k) Osoby v přechodné sociální krizi
1
0
3
8
2
4
2
l) Uprchlíci a imigranti
0
1
2
7
3
3
4
m) Osoby bez přístřeší
1
1
1
7
5
2
3
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16. Spolupracujete na nějakých projektech týkajících se DI?
1. Ano
2. Ne
17. Pokud ano, o jaké projekty jde?
AnoNe
a) Výzkumné
4
16
b) Vzdělávací
3
17
c) Regionální
6
14
d) Národní
2
18
e) Mezinárodní
1
19

1
6

Pokud ano, v jaké oblasti?
Stárnutí obyvatelstva
Reforma (transformace) psychiatrické péče
Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb
Zaměstnání a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením
Poskytování supervize v organizacích
Vyloučené lokality
Pokud ano, jak využíváte výstupů z těchto projektů ve výuce?
Prezentace výsledků studentům
Probíhají každoročně Dny duševního zdraví
Zařazení výsledků do přednášek, inovace cvičení, úprava sylabu dotčených předmětů,
úprava obsahu předmětů při přípravě nové akreditace
Příklady z praxe, kazuistiky
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6
7

Příloha 3 - Odpovědi respondentů na otázky ankety expertů; Zdroj: Vlastní
konstrukce, 2020
Odpovědi respondentů na otázky ankety expertů
Expert 1
1. Co by podle Vás měl/a vědět absolvent/kabc. stupně sociální práce v souvislosti
s deinstitucionalizací?
Pojem psychosociální rehabilitace, psychiatrické minimum, informace o sociálních dávkách,
pojem extramurální péče, základy krizové intervence, case management,
2. Jaké dovednosti by měl/a mít bakalář/ka sociální práce v souvislosti s jeho/její prací v
oblasti deinstitucionalizace?
Empatie, racionalita, zvládání krizových situací, loajalita, dovednosti v jednání, komunikační
dovednosti, týmovost, schopnost pozitivní aserce
3. Jaké jsou Vaše očekávání v oblasti hodnot a hodnotové orientace u bakaláře/bakalářky
sociální práce, který/á by pracoval/a v oblasti deinstitucionalizace
Viz odpověď otázka č. 2
Expert 2
1. Co by podle Vás měl/a vědět absolvent/kabc. stupně sociální práce v souvislosti
s deinstitucionalizací?
Vědět alespoň rámcově historický kontext vývoje psychiatrické péče v ČR,zvláště pak po roce
1989, znát systém psychiatrické péče a komunitní péče, znát pojmy recovery, multidisciplinarita a
filozofii vznikajících CDZ
2. Jaké dovednosti by měl/a mít bakalář/ka sociální práce v souvislosti s jeho/její prací v
oblasti deinstitucionalizace?
Stáž v CDZ, umět partnersky komunikovat s klientem, otevřenost,autentičnost,respektovat
klientovu životní cestu
3. Jaké jsou Vaše očekávání v oblasti hodnot a hodnotové orientace u bakaláře/bakalářky
sociální práce, který/á by pracoval/a v oblasti deinstitucionalizace
Respekt a pokora k životním příběhům klientů
Expert 3
1. Co by podle Vás měl/a vědět absolvent/kabc. stupně sociální práce v souvislosti
s deinstitucionalizací?
Určitě by měl/a navštívit několik různých zařízení, aby se poznal/a jak to v službách chodí, jaký je
program, aktivity aj… Dále by měl/a určitě hovořit se zaměstnanci zařízení a soc. pracovnicí –
vedoucí. Jelikož naše organizace má několik služeb, z toho dva denní stacionáře a centrum denních
služeb, můžeme s kolegy posoudit, že co služba to rozdílní klienti. Pro každého se hodí něco jiného.
Dle toho si tedy každý může ujasnit, co se pro jakého klienta hodí. V současné době např. řešíme
problematiku stárnoucí rodič a jeho stárnoucí „dítě“. Mnohdy je např. maminka sama, má již vyšší věk
a její „dítě“ je také staršího věku a ze strany rodiče síly ubývají. Těmto rodičům naopak nabízíme a
pracujeme s nimi dlouhodobě, aby začali pomýšlet na budoucnost a vyhledali pro své „dítě“ vhodnou
pobytovou soc. službu. Není nic horšího, než když mentálně postižený klient, který byl celý život zvyklí
na svého rodiče, najednou zůstane úplně sám a je náhle umístěn do cizího prostředí, mezi cizí lidi.
Také se nám často stává, že je rodič na několik dní hospitalizován v nemocnici a není širší rodina,
která by se po tento čas mohla o takového člověka postarat. Opět je to pro rodiče velký problém a
velice stresující. Toto je ale opravdu otázka času. S rodinou je třeba neustále a dlouhodobě pracovat.
Nám se tato práce s rodinou zatím daří. Samozřejmě jsem
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proto, aby každý člověk zůstával ve svém přirozeném prostředí, ale ne vždy je to možné… Toto
je opravdu hodně široké téma, na které lze hovořit dlouho.
Pro studenty by bylo jistě tedy dobré, aby v rámci dlouhodobých praxí hovořili se zaměstnanci
takových zařízení nebo aby škola navázala spolupráci s několika zařízení a zaměstnanci
zařízení, by tak mohli v rámci semináře hovořit se studenty na dané téma. Z vlastní zkušenosti
vím, že si student nejvíce zapamatuje tyto věci z praxe.
2. Jaké dovednosti by měl/a mít bakalář/ka sociální práce v souvislosti s jeho/její prací v
oblasti deinstitucionalizace?
Měl/a by vědět, jaký lidí se toto téma týká. Jaké jsou možnosti, služby. A opět nějaké zkušenosti
z praxí.
3. Jaké jsou Vaše očekávání v oblasti hodnot a hodnotové orientace u bakaláře/bakalářky
sociální práce, který/á by pracoval/a v oblasti deinstitucioanalizace?
Minimálně by měla vědět cílové skupiny, kterých se toto téma týká. Ostatní náležitosti se pak
potencionální pracovník s tímto titulem dozví ze zkušeností v praxi – zaměstnání.
Další komentáře, doporučení a návrhy:
To jsem již napsala. Opravdu z vlastní zkušenosti vím, že studentům nejvíce dají praxe, kde se
setkají se zaměstnanci, klienty zařízení…
Expert 4
1. Co by podle Vás měl/a vědět absolvent/kabc. stupně sociální práce v souvislosti
s deinstitucionalizací?
Terminologie, neoddělitelnost a souslednost základních principů (existence adekvátních služeb
komunitního typu, připravenost pracovníků a klientů na změnu, přesídlení do komunitních
podmínek, bezpodmínečné zajištění udržitelnosti systému komunitních služeb), souvislosti ve
smyslu preventivních opatření, rizika a jejich řešení, včetně dopadů na život klientů nedostatečně
připravených či přemístěných do nedostatečné či chybějící sítě služeb (syndrom otáčivých dveří),
pojmy transinstitucionalizace a reinstitucionalizace, specifika deinstitucionalizace systému péče o
ohrožené děti. Kultivace podmínek péče pro ty, kteří institucionální péči musí mít, jako součást
deinstitucionalizace.
2. Jaké dovednosti by měl/a mít bakalář/ka sociální práce v souvislosti s jeho/její prací v
oblasti deinstitucionalizace?
Nedomnívám se, že „práce v deinstitucionalizaci“ obsahuje specifickou sadu dovedností
nepotřebnou v jiných oblastech působnosti sociálních pracovníků.
3. Jaké jsou Vaše očekávání v oblasti hodnot a hodnotové orientace u bakaláře/bakalářky
sociální práce, který/á by pracoval/a v oblasti deinstitucionalizace?
Nedomnívám se, že „práce v deinstitucionalizaci“ vyžaduje jinou hodnotovou orientaci, než kterou
bychom očekávali u ostatních sociálních pracovníků bez rozlišování stupně vzdělání.
Další komentáře, doporučení a návrhy:
Deinstitucionalizace by měla být chápána jako přístup a proces předcházení a zamezení přijímání a
udržování lidí v pobytových zařízeních („institucích“), pokud to z vážných důvodů nepotřebují, nikoli
jako soubor praktik a dovedností ve službách určitého trendu, který definují metodiky autorit. Studenti
sociální práce by (ve všech ohledech) měli být ukotveni v tom, že sebeurčení člověka, život v
přirozených a humánních podmínkách jsou obecné hodnoty sociální práce a schopni reflektovat, jaké
postupy a podmínky jsou žádoucí pro předcházení „institucionalizaci“ a pro vyvádění lidí z
institucionální péče, kterou nepotřebují, a tuto situaci vnímat v podmínkách realisticky zhodnoceného
stavu komunitních služeb, bezpečí a možných rizik, resp. používat
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kritické myšlení v posouzení variantních řešení, odpovídajících alternativ pro péči, terapii,
bydlení, vzdělávání atd. a komunikovat to s klienty i relevantními aktéry.

Expert 5
1. Co by podle Vás měl/a vědět absolvent/kabc. stupně sociální práce v souvislosti
s deinstitucionalizací?
Znaky instituce, téma totální instituce v různých kontextech, tedy nejen v rámci sociálních služeb
Konkrétní znalost legislativy podporující deinstitucionalizaci s přesahem na minimálně evropský
rámec/ pro dovednost argumentovat změnu
Dopady institucionalizace na rozvoj osobnosti člověka a na jeho život
Realita institucionální péče v ČR – aktuální stav, možnosti, příležitosti změny
Instituce v Evropě – základní náhled na realitu nejbližších zemí
Dobrá orientace ve vývojových potřebách člověka ve vazbě na dopady institucionální „péče“
Případová práce – zásady, techniky, možnosti využití
Case managment
Plánování rozvoje (nejen sociálních služeb, ale i dalších podpůrných aktivit)
Kvalita jako východisko deinstitucionalizace
2. Jaké dovednosti by měl/a mít bakalář/ka sociální práce v souvislosti s jeho/její prací v
oblasti deinstitucionalizace?
Dovednost argumentovat a prosazovat změnu, tzn. komunikační dovednost v jasném
hodnotovém a odborném rámci
Praktická orientace v tématu (viz výše), tj. dovednost „vidět“ institucionální prvky, umět je dobře
formulovat a přinášet návrhy na možnosti změny
Orientace v kvalitě služby, podpory
Případová práce v praxi – tj. zjišťování potřeb, jejich vyhodnocování a podpora a doprovázení
klienta
Bonusem by byla dovednost vedení týmu a praktická dovednost case managmentu
Popsat projektový záměr
3. Jaké jsou Vaše očekávání v oblasti hodnot a hodnotové orientace u bakaláře/bakalářky
sociální práce, který/á by pracoval/a v oblasti deinstitucioanalizace?
Očekávám orientaci na člověka (klienta) a jeho potřeby. A také přesvědčení, že každý člověk si
zaslouží žít běžným způsobem svůj život. Vědomí, že mnoha lidem v naší zemi dlužíme nápravu
poměrů v této oblasti. Přesvědčení, že je nutná změna v této oblasti.
Další komentáře, doporučení a návrhy:
Téma institucionalizace vnést do praxí studentů s možností reálně zažít ústav, komunitní službu
(podporu), proces změny atd. Následně po praxi intenzivně supervidovat pod vedením odborníka
viděnou realitu a zkušenosti.
Expert 6
1. Co by podle Vás měl/a vědět absolvent/kabc. stupně sociální práce v souvislosti
s deinstitucionalizací? Žít
v ústavu není normální.
Každý člověk má stejná práva a povinnosti a možnosti žít běžným životem v běžném prostředí.
Ústavní pobytové služby jsou nejdražší a výrazně zasahují do práv lidí, zbavují odpovědnosti,
soukromí a možnosti ovlivňovat vlastní život i v maličkostech.
Účel sociálních služeb (SS) a zásady - § 2 Zákona o sociálních službách s vazbou na LZPS,
principy běžného života a kritéria sociálního začleňování. Co znamená „běžný život“. Zachování
rolí v životě člověka, život podobný vrstevníkům. SS vedou k jejich menší závislosti na jiných,
akceptace práv lidí s postižením - Úmluva o právech osob se ZP.
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Nezbytnost mapování potřeb člověka v oblastech života a hledání cest podpory s jeho nezbytným
zapojením (ne bez něj).
Sociální politika státu, regionální politika – možnosti podpory lidí s postižením v životě v běžných
podmínkách – systém sociálních služeb, neformální podpory, pečujících osob, komunitní
plánování, systém financování sociálních služeb.
2. Jaké dovednosti by měl/a mít bakalář/ka sociální práce v souvislosti s jeho/její prací v
oblasti deinstitucionalizace?
Orientace v legislativě (ČR a mezinárodní) v oblasti sociálních služeb a podpory lidí s postižením.
Rozpoznat ústavní službu a definovat znaky - ústavní prvky (nejen stavebnětechnické, ale i jiné,
v přístupu k lidem aj.).
Pojmenovat rizika instituce a její přímý vliv na podobu života lidí, kteří ji využívají.
Určit rozdíl mezi humanizací a transformací, DI.
Znát kritéria komunitních služeb – DI.
Znát možnosti řešení (nezbytné kroky), jak docílit změny - transformace a DI (s využitím
přirozených zdrojů v komunitě) a aktivně je svým konáním podporovat (využívat možnosti).
Schopnost podpory člověka dle jeho potřeb.
Komunikační dovednosti, flexibilita, schopnost se neustále učit.
3. Jaké jsou Vaše očekávání v oblasti hodnot a hodnotové orientace u bakaláře/bakalářky
sociální práce, který/á by pracoval/a v oblasti deinstitucioanalizace?
Vždy a za všech okolností hájit zájmy a práva samotných lidí s postižením, dávat jim prostor
k vyjádření a projevu jejich vůle.
Respekt k člověku s postižením.
Akceptace jejich dospělosti - jsou-li dospělí (bez vazby na míru potřebné podpory či snad
diagnózy).
Schopnost argumentace a podpory změn postojů.
Zvnitřnění principů normality a života lidí se ZP podobného vrstevníkům v normálním prostředí,
obce, jejich zapojení do všech oblastí života (byť s potřebnou podporou).
Další komentáře, doporučení a návrhy:
Praxe SP cíleně v komunitních službách pro lidi s postižením (ne ve stávajících ústavních
službách) a supervize studentů.

Expert 7:
Několik posledních dní stále přemýšlím nad Vašimi otázkami a pořád se mi nedaří je uchopit.
Dneska ráno cestou ve vlaku do Prahy na jednání Jednoty pro deinstitucionalizaci, když jsem
konečně mohla přepnout z pracovního maratonu, mi došlo, že je to proto, že moje mysl odmítá
pochopit jejich zaměření, neboť co jiného by ještě měl umět sociální pracovník po bakalářském
studiu navíc, oproti tomu, co se učíme? Znamenají ty otázky, že to, co se v bak. studiu učíme, je
pro naše potřeby kvalitního vzdělaného odborníka nedostačující? Nemyslím si to. Jak zatím
procházím předměty prvního, druhého i třetího ročníku, tak jejich odborná stránka je dostatečná.
Spíš si říkám, zda se nepodívat nikoliv na obsah, ale rozsah a způsob. Tedy - proměnit způsob
toho, jak se učíme. Například namísto definic v Ekonomii, v níž jsme se seznámili s rozdílem
mezi pozitivní a normativní ekonomií, naučili se, jaké jsou výrobní faktory a jak spočítat, kdy se
Helmutovi, který prodává cibulky narcisů ve svazku 3 rostlinek za 9 Kč vyplatí prodej v množství
100 kusů/měsíc, 300 kusů/měsíc atd., pokud fixní náklady činí 2000 Kč, tak kdybychom místo
toho se učili praktické dovednosti jak s klientem propočítat a jak ho naučit finanční gramotnost
domácnosti včetně porozumění systému sociálního zabezpečení, výpočtu důchodu a nároků na
různé typy sociálních podpor, nebo umět spočítat ekonomiku komunitního bydlení, aby byla
zvladatelná a uchopitelná pro fundraising organizace i příjmy klientů, atd.
Stejně tak jako mnohem potřebnější, než aby prvňáci v 1. semestru dosud naprosto neorientovaní
měli ve cvičeních z psychologie studovat odborné články, kterým vůbec nerozumí, a interpretovat
výzkumy v článcích podle metod, které se učíme až ve 2. a 3. semestru a byli z předmětu
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vyhazováni za nedostatky jak v prezentaci, tak v neschopnosti interpretovat tabulky a také v
nedodržování citací (mezi námi - to nemá s psychologií nic společného!), tak namísto toho
kdybychom měli psychologii praktičtěji orientovanou na sebe zkušenost, poznání, kazuistiky, kdy
budeme pracovat sami se sebou, budeme poznávat chování, jednání lidí v praktických
souvislostech, na příbězích, chápat duševní procesy i patologie klientů, abychom s nimi mohli v
praxi efektivně pracovat, abychom neztroskotávali na našem osobním přenosu či protipřenosu s
klientem (což je nejčastější problém SP, to z vlastní praxe letitého manažera mohu jen potvrdit).
Dále si myslím, že je potřeba, abychom se cíleně učili kritickému myšlení a trénovali ho, trénovali se v
nácvicích komunikace, zejména krizové, ve zvládání krizových situací s klienty (volitelňáky s doc. x
jsou úžasné, ale k té teorii potřebujeme cvičit a cvičit a cvičit). Ve velké míře to suplujete Vy, pane Y a
paní Z ve vašich předmětech, ale SP potřebují trénink těchto dovedností komplexně, aby mohli
pracovat jak s klienty, tak byli schopni efektivně a argumentačně silně hájit jejich práva v rámci
komunitních plánování, jednání zastupitelstev na obcích, před donátory, politiky, atd.
Také potřebují souvislou praxi v cizině, alespoň v podobě týdenní stáže, každý semestr jednu,
aby viděli, zažili, ochutnali, nasahali si a načichali, jak to vypadá, když to funguje jinde, jak se to
má dělat, jak s tím mohou pracovat. Aby to pro ně od počátku studia byl standard! Aby, až se po
promoci rozeběhnou do terénu, ho mohli začít měnit a nebyli ochotni přizpůsobovat se zažitým
systémům, aby se nebáli zavádět a přinášet změny.
Aby, pokud by šli pracovat na úřady, byli velkou oporou a inspirací politikům pro rozhodování v
plánování rozvoje soc. služeb, jejich financování na obcích i krajích.
A hlavně, aby odcházeli jako zralejší vědomější osobnosti. Vím, že toho možná chci od VŠ víc,
než je její rolí, ale když pak vybírám do týmu sociální pracovníky a pláču po proběhlých
pohovorech nad osobnostní stránkou uchazečů, propadám občas velkému zoufalství.
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