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1 ÚVOD 

 

     Volba tématu mé absolventské práce úzce souvisí s výkonem mé profesní 

funkce. Pracuji již řadu let na pozici sociální pracovnice Městského úřadu v Čáslavi. 

V průběhu mého profesního působení velmi úzce spolupracuji s poskytovateli 

sociálních služeb konkrétně s poskytovatelem terénních a ústavních služeb pro seniory 

a občany se zdravotním postižením.  V současné době se převážně věnuji problematice 

poskytování příspěvků na péči, nicméně i tato má povinnost předpokládá úzkou 

spolupráci se jmenovanými poskytovateli.  

Velmi diskutovaným tématem všech poskytovatelů se v souvislosti s nabytím 

účinnosti zákona o sociálních službách stal pojem kvalita sociální služby. S ohledem na 

provázanost spolupráce městského úřadu a poskytovatelů, stalo se i mou prioritní 

potřebou se s tímto termínem blíže seznámit.  

Zákon o sociálních službách přinesl do zakotveného sociálního systému určité změny, 

které předložily poskytovatelům nové profesní povinnosti, jejichž splnění způsobuje 

pracovním týmům velké problémy.  

 Stěžejním cílem nové právní úpravy bylo změnit postavení uživatele, vymanit ho 

ze závislosti na poskytovateli tím, že do sociálních služeb přinese prostřednictvím 

příspěvku [Zákon č. 108/2006 Sb.], vypláceného do jeho rukou, základní prvky 

konkurenčního prostředí.   

 Nová právní norma představuje systémovou změnu, kterou lze nazvat vskutku 

revoluční. Poprvé v historii se v profesionálním slovníku služeb objevují termíny 

standardy kvality a inspekce kvality.  Standardy jsou zakotveny v podobě právní normy 

v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách, statut 

inspekce je pevně stanoven citovaným zákonem, inspekční proces definuje prováděcí 

vyhláška.  

 Předkládaná práce se bude ve svém obsahu zabývat problematikou kvality 

v terénních službách pro seniory s tím, že předložím informaci o vzniku a vývoji 

seniorských terénních služeb, objasním problematiku standardů kvality v jejich 

procedurální části a v závěru předložím výsledky empirického šetření, které potvrdí či 
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vyvrátí hypotézu o nepřipravenosti poskytovatelů terénních služeb na proces zavádění 

standardů kvality do jejich praxe. 

Teoretickým východiskem mé absolventské práce „Pečovatelská služba, standardy 

kvality v praxi pečovatelských služeb“, jsou Standardy kvality sociálních služeb, Zákon č. 

108/200 Sb., v platném znění a Výkladový sborník pro poskytovatele sociálních služeb.  
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2 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

2.1 Hlavní cíl 

Zmapovat připravenost terénních seniorských služeb na aplikaci standardů kvality do 

realizovaných služeb 

2.2 Dílčí cíle 

Ověřit úspěšnost pečovatelských služeb v dosud realizovaných inspekcích 

Výzkumné nástroje 

Práce s literaturou 

Sběr a zpracování údajů z terénu (údaje o inspekcích – informace z dotazníků) 

Dotazníkové šetření  
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TEORETICKÁ ČÁST 

3 VZNIK A VÝVOJ PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

3.1  Exkurz do historie Červeného kříže 

 První zmínky o organizované pomoci seniorům jsou dostupné v archívech 

Červeného kříže, proto je nezbytné zmínit se v souvislosti se vznikem pečovatelských 

služeb také o vzniku a vývoji zmíněné organizace. 

 Za datum vzniku Červeného kříže (dále ČSČK) bývá považován počátek února 

roku 1919, a to i přesto, že již 5. září roku 1868 schválilo c. k. místodržitelství stanovy 

„Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české“, který byl součástí Rakouské 

společnosti Červeného kříže 

 Ministerstvo vnitra ČSR dne 23. června 1919 schválilo Stanovy ČSČK. V témže 

roce přistoupila Československá republika k Ženevské konvenci. ČSČK byl 

mezinárodním výborem Červeného kříže uznán v prosinci 1919 a v lednu 1920 přijat za 

člena Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Předsedkyní ČSČK se 

stala dr. Alice Masaryková, která tuto funkci vykonávala 20 let (1919-1939).  

 V období mezi dvěma světovými válkami byla pozornost  ČSČK zaměřena 

především na pomoc uprchlíkům, zprostředkovával styk rodin s válečnými zajatci. 

     Aktivity ČSČK se po první světové válce rozšířily i o budování zdravotních 

ústavů, dětských prázdninových osad a žákovských domovů. Ve své náplni měl ČSČK i 

poradenskou činnost pro matky a děti. Od roku 1920 spravoval ČSČK státní 

ošetřovatelskou školu a prováděl výchovu tzv. samaritánů.  

 Po druhé světové válce se ČSČK soustředil především na organizaci pátrací 

služby, která vyřizovala tisíce žádostí o pátrání po nezvěstných. Období po únoru 1948 

přineslo ČSČK ztrátu samostatnosti a nezávislosti především zpolitizováním činnosti. 

ČSČK byl násilně zařazen mezi společenské organizace se začleněním do jednotné 

Národní fronty. 

 Od roku 1960 začal ČSČK plnit náročné úkoly v oblasti dárcovství krve, zajišťoval 

dobrovolné zdravotnické a sociální služby. V oblasti vzdělávání se věnoval organizaci a 

realizaci vzdělávacích programů, zaměřených na první pomoc, ošetřovatelství a 

hygienu. Stal se organizátorem humanitárních pomocí do zahraničí. 
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3.2 Pečovatelská služba jako součást ČSČK  

 První záznamy o pečovatelské službě se datují do roku 1922, kdy byla 

pečovatelská služba poskytována členkami ČSČK, jako dobrovolnická činnost. 

Dobrovolnice poskytovaly pomoc především s vedením domácnosti a s obstaráváním 

stravy. 

  V této souvislosti je nutné zmínit skutečnost, že ČSČK zakládal i útulky pro 

starce, ze kterých se postupně vyvinuly dnešní domovy pro seniory.  

 Dobrovolnými pracovnicemi ČSČK byla pečovatelská služba poskytována až do 

roku 1945, po té přešla do kompetence resortu zdravotnictví. Pečovatelská služba se 

ve své působnosti omezila pouze na osamělé nemocné občany, staří lidé zůstali 

stranou jejího zájmu. Zřejmě i toto bylo důvodem, proč v průběhu roku 1959 byla 

pečovatelská služba začleněna do sociálních úseků tehdejších národních výborů jako 

pomoc společnosti starým občanům.  

 V období od roku 1945 až do revoluce v roce 1989 poskytovaly organizace ČSČK  

pomoc seniorům neoficiálně v rámci svých vzdělávacích a kulturních akcí. Tato pomoc 

už ovšem nemohla nahradit cílenou podporu, která byla jeho členkami poskytována 

před rokem 1945.  

      Po roce 1989 obnovil ČSČK oficiálně své aktivity v terénních službách.  Po nabytí 

účinnosti Zákona o sociálních službách se stal registrovaným poskytovatelem 

pečovatelských služeb a v mnoha případech rozšířil svou činnost i o služby osobní 

asistence.  

3.3  Vývoj pečovatelských služeb po roce 1959 

V období před zahájením reformy v oblasti sociální politiky státu byla pečovatelská 

služba poskytována v převážné většině v rámci činností okresních ústavů sociálních 

služeb. Složení okresních ústavů nebylo jednotné, vycházelo z potřeb daného regionu. 

Jejich součástí byly mimo pečovatelské služby také domovy důchodců, ústavy pro lidi 

s mentálním či kombinovaným postižením, rodinné poradny a podobně. Byly zřizovány 

okresními úřady, tehdy okresními národními výbory, jako rozpočtové organizace 

s právní subjektivitou. Jejich činnost byla řízena ředitelem nebo ředitelkou, 

jmenovanými do funkce zřizovatelem.  
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Ve větších městech spadalo zřizovatelství pečovatelských služeb do kompetence 

městských národních výborů a jejich činnost se řídila stejnými pravidly jako v případě 

ústavů sociálních služeb.  Pečovatelskou službu organizačně řídila vrchní sestra. 

V případě, že se jednalo o regionální služby, byla pečovatelská služba dále členěna na 

okrsky, které řídily okrskové sestry.  

V souvislosti s připravovanou reformou sociálních služeb a probíhající reformou 

státní správy se již koncem 90. let minulého století stávaly pečovatelské služby v rámci 

delimitačních procesů samostatnými příspěvkovými organizacemi s právní 

subjektivitou nebo byly začleňovány zpět do organizačních struktur obecních či 

městských úřadů. V některých případech se zřizovateli staly krajské úřady. Jako příklad 

je možné jmenovat Pečovatelskou službu města Poděbrad, Pečovatelskou službu 

města Mladá Boleslav či Pečovatelské služby města Hradec Králové. Na některých 

místech došlo ke sloučení poskytovatelů ústavních a terénních služeb, kdy tyto dvě 

služby, tak velmi odlišné svým posláním, působily a dosud působí v rámci jedné 

organizace.  

Vedle těchto právních subjektů začaly postupně rozvíjet svou činnost i služby, 

jejímiž zřizovateli jsou církevní organizace např. Charity či Diakonie. Významným 

poskytovatelem pečovatelských služeb se opět stal i jejich zakladatel Český červený 

kříž.  

Dalším významným mezníkem v novodobé historii pečovatelských služeb se stal 

rok 2006, kdy krajské úřady převedly zřizovatelství na města či obce, které tak na sebe 

převzaly mimo metodické odpovědnosti i povinnost spolufinancování. V tomto procesu 

sehrála velmi významnou roli Česká asociace pečovatelských služeb, která 

prostřednictvím krajských poboček podpořila své členy z řad poskytovatelů ve velmi 

obtížných jednáních, na kterých byly vyjednávány podmínky působení nově vzniklých 

organizací s obecními či městskými zastupitelstvy. 

Rok 2006 byl i rokem nabytí účinnosti nového zákona o sociálních službách, který 

zcela změnil systém poskytování sociálních služeb, včetně systému financování. 
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3.4 Pečovatelská služba ve smyslu právních předpisů 

Období před nabytím účinnosti zákona č. 108/2006 Sb.  

Před rokem 2006 byla pečovatelská služba upravovaná celou řadou právních 

norem různé právní síly. Právní předpisy, upravující podmínky poskytování služby, bylo 

možné dohledat v právu pracovním, v sociálním zabezpečení, právu občanském a 

finančním.  S termínem pečovatelská služba bylo možné se setkat i ve správním právu a 

v celé řadě dalších předpisů.   

 

Stěžejní právní normy  

Základní právní norma, od které se odvíjela většina dalších právních norem, 

popřípadě na ni bylo odkazováno, byl zákon č.  100/88 Sb. o sociálním zabezpečení. 

Navazující normou, která prováděla zákon o sociálním zabezpečení a zákon o 

působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, byla vyhl. č. 182/91 Sb. MPSV ČR. 

Tento prováděcí předpis již podrobně upravoval pečovatelskou službu jako takovou, 

konkrétně § 49, který byl stěžejní úpravou a definicí pečovatelské služby: 

„Pečovatelskou službu poskytují obce a okresní úřady těžce zdravotně postiženým 

občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce 

v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují 

ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou nemohou 

poskytovat rodinní příslušníci [Vyhl. 182/1991 Sb., ve znění ke dni 1. července 2004 ]. 

  Následující paragrafy upravovaly místo poskytování služby (např. domácnost, 

zařízení pečovatelské služby, penzion pro důchodce apod.) a výši úhrad za jednotlivé 

úkony.  

Bez úhrady byly poskytovány úkony, označené v příl. č. 1 vyhl. 182/91 Sb., jako 

úkony zabezpečující nezbytné životní potřeby. Co v praxi znamená nezbytné životní 

potřeby, již zákon neupravoval.  Jediným úkonem, který tento právní předpis označil 

jako bezplatný, byla koupel, ovšem pouze v případě, že byla poskytována v zařízení 

pečovatelské služby. Pokud byla poskytována v domácnosti uživatele, stávala se 

úkonem poskytovaným za úhradu. Poskytovatelé služeb vycházeli při stanovování 

úhrad z této přílohy, která určovala minimální a maximální výši úhrady za jednotlivý 

úkon. 
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Požadavky, vyplývající z charakteru sociální práce v terénu, stanoveny právní 

normou nebyly.  Důsledkem toho, že nebyly stanoveny kvalifikační požadavky pro 

sociální práci v terénu, byla skutečnost, že v pečovatelských službách pracovaly obvykle 

ženy se základním vzděláním, a to i v případech, kdy uživateli služeb zařízení byli občané 

s demencí, s mentálním či smyslovým postižením.  

 

Typy pečovatelské služby dle místa poskytování služby: 

Terénní služba – služba poskytující pomoc a podporu uživatelům v domácím prostředí.  

Středisko osobní hygieny  - tato zařízení byla ve svých činnostech zaměřena na 

poskytování pomoci při úkonech osobní hygieny (koupel, mytí hlavy), praní prádla. 

Obvykle nabízela možnost využití služeb pedikérky a kadeřnice.  

Domovinka -  bylo označováno zařízení denního pobytu pro seniory a občany se 

zdravotním postižením. Personální obsazení „Domovinky“ bylo stejné jako obsazení 

pečovatelských terénních služeb. Ani na tuto pracovní pozici nebyla ze zákona 

požadována odborná příprava.  

Domy s pečovatelskou službou – zřizovateli domů s pečovatelskou službou byly 

městské či obecní úřady. Jednalo se o malometrážní byty, které byly žadatelům 

přidělovány na základě jejich žádosti. Nájemní vztah vznikl podpisem nájemní smlouvy. 

Byty byly a dosud jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří 

potřebují pomoc druhé osoby k zajištění svých potřeb. Rozhodujícím kritériem pro 

přijetí žádosti a následného přidělení bytu by měla být skutečnost, zdali klient je nebo 

není závislý na pomoci pečovatelské služby.  Realizovaná praxe byla bohužel odlišná. 

Obyvateli domů s pečovatelskou službou se stávali a dosud stávají občané, kteří pomoc 

druhé osoby nepotřebují.  

Penziony pro důchodce – zřizovateli penzionů, tak jako domů s pečovatelskou službou 

byly většinou městské, obecní, výjimečně okresní úřady, později po roce 1990 i některé 

nestátní subjekty (nadace, církevní organizace apod.) Z hlediska zřizovatelů bylo 

provozování penzionu finančně velmi náročné, nový zákon o sociálních službách tento 

typ zařízení úplně zrušil. 



 13 

4 TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR 

 

Od roku 1989 došlo v sociálních službách k zásadním změnám, které byly 

podněcovány především aktivitami jednotlivých poskytovatelů napříč celým spektrem 

cílových skupin uživatelů služeb, a to jak z nestátního tak státního sektoru. Vznikaly 

nové typy sociálních služeb, jejichž činnosti neměly zákonné vymezení.  

Zastaralá legislativa, způsob rozdělování finančních prostředků, v neposlední řadě i 

nízká odborná úroveň sociálních pracovníků nejen ve státní správě, ale i v zařízeních 

samotných poskytovatelů se stala brzdou dalšího rozvoje 

Vývoj situace v sociálních službách si vyžádal radikální změnu celého systému. 

Odpovědní činitelé ministerstva si byli vědomi toho, že je třeba upravit vztahy mezi 

subjekty ve fungujícím právním prostředí.  

4.1 Česko-britský projekt na podporu transformace sociálních 

služeb 

V roce 2000 se Ministerstvo práce a sociálních věcí obrátilo na britskou vládu o 

pomoc při prosazení reformního procesu, který byl veden odborem sociálních služeb 

tohoto ministerstva.  

V rámci přípravy projektu byly realizovány dvě zahraniční cesty, organizované 

prostřednictvím Národního institutu pro sociální práci v Londýně. Čeští účastníci se 

setkali s pracovníky britských ministerstev odpovědných za modernizaci sociálních 

služeb ve Velké Británii. Toto setkání se stalo základem budoucí spolupráce, která byla 

realizována na principech vzájemného porozumění.  

Realizace projektu samotného byla zajištěna činností řídícího výboru, kterému 

předsedala náměstkyně ministra. Jejím úkolem bylo reflektovat názory všech subjektů 

zainteresovaných na reformě, koordinovat činnost jednotlivých projektových modulů a 

současně zajistit dohled nad jejich prací.  

Výbor se stal místem setkávání zástupců všech zainteresovaných subjektů, 

především uživatelů a poskytovatelů služeb, čímž se stal mechanismem, 

prostřednictvím kterého bylo možné zajistit podíl všech subjektů nejen na 

rozhodování, ale i na společné odpovědnosti za dosahovaný pokrok [NVF,2003]. 
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Česko-britský projekt měl mezi laickou i odbornou veřejností své kritiky, na jejichž 

námitky reagovala řada odborníků, mezi nimi i předsedkyně Řídícího výboru PhDr. Běla 

Hejná, která v rámci rozhovoru zveřejněném v odborném časopise pracovníků sociální 

péče pod názvem „Žádat kvalitu“ definovala nejčastější důvod kritiky: „Britsko-český 

projekt je někdy mylně interpretován jako snaha něco „opsat“ od Britů. Není tomu tak. 

Sociální služby nemají v celé Evropě jednotná kritéria či podobu. Protože sociální služby 

se, vice než co jiného, přibližují realitě, a tudíž jsou velmi poplatné konkrétní kulturní 

tradici té které země.“ [HEJNÁ, 2002, str. 13]. 

V následujícím textu podala paní předsedkyně vysvětlení k častému dotazu, a to 

proč se partnery v transformačním procesu stali právě Britové: „Před čtyřmi roky, když 

jsme připravovali Zákon o sociální pomoci, se na toto téma konala na MPSV sociální 

konference. Na adresu zákona tam však padlo mnoho kritických slov. Byli jsme pak 

vyzvání panen ministrem, abychom hledali nějaké partnery pro mezinárodní srovnání. 

Britské ministerstvo pro rozvoj nám tehdy, jako jediné, nabídlo nejen spolupráci, ale 

také nemalé finanční prostředky.“ [HEJNÁ, 2002, str. 14]. 

K roli britských kolegů v projektu sdělila následující: „Za dobu dvou a půl let 

spolupráce však Britové nezasahovali přímo do tvorby Standardů, ani komunitního 

plánování. Na tom všem pracujeme se širokými týmy zdejších odborníků. Základy 

nového zákona vznikají ve veřejné diskuzi, kterou nemůže ovlivnit jeden britský expert. 

Jeho úloha spočívá spíše v tom, zabránit nám, abychom se nevrhali do slepých uliček a 

zároveň dbali na to, aby se vše projednávalo v partnerství poskytovatelů a uživatelů 

služeb“. [HEJNÁ, 2002, str. 14]. 

Realizace samotného projektu probíhala v rámci činností tří základních modulů: 

Komunitní plánování, standardy a inspekce kvality, restrukturalizace MPSV. 

Pro účely diplomové práce je nutné zmínit především druhý modul projektu. 

Cílem druhého modulu bylo vytvoření a zavedení standardů kvality a vytvoření 

systému registrací poskytovatelů sociálních služeb (udělování licencí). Součástí tohoto 

modulu bylo i vytvoření a ověření kontrolních a posuzovacích mechanizmů, čili 

vytvoření metodiky inspekcí jako nástroje k ověření kvality poskytovaných služeb. 

Do vzdělávacího programu inspektorů v rámci druhého modulu bylo zařazeno 

37 odborníků, kteří absolvovali teoretickou přípravu za účasti zahraničních lektorů.  
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Praktickou zkušenost s aplikací metodiky inspekcí získali v pilotních 

hodnoceních kvality v rámci projektu.  

Standardy kvality sociálních služeb byly vytvořeny v rámci druhého modulu 

projektu zástupci poskytovatelů, veřejnosti i zástupců poskytovatelů v průběhu let 

2000 - 2002.  

Pracovní skupina druhého modulu byla tvořena externími odborníky, zástupci 

poskytovatelů, kteří se na základě výzvy úspěšně účastnili výběrového řízení. Tato 

pracovní skupina měla 37 členů.  

4.1.1 Pilotní inspekce kvality  

Pilotní inspekce kvality probíhaly v rámci druhého modulu projektu 

v Olomouckém a Libereckém kraji napříč celým spektrem poskytovatelů služeb. 

V průběhu roku 2002 bylo provedeno 33 inspekcí. Cílem zjišťování bylo porovnat 

kvalitu poskytovaných služeb se standardy kvality, s prioritním zaměřením na ochranu 

práv uživatelů služeb a současně získat co nejvíce poznatků o tom, jak provádět 

inspekce kvalitně a efektivně. 

Analýzou inspekčních zpráv bylo ověřeno že, z hlediska dodržování práv jsou 

nejúspěšnější nízkoprahová zařízení např. ubytovny, azylové domy, poradenské služby. 

Zařízení, u kterých se oblast ochrany a dodržování lidských práv (z pohledu standardů 

kvality) jevila být problematická, byly ústavní pobyty pro seniory (domovy důchodců) a 

překvapivě i terénní pečovatelské služby, [JOHNOVÁ, 2003].  

Účast zařízení v inspekčním procesu byla dobrovolná, výsledky inspekcí nebyly 

zveřejňovány a poskytovatelům byla zaručena anonymita při dalším zpracování 

inspekčních protokolů. Účast poskytovatelů v procesu pilotních inspekcí nepochybně 

byla pro většinu poskytovatelů zkušeností, která významně ovlivnila další rozvojové 

procesy v zařízení.  

Neúspěch seniorských služeb v inspekčním procesu, a to jak pobytových tak i 

terénních má nepochybně své důvody v dlouhodobé historii těchto zařízení. Největším 

problémem poskytovatelů seniorských služeb stal respekt k vůli uživatelů, k jejich 

právu na svobodné rozhodování. Důvody je možné hledat ve skutečnosti, že pracovní 

týmy v domovech byly převážně obsazovány diplomovanými zdravotními sestrami a 

ošetřovatelkami, které přinesly do sociálních ústavů nemocniční režim, převzaly na 
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sebe odpovědnost za „zdraví“ klientů, což se v praxi projevilo omezováním svobodné 

vůle uživatelů služeb.   

U poskytovatelů seniorských terénních služeb se největším problémem jevila 

být nedostatečná míra respektu k osobě uživatele. Zakotvené oslovování „babi“ a 

„dědo“, mnohdy i tykání uživatelům bylo jedním z důvodů negativního hodnocení. 

Pečovatelská služba, ve smyslu procesu postrádala jasně stanovená pravidla, která 

minimalizovala nebezpečí porušení základních lidských práv či vznik situací střetů 

zájmů. Nedostatečným vzděláním v oblasti sociální práce byly a dosud jsou 

poznamenány i přístupy pracovníků v pečovatelských službách.  

Je tudíž možné konstatovat, že skutečnost, že mnozí poskytovatelé služeb 

dosud nevnímají uživatele jako rovnocenného partnera a že prostředí, ve kterém 

poskytují služby, ať už se jedná o zařízení ústavní péče či ambulantních služeb, vnímají 

jako svůj prostor, nikoliv jako prostor uživatelů, je problém, který bude ještě dlouho 

ovlivňovat kvalitu služeb.  
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5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 108/2006 

SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

Parlament České republiky schválil první věcný záměr zákona o sociální pomoci, 

v roce 1994. Vytvořen byl ve spolupráci s organizacemi „zdravotně postižených“. 

V roce 1996 proběhlo první připomínkové řízení, po kterém bylo paragrafované znění 

zákona odmítnuto.  

V roce 2008 MPSV předložilo nový věcný záměr zákona, který se již problematikou 

sociálního systému zabýval komplexněji. Vzhledem k tomu, že nová politická 

reprezentace v čele s ministrem Vladimírem Špidlou poukázala na některá sporná 

místa připravované právní normy, nebyla ani tato úprava schválena. Kritizován byl 

především nový způsob financování služeb, jako neúnosný pro možnosti státního 

rozpočtu a absence systému na ochranu uživatele před nízkou úrovní poskytovaných 

služeb.  

Na první Sociální konferenci, konané v roce 1999 byla ministrem MPSV  uložena 

úseku sociální politiky a sociálních služeb povinnost revidovat a dopracovat věcný 

záměr zákona s cílem minimalizovat rizika sociálního ohrožení specifických skupin 

obyvatelstva. Platformou této spolupráce se stal projekt Podpora MPSV při reformě 

sociálních služeb.  

Výsledky analýzy věcného záměru zákona poukázaly na nutnost zpracování 

samostatného zákona o sociálních službách, orientovaného pouze oblast sociální 

pomoci, [HEJNÁ, 2001]. 

Dne 24. 8. 2005 byl vládou schválen věcný záměr samostatného zákona o 

sociálních službách. O této skutečnosti informoval “ tehdejší ministr práce a sociálních 

věcí Zdeněk Škromach v odborném časopise „Sociální péče v článku „Podpora 

potřebné sítě sociálních služeb“: „Z hlediska poskytovatelů sociálních služeb je 

nejdůležitější změnou zavedení povinnosti registrovat se. V opačném případě nebudou 

moci poskytovat sociální služby. S povinnou registrací je nezbytné zavést kontrolní 

mechanizmy. Kontrolu poskytování sociálních služeb, a to především z hlediska kvality, 

bude zabezpečovat Inspekce sociálních služeb. Aby bylo možné hodnotit kvalitu 

poskytování sociálních služeb, zavádí nová právní úprava jako měřítka hodnocení 
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Standardy kvality.“ A v témže článku dodává: „ Kvalita sociálních služeb a efektivita 

sociální práce je založena především na odbornosti jednotlivých pracovníků.“, 

[ŠKROMACH, 2005].   

Zákon o sociálních službách, včetně jeho prováděcího předpisu nabyl účinnosti 

k 1. 1. 2007. Nicméně, od tohoto data byl již 19x měněn či novelizován a úpravy se 

nevyhnuly ani jeho prováděcímu předpisu, který byl od 1. 1. 2006 upravován již 6x. 

5.1 Zákonné zakotvení pečovatelské služby v sociálním systému 

 Zákon o sociálních službách vymezuje pečovatelskou službu § 40 následovně: 

„Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 

poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízeních sociálních služeb 

vyjmenované úkony.“, [Zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. 
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6 STANDARDY KVALITY V PRAXI 

6.1 Vznik Standardů kvality 

  Standardy byly vytvořeny pracovními skupinami v rámci druhého 

modulu Česko-britského projektu a jejich tvorba trvala více než dva roky. Jsou 

výstupem široké diskuze poskytovatelů, uživatelů a pracovníků zainteresovaných 

institucí. V listinné podobě byly poprvé vydány v roce 2002, jejich vydavatelem bylo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Publikace vydaná v roce 2002 obsahovala 17 

standardů kvality, v průběhu následujících čtyřech let, na základě výstupů z projektu 

pilotních inspekcí, byl jejich počet zredukován z důvodu duplicity na 15.  Poslední ze 

standardů (st. č. 17 – ekonomika, byl vypuštěn zcela).  

 Skutečností je, že standardy jsou formulovány velmi obecně, což je příčinou 

toho, že mnozí poskytovatelé vnímali a dosud vnímají standardy jako těžko uchopitelné 

a nesrozumitelné. Určitou pomoc poskytla poskytovatelům publikace vydaná MPSV 

v roce 2002 „Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe“.  Cílem autorů bylo 

nabídnout poskytovatelům průvodce při aplikaci standardů do praxe a současně 

poskytnout návod jak poznat, že služba naplňuje jejich jednotlivá kritéria. Navazující 

publikací je výkladový sborník pro poskytovatele „Standardy kvality sociálních služeb“.

 V své závěrečné části nabízí svým čtenářům praktické ukázky v podobě příkladů 

dobré praxe.  

6.2 Smysl „Standardů“ 

 První ucelená definice standardů kvality byla publikována v roce 2002, 

„Standardy kvality sociálních služeb“: „Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní 

sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií, nikoli návrhem 

zákona či vyhlášky. Jejich smyslem je umožnit průkazným způsobem posoudit kvalitu 

poskytované služby, nikoli stanovit, jaká práva a povinnosti mají zařízení a uživatelé 

sociálních služeb“ [JOHNOVÁ, 2002]. Význam této publikace v době jejího vydání 

vnímalo MPSV jako první krok ke zkvalitnění a k zefektivnění sociálních služeb. 

„Standardy budou sloužit jako měřítko pro hodnocení kvality.“ [JOHNOVÁ, 2002].  
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6.3  Standardy kvality sociálních služeb v obsahu právních norem 

 V zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách je „kvalita“ definována ve dvou paragrafech. V §2, odst. 2: 

„Sociální služby musí být poskytovány zájmu osoby v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně 

zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob“. [Zák. č. 108/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů]. 

 Následně je tato oblast konkrétněji, v návaznosti na inspekce sociálních služeb a Standardy kvality 

sociálních služeb, popsána v §99, odst. 1: „Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů 

kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jichž prostřednictvím je 

definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních 

služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem a osobami“, a v odst. 3: „Obsah jednotlivých standardů 

kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí předpis.“ 
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7 STANDARDY KVALITY OBECNĚ  

 

 Samotné standardy je možné dle jejich zaměření rozdělit do tří základních 

skupin. První skupina tzv. procedurálních standardů (st. č. 1 až 8, upravuje vztahy mezi 

uživatelem, poskytovatelem a veřejností) je z pohledu inspekce považována za stěžejní 

část standardů kvality, což je vyjádřeno mimo jiné i přísnějším hodnocením převážné 

části kritérií dané skupiny v rámci inspekčního šetření.   

 Druhá skupina standardů (st. č. 9 a 10) určuje způsob řešení organizační 

problematiky, požaduje jasné stanovení kompetencí pracovníků, pravidla jejich 

hodnocení. Důležitou částí personálních standardů je oblast kvalifikačních požadavků a 

osobnostních předpokladů stanovených pro výkon jednotlivých pracovních funkcí.  

 Provozní záležitosti upravují standardy č. 11 až 15, které se ve svém obsahu 

zaměřují na oblast informovanosti ve vztahu k veřejnosti, na technické a materiální 

zajištění služby a na problematiku nouzových a havarijních situací 

 V následujících kapitolách jsou podrobně představena kritéria prvních dvou 

procedurálních standardů kvality, praktické ukázky jsou čerpány z dostupných 

dokumentů společnosti ANIMA ČÁSLAV. Zbývající procedurální standardy a standardy 

profesionální a provozní jsou v rámci komplexního přehledu uvedeny výčtem, se 

stručným popisem.  
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8 STANDARDY KVALITY V PRAXI PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 

8.1 Procedurální standardy kvality 

8.1.1 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb 

 Základním požadavkem prvního standardu je transparentnost služby. Standard 

prostřednictvím 4 kritérií, z nichž první tři jsou označena jako zásadní (viz. kap. 4.1.4), 

klade na poskytovatele řadu povinností a požadavků, které vedou především k tomu, 

aby služba byla čitelná nejen pro uživatele, zájemce a  veřejnost, ale i pro samotné 

pracovníky zařízení.  

   

8.1.1.1 St. č. 1, kritérium a)  

 „Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady 

poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem 

stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální 

služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována, 

podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje“. (příl. č. 2 vyhlášky 505/2006 

Sb.) 

 Z pohledu inspekce kvality v sociálních službách je toto kritérium hodnoceno 

jako celek. Důležitým aspektem hodnocení je, zda jsou všechny části kritéria ve shodě, 

zda na sebe navazují a zda jsou srozumitelné pro veřejnost. Toto kritérium je vnímáno 

jako „veřejný závazek“, proto je nezbytné, aby příslušný dokument byl přístupný 

minimálně na dvou, veřejnosti volně dostupných místech, např..: webové stránky, 

nástěnka, informační leták apod., [SÝKOROVÁ, 2008]. 

Příklad poslání: 

„A N I M A ČÁSLAV o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá 

seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech i 

v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak své uživatele v zachování vazeb na 

své přirozené prostředí, své blízké a přátele“. [Dostupné na www. Anima-pecovatelska-

sluzba.cz.] . 
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Zásady poskytované služby v praxi 

 Zásady poskytování sociálních služeb jsou definovány v § 2, odst. 1 zákona o 

sociálních službách. Kladou důraz na individualitu poskytovaných služeb, na ochranu a 

respekt důstojnosti uživatele, na podporu jejich aktivity vedoucí k soběstačnosti a 

motivaci. Text ustanovení důrazně vyžaduje zajištění dodržování lidských práv a svobod 

osob.  

 Pro poskytovatele je mnohdy obtížné najít prostor pro zakotvení zásad do 

vnitřních pravidel či dokumentů. Vzhledem k tomu, že zásady vyjadřují hodnoty, 

kterými se pracovníci řídí v procesu poskytování služby, nabízí se možnost uvedení 

zásad v etickém kodexu.  

Cílová skupina - fikce nebo realita? 

 Vymezení cílové skupiny je jednou ze základních charakteristik organizace, 

které je součástí veřejného závazku (základního prohlášení poskytovatele).  Co to je 

cílová skupina a proč je její vymezení důležité? Na tyto otázky odpovídá Mgr. Martin 

Hajcl v článku „Cílová skupina, aneb ten klient k nám (ne)patří“, kde uvádí následující: 

„Cílová skupina je vymezení té skupiny občanů, kterým je sociální služba určena. Jde o 

takovou skupinu potenciálních příjemců sociální služby, kterým organizace může zajistit 

kvalitní služby“.  

Jako příklad negativního vymezení cílové skupiny v pečovatelských službách je možné 

uvést: „Pečovatelské služby nemohou být poskytnuty občanům, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje nepřetržitou podporu druhé osoby. [Dostupné na www. anima-pecovatelska-

sluzba.cz.]. 

Cíle služby - problém pro poskytovatele  

 Na otázku co je to cíl, jaké jsou jeho vlastnosti a jaká by měla být jeho definice, 

odpovídají autoři výkladového sborníku pro poskytovatele.  Cíl definují jako výsledek 

toho co děláme nebo chceme dělat. Upozorňují na chybu, která se velmi často 

v dokumentech poskytovatelů objevuje. Především se jedná o to, že poskytovatelé 

popisují své aktivity, nikoliv její výsledek. Např.: „Našim cílem je zajistit, hájit a 

prosazovat zájmy seniorů v jejich přirozeném prostředí.“ Takto stanovený cíl je velmi 

obecný a těžce změřitelný. Při stanovení cílů je nutné brát v potaz rozdíl mezi 

počátečním a konečným stavem. [MPSV, HOLEČKOVÁ, 2008]  
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8.1.1.2 St. č. 1, kritérium b) 

 „Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly 

uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace“.  

 Toto kritérium je možné vyložit slovy: „Uživatel má právo na svobodné 

rozhodování“. A to nejen v okamžiku, kdy volí způsob řešení své situace, ale i v procesu 

poskytování služby. Povinností poskytovatele vyplývající z naplnění tohoto kritéria 

v procesu zahájení, čili vyjednávání o službě je nepřipustit, aby za uživatele 

rozhodovala druhá např. blízká pečující osoba.  

 Předpokladem naplnění tohoto kritéria v pečovatelských službách je 

skutečnost, že pracovníci vědí jak postupovat, když se uživatel rozhodne jednat 

způsobem, který pracovník považuje za ohrožující. [MPSV, HOLEČKOVÁ, 2008].   

8.1.1.3 St. č. 1, kritérium c)  

 „Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh 

poskytování sociální služby a podle nich postupuje“. 

 V praxi pečovatelských služeb to znamená, že poskytovatel má vypracovány 

postupy, podle kterých jsou např. prováděny úklidy v domácnosti, úkony osobní 

hygieny, je realizován úkon doprovodu apod. Tyto pracovní postupy musí dále 

obsahovat i způsob manipulace s finanční hotovostí, která souvisí např. s platbou 

úhrad za poskytované služby či vyúčtování záloh, které uživatel předává na úhradu 

nákupů apod.  

8.1.1.4 St. č. 1, kritérium d)  

 „Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před 

předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku 

poskytování sociální služby“.  

 Dle metodiky inspekcí nemusí být tato pravidla v zařízení v písemné formě. 

Naplnění tohoto kritéria předpokládá, že pracovníci vědí o situacích, které by mohly 

vyvolávat předsudky a negativní hodnocení pracovníků.  

 V praxi pečovatelských služeb se jedná např. používání sesterských stejnokrojů, 

a to obzvláště při doprovázení uživatelů k lékaři, na úřad apod. Důvodem k nesplnění 
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povinností plynoucích z tohoto kritéria může být i nedodržení povinnosti mlčenlivosti 

či, v souvislosti s výkonem pracovní funkce, neprofesionální vyjadřování pracovníků.  

8.1.2 Standard č. 2 Ochrana práv osob 

 Naplnění povinností poskytovatele vyplývající z tohoto standardu předpokládá 

dobrou znalost a správné porozumění nejen zákonu o sociálních službách a prováděcí 

vyhlášce, ale také problematice lidských práv tak, jak jsou zakotvena v Listině práv a 

svobod.  

 Základním ukazatelem možného porušení práv je míra závislosti uživatele 

služby na jejím poskytovateli a délka poskytované služby. Čím větší je míra závislosti, 

tím pravděpodobnější je možné porušení práv uživatelů.  Závislost uživatele zvyšují 

faktory jako např. věk nebo zdravotní stav.  Dlouhodobé využívání služby neznamená 

samo o sobě rizikový faktor. Může ale být důvodem pro „posunutí“ mantinelů 

profesionálního chování pracovníků např. směrem k familiárnosti, která ve svém 

důsledku může vyústit až k určité míře despektu vůči osobě uživatele. 

 Druhý standard je rozdělen do tří kritérií, z nichž první dvě jsou posuzována jako 

zásadní. První kritérium se zabývá problematikou oblastí možného porušení práv, 

předmětem druhého kritéria jsou situace střetu zájmu. Poslední kritérium požaduje 

zpracování pravidel pro příjem darů.  

 Pravidla vztahující se ke všem třem kritériím musí být k dispozici v písemné 

formě. 

8.1.2.1 St. č. 2, kritérium a) 

„Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v 

nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních 

lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; 

podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;“. 

 Doporučený postup pro naplnění citovaného kritéria spočívá ve třech 

základních krocích. Jako první doporučuje metodika inspekcí, aby poskytovatel 

deklaroval základní práva osob, kterým je sociální služba poskytována např. právo 

svobodně se rozhodnout, právo na soukromí, právo na kvalitní péči apod. Dále 
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požaduje, v souvislosti s konkrétním právem (např. právo na důstojnost), definovat 

situace, ve kterých by daná práva mohla být porušena. 

 Opomenutí rizikových situací je možné předejít tím, že poskytovatel bude na 

situace nahlížet v kontextu s jednotlivými fázemi poskytování služby. 

8.1.2.2 St. č. 2, kritérium b) 

 „Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje 

situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje 

sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje;“. 

 Naplnění druhého kritéria předpokládá, že poskytovatel předloží důkaz o 

vyhodnocování vzniklých situací střetů zájmů. Kritérium požaduje, aby poskytovatel 

popsal možné střetové situace a stanoveným předpisem informoval pracovníka, jakým 

způsobem má při řešení vzniklé situace postupovat.  Při definování situací vychází 

poskytovatel ze zkušeností, které nabyl v průběhu poskytování služby. [Dostupné na 

www.ochrance.cz]. 

8.1.2.3 St. č. 2, kritérium c) 

 „Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle 

těchto pravidel poskytovatel postupuje.“ 

 Při tvorbě pravidel, týkajících se problematiky přijímání darů je nutné se 

zamyslet nad obsahem pojmu „dar“.  Definovat, co je v zařízení považováno za dar, co 

za pozornost. Účinné se jeví být rozdělení pravidel do dvou částí. Dary věnované 

organizaci a dary či pozornosti věnované pracovnímu týmu či pracovníkovi. Z pravidel 

by mělo jednoznačně vyplynout, co lze a co nelze přijmout.  

 V oblasti přijímání darů je důležitá zásada rovného přístupu ke klientům, což 

v praxi znamená, že poskytnutí daru nezaručuje dárci privilegované postavení 

v procesu poskytování služby. [SÝKOROVÁ, 2008] 
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8.1.3 Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu 

 Povinnost zpracovat pravidla pro jednání se zájemcem o službu ukládají 

poskytovatelům nejen standardy kvality. Primárně je tato povinnost stanovena 

Zákonem o sociálních službách, kde je v dílu „Povinnosti poskytovatelů sociálních 

služeb“ v § 88, odst. b) uvedeno: „Informovovat zájemce o sociální službu o všech 

povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o 

způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby a to způsobem pro 

něj srozumitelným.“  Citovaný standard obsahuje tři kritéria, z nichž první a druhé 

kritérium je hodnoceno jako zásadní.   

8.1.3.1 St. č. 3, kritérium a) 

 „Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje 

zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách 

poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;“. 

 Povinností poskytovatele je, aby stanovil jasná pravidla pro jednání se 

zájemcem o službu (sociální šetření), aby definoval okruh informací, které zájemci 

předkládá a okruh informací, které zjišťuje. Zásada, kterou by se měl poskytovatel 

v tomto procesu řídit, říká, že poskytovatel zjišťuje pouze ty informace, které nezbytně 

nutně potřebuje pro zajištění kvality poskytovaných služeb.  

8.1.3.2  St. č. 3, kritérium b) 

 „Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, 

očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo 

možné realizovat prostřednictvím sociální služby;“. 

Osobní cíl vyjadřuje očekávání uživatele, jeho představy spojené s realizací 

poskytované služby.  V rámci svých metodických pravidel a postupů může pracovníkům 

nabídnout pomocné otázky jako např.: „Co se pro Vás změní, budete-li využívat naše 

služby?“. Nebo: „Jakou pomoc očekáváte?“. 
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8.1.3.3 St. č. 3, kritérium c) 

 „Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí 

zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje.“ 

Poskytovatel může odmítnout službu pouze z důvodů stanovených zákonem (např.: 

žadatel nespadá do cílové skupiny uživatel služby, poskytovatel nemá dostatečnou 

kapacitu k poskytnutí služby, atd.). 

V procesu poskytování služby je důležité, aby tyto důvody dokázal ve svých 

informačních materiálech dostatečně vysvětlit a zdůvodnit.  

8.1.4 Standard č. 4, Smlouva o poskytování sociální služby  

 Standard č. 4 obsahuje 3 kritéria, která se zabývají problematikou uzavírání 

smluv mezi poskytovatelem a uživatelem. 

 Náležitosti smlouvy i proces jejího uzavírání se řídí právními předpisy různé 

právní síly. Ze zákonů se jedná především o zákon o sociálních službách a občanský 

zákoník. Dalším právním předpisem vstupujícím do problematiky smluv je prováděcí 

předpis k zákonu o sociálních službách, vyhláška 505/2006 sb. včetně přílohy č. 2 

Standardy kvality. 

 Pro poskytovatele, ale i pro pracovníky pověřených úřadů je důležitý § 91, odst. 

6 zákona o sociálních službách, které upravuje postup uzavírání smlouvy v případě, že 

uživatel není zbaven způsobilosti k právním úkonům, nicméně, vzhledem k úrovni 

zachovalých schopností a dovedností není schopen porozumět obsahu smlouvy nebo 

vzhledem k postižení není schopen obsah smlouvy přečíst či smlouvu podepsat. Dle 

příslušného zákona zastupuje uživatele při uzavírání smlouvy obecní úřad obce 

s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.“ 

8.1.5  Standard č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby  

 Z § 88, zákona o sociálních službách ukládá poskytovateli povinnost 

individuálně plánovat průběh poskytované služby a vést individuální záznamy o jejím 

průběhu. Standard č. 5 tuto povinnost dále konkretizuje. Pro poskytovatele 

pečovatelských služeb je plánování ovlivněno skutečností, že pečovatelská služba je 

služba úkonová, poskytovaná v dohodnutém rozsahu, v dohodnutém čase, což v praxi 
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to znamená, že individuální plán je zaměřen na konkrétní popis jednotlivých kroků 

dohodnutých úkonů.   

8.1.5.1 St. č. 5, kritérium a)  

 „Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání 

sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování 

služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;“. 

 Toto kritérium ukládá poskytovateli povinnost specifikovat kompetence osob 

v oblasti plánování služby, určovat čas a způsob plánování a hodnocení služby. 

Současně by měla být pro pracovníky vodítkem při zpracování individuálního plánu ve 

smyslu jeho struktury.  

 Důležité je definovat návod na pravidla i pro plánování s uživateli se sníženou 

kompetencí v oblasti komunikace či identifikace potřeb.  

8.1.5.2 St. č. 5 kritérium b), c) 

Kritéria b) a c) dávají důraz na spolupráci poskytovatele a uživatele služby. Kritérium b) 

ve smyslu plánování samotného, kritérium c) posuzuje hodnocení naplňování osobního 

cíle uživatele.   

8.1.5.3 St. č. 5 kritérium d) 

 „Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance;“. 

 Kritérium vyžaduje po poskytovali, aby určil každému uživateli pracovníka 

odpovědného za proces plánování služby. Tento tzv. klíčový pracovník má nejen 

povinnost sestavovat v součinnosti s klientem individuální plán služby, ale také 

průběžně sledovat a spolu s klientem hodnotit, zda je tento plán plněn a zda dochází 

k naplnění osobního cíle uživatele.  

 Plánování služby probíhá obvykle ve spolupráci uživatele a odpovědného 

pracovníka, nicméně v případě potřeby nebo na přání uživatele služby mohou do 

plánování vstoupit další osoby, jako je blízká osoba uživatele nebo specializovaný 

odborník. [HOLEČKOVÁ, 2008]. 
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 Pravidla pro výkon funkce „klíčový pracovník“ zpracovává poskytovatel v rámci 

metodických pokynů stanovených pro proces individuálního plánování. V obsahu 

pravidel je nutné stanovit způsob určení klíčového pracovníka, definovat jeho práva a 

povinnosti vyplývající z jeho funkce. [SÝKOROVÁ. 2008].  

8.1.5.4 St. č. 5 kritérium e) 

 „Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných 

informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým 

osobám“. 

 Možnost sdílet informace v rámci pracovního týmu je nezbytným 

předpokladem pro naplnění povinností vyplývajících z 5. Standardu. Jedná se o to, aby 

poskytovatel vytvořil podmínky pro společné setkávání pracovníků, aby zajistil jejich 

pravidelný či průběžný přístup k informacím např. pravidla pro nahlížení do osobní 

dokumentace klientů.  

8.1.6 Standard č. 6 Dokumentace o poskytování sociální služby  

Citovaný standard, ve svých třech kritériích ukládá poskytovateli povinnost, 

vytvořit systém dokumentace o uživatelích sociální služby, a to především proto, že 

obecně závazné právní předpisy neupravují problematiku vedení dokumentace 

konkrétně v pečovatelských službách  

 Jedná se především o specifické oblasti související se zákonem č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů, který obecně stanoví normy pro manipulaci  s dokumentací 

a informacemi.  

 Obecně jsou činnosti související s uchováváním dokumentace upraveny 

zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, 

ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 646/2004 Sb. o podrobnostech spisové služby.  

8.1.7 Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

 Povinnost zpracovat pravidla pro příjem a vyřízení stížnosti ukládají 

poskytovatelům sociálních služeb nejen standardy kvality, ale především § 88 zákona o 

sociálních službách. Dále tuto povinnost upřesňuje standard č. 7 ve svých čtyřech 

kritériích. 
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První kritérium požaduje po poskytovateli zpracování pravidel pro podávání a 

vyřizování stížností, a to formou srozumitelnou pro danou cílovou skupinu.  Druhé 

kritérium ukládá poskytovateli povinnost informovat uživatele o možnosti podat 

stížnost, jako formou tak učinit a jak bude nadále při řešení stížnosti postupováno.   

Důležitým aspektem pro vytvoření systému podávání a vyřizování stížnosti je 

povinnost daná poskytovateli třetím kritériem tohoto standardu, které požaduje, aby 

poskytovatel informoval uživatele o možnosti nechat se při podání stížnosti zastoupit a 

v případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti obrátit se na nadřízený či 

nezávislý orgán. Určitým specifikem v systému sociálních služeb je skutečnost, že 

poskytovatel má za povinnost řešit i stížnosti anonymní.     

Důsledná analýza řešených stížností nepochybně vede ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu je nutné, aby poskytovatel vnímal stížnost jako 

impuls ke kvalitě služeb, nikoliv jako ohrožení.   

8.1.8 Standard č. 8 Návaznost poskytované sociální služby na další zdroje  

 Požadavky vyplývající ze standardu č. 8 potvrzují absolutní platnost základních 

zásad sociálních služeb: „Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, 

musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování 

nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování.“ 

 Poskytovatelé pečovatelských služeb respektují tento požadavek již ve výčtu 

hlavních činností. Fakt, že je služba poskytována v domácnostech uživatelů, čili v jejich 

přirozeném prostředí napomáhá ke splnění uvedené povinnosti.  

 Důkazem pro naplnění druhého kritéria a to - zprostředkovávat svým 

uživatelům služby jiných fyzických a právnických osob dle jejich požadavků, předkládají 

především individuální plány uživatelů a vnitřní předpisy poskytovatelů, které by měly 

ve svém obsahu odkazovat na kontakty spolupracujících osob a institucí.  Poslední 

kritérium osmého standardu ukládá poskytovateli povinnost aktivně podporovat vazby 

uživatele na jeho blízké a přátele, nicméně zdůrazňuje nutnost zachovávat v těchto 

vztazích loajalitu.  
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PRAKTICKÁ ČÁST  

9 CÍL PRŮZKUMU 

 

 Praktická část absolventské práce popisuje výsledky empirického výzkumu 

zaměřeného na ověření stanovené hypotézy: „Profesionální týmy pečovatelských 

služeb nebyly v době nabití účinnosti zákona připraveny na proces zavádění standardů 

kvality sociálních služeb připraveny“. V závěrečné části dotazníku byla položena otázka 

směřující k inspekcím kvality sociálních služeb, ve smyslu úspěšnosti pečovatelských 

služeb v tomto kontrolním procesu. 

 V dotazníku je pracováno se standardy procedurálními tj. standardy č. 1 až 8. 

 

9.1 Charakteristika souboru 

 V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 25 poskytovatelů pečovatelských 

služeb, registrovaných v národním registru poskytovatelů. 

Osloveni byli poskytovatelé, kteří jsou členy odborných asociaci ČAPS a APSS.  

Dotazníky byly distribuovány elektronickou poštou, zpět bylo doručeno 21 dotazníků tj. 

84 % z celkového počtu odeslaných dotazníků.   

 

9.2 Struktura dotazníku 

 V dotazníku bylo položeno celkem 15 otázek. První tři otázky charakterizují 

respondenta ve smyslu rozsahu poskytovaných služeb a kapacity služeb v porovnání 

k počtu pracovníků, kteří realizují proces poskytování služeb.  

 Následujících 11 otázek směřuje do oblasti vzdělávání v otázkách kvality 

poskytovaných služeb. Závěrečná otázka ověřuje úspěšnost respondentů v inspekčním 

šetření.  

 K vyhodnocení dotazníků bylo využito počítačové podpory, program „Excel“.   
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9.3  Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

Otázka č. 1:  Forma pečovatelské služby.  

 18 respondentů odpovědělo, že poskytuje kombinovanou službu, tzn. terénní i 

ambulantní.   

 3 respondenti odpověděli, že poskytují pouze terénní služby 

Z výsledků je možné usuzovat, že některé služby začaly omezovat poskytování 

ambulantních služeb, svou pozornost (v souladu s hlavními činnostmi stanovenými 

zákonem) směřují především do domácnosti klientů. Tento trend 

prokazuje profesionalizaci poskytovaných služeb ve smyslu sociálních činností. 

Skutečností je, že v období před nabytím účinnosti zákona o sociálních službách 

spočívalo těžiště ambulantních služeb v poskytování úkonu „pedikúra“, přičemž tato 

služba je plně pokryta komerční sférou.  

Poskytovatelé služeb nebyly tudíž v souladu se standardem č. 8, který klade na 

pracovníky povinnost nenahrazovat běžně dostupné služby.  
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Otázka č. 2: Počet zaměstnanců v přímé péči  

Otázka č. 3: Počet klientů využívajících službu  

Porovnání výsledků otázky č. 2 a otázky č. 3 (počet aktivních klientů) předkládá přehled 

o průměrném počtu klientů na jednoho pracovníka v přímé péči a průměrný počet 

klientů na jednoho sociálního pracovníka.  

Souhrnný výpočet: 

 celkem klientů 5 100 

 celkem pečovatelek (přepočet na pracovní úvazky) 245 

 celkem sociálních pracovníků (přepočet na pracovní úvazky) 8,1  

Uvedené údaje vypovídají o dvou faktorech současně. Jednak o rozsahu poskytovaných 

služeb – uvedený výsledek vypovídá o skutečnosti, že služba je poskytována klientům 

s nízkou mírou závislosti, jednak o nedostatečném zastoupení v oblasti odborné 

sociální práce ve smyslu sociálního šetření. Důsledkem je skutečnost, že pečovatelské 

služby jsou poskytovány občanům stojícím mimo cílovou skupinu – okruh osob, kterým 

je služba poskytována.   
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Otázka č. 4:  Kdy jste se poprvé setkali s pojmem standardy?  

Respondenti odpovídali v časovém rozmezí let 2002 až 2008. 

V období do nabytí účinnosti zákona o soc. službách bylo, dle odpovědí respondentů, 

seznámeno s problematikou kvality sociálních služeb 9 respondentů tzn. 42,8 % 

z celkového počtu dotázaných. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o sociálních službách 

klade na pracovníky poskytovatelů povinnost dalšího vzdělávání, a to v rozsahu 24 hod 

v kalendářním roce, je možné konstatovat, že požadovaná míra vzdělávání je buďto 

nedostatečná, nebo že poskytovatelé volí ke vzdělávání programy s tématy 

nesouvisejícími s kvalitou sociálních služeb.   

Tento údaj potvrzuje stanovenou hypotézu. 
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Otázka č. 5: Kdo Vám poskytl první informace o připravovaných změnách – požadavky 

standardů? 

Respondenti měli na výběr následující informační zdroje. 

 zřizovatel   0 

 asociace   7 

 kolegové   4 

 tisk-literatura  6 

 interní vzdělávání 5 

Z uvedených odpovědí jednoznačně vyplynulo, že možnosti pečovatelských služeb 

v oblasti vzdělávání zaměřeného na specifické potřeby terénních pracovníků jsou 

jednak nedostatečné, jednak nejsou dostatečně podporovány zřizovateli organizací.  

Tato skutečnost nepochybně souvisí i s finančními možnostmi poskytovatelů.  
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Otázka č. 6: Kde jste získali potřebné informace k procesu zavádění standardů? 

 zřizovatel   1 

 asociace   8 

 kolegové   2 

 tisk-literatura  5 

 interní vzdělávání 3 

 konzultant   2 

Respondenti, jako hlavní zdroj informací uvedli odbornou asociaci, vzdělávací akce byly 

zastoupeny pouze ve třech případech. Odpovědi opět potvrzují hypotézu o 

nedostatečném vzdělávání pracovníků v pečovatelských službách.  

Současně je potvrzena skutečnost, že profesní týmy pečovatelských služeb dosud 

nevyužívají ke svému rozvoji podporu odborných konzultantů – průvodců kvalitou, 

přestože tato podpora se jeví být jako nejúčinnější. 
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Otázka č. 7: Je pro Vás obsah – požadavky standardů srozumitelný? 

Na otázku srozumitelnosti standardů odpovídali respondenti ano – ne částečně: 

 ano  3 

 ne   3 

 částečně  15 

Odpovědi respondentů jednak potvrzují stanovenou hypotézu, jednak jsou v souladu 

s výsledky dosud realizovaných inspekcí kvality. 
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Otázka č. 8: Věnujete prostor diskuzím na téma standardy kvality např. při interních 

školeních? 

Na otázku, je-li problematika standardů diskutována v rámci týmu, odpovídali 

respondenti ano – ne - občas: 

 ano  4 

 ne   7 

 občas  10 

Odpovědi respondentů potvrzují skutečnost, že standardy nejsou předmětem 

týmových diskuzí. Plně potvrzují hypotézu i zjištění inspekčních týmů. 
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Otázka č. 9:  Který standard je pro Vás nejobtížněji uchopitelný v praxi Vašeho zařízení.  

 11 - standard č. 5 (individuální plánování služby s uživatelem) 

 7 - standard č. 2 (ochrana práv uživatel služby) 

 3 - shodně standard č. 1, 3, 4, (st. č. 1 poslání .... st. č. 3 jednání se zájemcem o 

službu, st. č. 4 – smlouva o poskytované službě) 

 2 - standard č. 6 (profesní rozvoj pracovníků) 

 1% - standard č. 7 (zvyšování kvality poskytovaných služeb) 

 0 % - standard č. 8 

Z odpovědí respondentů je zřejmé, že největší problémy přináší povinnost plánování 

služby. Paradoxem je, že respondenti, dle odpovědí, nemají problém se st. č. 8, ač 

analýza otázka č. 2 a3 dokazuje, že poskytovatelé v mnoha případech nahrazují běžně 

dostupné zdroje.  

Problémovost standardu č. 5 opět potvrzuje hypotézu nedostatečného vzdělávání 

pracovníků v přímé péči.  
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Otázka č. 10: Byla ve Vašem zařízení realizována inspekce kvality?  

Na dotaz, zda byla v zařízení realizována inspekce kvality, odpovědělo: 

 ano  9 respondentů 

 ne  12 respondentů 

 

Otázka č. 11: Absolvovali jste inspekci s úspěchem?  

 ano 3 respondenti 

 ne  6 respondentů 

Analýza otázek č. 10 a 11 zcela potvrzuje správnost uvedené hypotézy.  
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10 DISKUZE 

Absolventská práce se zabývá problematikou realizace pečovatelské služby, 

jako jedné ze základních služeb stávajícího sociálního systému. 

V teoretické části předkládám stručný exkurz do historie vzniku a vývoje 

pečovatelských služeb, pojednávám o zakotvení pečovatelských služeb v právním 

systému v období před a po nabytí účinnosti zákona o sociálních službách. 

Transformaci procesu sociálních služeb, jsem se věnovala v druhé kapitole, 

v jejímž obsahu jsem se zabývala především realizací Česko britského procesu, jehož 

výstupem, mimo jiné, byla i první metodika inspekcí a první verze standardů kvality 

sociálních služeb. Smysluplnost těchto dokumentů byla následně ověřena v projektu 

pilotních inspekcí, o kterých je dále pojednáno v kapitole 2.1.1. 

S určitou nadsázkou mohu konstatovat, že první fáze transformačního procesu 

byla završena nabytím účinnosti zákona o sociálních službách, který přinesl do systému 

sociálních služeb nejen změny, ale především řadu nových povinností, se kterými se 

poskytovatelé sociálních služeb vyrovnávali a dosud velmi obtížně vyrovnávají.   

Dovolím si konstatovat, že výsledky dosud realizovaných inspekcí vypovídají o 

skutečnosti, že největším problémem se pro poskytovatele staly standardy kvality 

sociálních služeb, konkrétně jejich aplikace do dosud zakotvených způsobů poskytovaní 

sociálních služeb, a to napříč celým spektrem poskytovatelů ve smyslu cílových skupin 

daných uživatelů.   

Stěžejním tématem mé absolventské práce, je téma kvality v praxi 

pečovatelských služeb, které, jak prokazují výsledky dosud realizovaných inspekcí, mají 

s aplikací standardů do svých praxí velké problémy.   

V teoretické části mnou předkládané práce, ve čtvrté kapitole jsou podrobně 

popsány a obsahově rozebrány standardy č. 1 až 8, které jsou označovány, dle prvního 

vydání standardů, jako standardy procedurální.  Svým obsahem upravují povinnosti 

poskytovatele ve vztahu poskytovatel a uživatel služeb a poskytovatel a veřejnost. Tyto 

standardy jsou všeobecně přijímány jako standardy podstatné pro zajištění kvality 

služeb. Toto tvrzení podtrhává i skutečnost, že obsahují řadu zásadních kritérií, které 

jsou při hodnocení kvality poskytované služby v rámci inspekčních šetření posuzovány 

a hodnoceny přísnějšími kritérii, což v praxi znamená, že jejich naplnění musí být 
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bodováno nejméně 2 body. Pro naplnění „nezásadních“ kritérií stačí v rámci 

inspekčního šetření, získání 1 bodu.      

Cílem mé absolventské práce bylo potvrzení či vyvrácení hypotézy, že neúspěch 

pečovatelských služeb v inspekčním procesu má své důvody v nepřipravenosti 

profesních týmů na změny, které transformační proces a následně nový zákon o 

sociálních službách do zakotvených systémů realizace služeb přinesl.  

Relevantnost předložené hypotézy jsem ověřila empirickým šetřením, o jehož 

průběhu a výsledcích pojednává praktická část absolventské práce.  Šetření bylo 

realizováno dotazníkovou formou, přičemž osloveno bylo 25 poskytovatelů 

pečovatelských služeb, registrovaných v profesních asociacích ČAPS (Česká asociace 

pečovatelských služeb) a APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb).   

Otázky byly voleny s cílem ověřit nejen připravenost poskytovatelů na proces 

standardizace, ale i možnosti profesních týmů v oblasti průběžného vzdělávání, 

tématicky zaměřeného na kvalitu služeb ve smyslu standardů kvality.  

Analýza odpovědí na dotazníkové otázky zcela potvrdila hypotézu, že profesní 

týmy pečovatelských služeb nebyly a dosud nejsou na transformační procesy 

dostatečně připraveny. Dále je možné konstatovat, že úroveň vzdělávacích procesů 

v rámci dalšího vzdělávání pracovníků je, vzhledem k potřebám pracovníků 

nedostatečná.     
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11 ZÁVĚR 

Jak je již uvedeno v úvodu, stěžejním tématem mé práce je kvalita v sociálních 

službách. Poprvé jsem se s touto problematikou setkala v roce 2007, krátce po nabytí 

účinnosti zákona o sociálních službách a to jednak prostřednictvím krátkého semináře, 

který byl realizován na půdě našeho úřadu a jednak díky své účasti ve výcvikovém 

kurzu, který pořádal městský domov pro seniory. Téma kvality, které na těchto 

vzdělávacích akcích bylo diskutováno především ve smyslu standardů kvality, mne 

velmi upoutalo. Problematika jednotlivých standardů přinášela mezi účastníky obou 

vzdělávacích akcí spoustu otázek a dovolím si konstatovat, že i velmi negativních 

reakcí. Nesouhlas přítomných byl celkem pochopitelný, nová filosofie poskytování 

sociálních služeb přinášela požadavek naprosté změny postojů profesních týmů ke 

klientovi služeb, ze kterého se najednou stával partner, se smluvně zakotvenými právy. 

Složitost těchto transformačních změn prokázaly v následujících letech 

především výsledky inspekcí kvality, které současně podtrhly skutečnost, že cesta 

k naplnění standardů kvality vede přes vzdělávání profesních týmů.  

Součástí mých povinností vyplývajících z mého pracovního zařazení je úzká 

spolupráce s našimi poskytovateli sociálních služeb, zejména s profesním týmem 

domova pro seniory a s profesním týmem společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.. Tato 

spolupráce mi umožňuje hluboký vhled do problematiky seniorských služeb a to i ve 

smyslu aplikace standardů kvality do praxe jmenovaných zařízení.  Jsem si vědoma 

toho, že přímá práce s uživatelem služeb přináší pracovníkům značnou fyzickou a 

především psychickou zátěž, která je umocněna nedostatkem specifických znalostí a 

dovedností, které bohužel profesní týmy seniorských služeb vykazují. Toto mé tvrzení 

mohu opřít i o výsledky dotazníkového šetření, které je popsáno v předchozích 

kapitolách mé absolventské práce. 

Přestože zákon o sociálních službách definuje nejen minimální kvalifikační 

požadavky, ale i požadavky dalšího vzdělávání, jsou možnosti pracovníků vzhledem 

k personálnímu obsazení, a dle sdělení vedoucích pracovníků i vzhledem k finančním 

možnostem zařízení, značně omezeny. Zůstává tedy otázkou, zdali je možné při 

současném systému financování sociálních služeb dostát, ve smyslu kvality 

poskytovaných služeb, požadavkům zákona o sociálních službách.  
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O aktuálnosti realizovaných transformačních změn, v mnohdy dosud 

zakotveném systému sociálních služeb, zřejmě nikdo nepochybuje, nicméně zůstává 

otázka, zdali je míra podpory profesních týmů poskytovatelů, ze strany 

zainteresovaných institucí, dostatečná.  

V závěru své absolventské práce si dovolím vyslovit přání, aby všechny zákonné 

úpravy, které se sociálního systému bezprostředně dotýkají, nešly složitou cestou 

pokus, omyl.   
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Резюме 
Бюро социaльной помощи, стaндaрты кaчествa нa прaктике бюрa 

социaльной помощи. 
 

Я рaботaю уже шестнaдцaть лет кaк социaльный рaботник в муниципaлитете 

городa Чaслaв, секция социaльных дел.  В течение моего действия очень тесно 

сотрудничaю с исполнителиями социaльных услуг, конкретно с исполнителем 

полевых и конституционных услуг для стaрших и для инвaлидов. В нaстоящее 

время я зaнимaюсь проблемaтикой обеспечивaния взносa нa обслуживaние. У 

меня водительские прaвa. Мы ездим   с колегой зa больнымы, которым нaдо 

помочь. Они нaм рaсскaзывaют о своей жизни, о своих семях и болезнях. Иногдa 

ето очень трудно для нaс особенно, когдa мы видим больных детей. После того 

мы дaем больным социaльные пособия.   Для моей выпускной рaботы я выбрaлa 

тему: «Бюро социaльной помощи, стaндaрты кaчествa нa прaктике бюрa 

социaльной помощи». 

 

В теоретической чaсти я предстaвляю крaткий экскурс в историю обрaзовaния и 

рaзвития полевых услуг для стaрейших. Дaльше я выясняю проблемaтику 

стaндaртов кaчествa в их процедурной чaсти.  

 

В прaктической чaсти оценивaю результaты исследовaния проведенного среди 

исполнителями услуг.  Исследовaние я проводилa в форме опросов 

рaспределяемых по электронной почте. Цель моей выпускной рaборы в 

прaктичной чaсти — проверкa устaновленной гипотезы, что профессионaльные 

коллективы бюрa социaльной помощи не были во время вступления в действие 

зaконa готовы нa процесс зaведение  стaндaртов кaчествa социaльных услуг. 
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13 SEZNAM PŘÍLOH  

 

Příloha 1: Hodnotící tabulky: otázka č. 1 až 11 

Příloha 2: Dotazník



 

Příloha č. 1 

Otázka č. 1 

Forma pečovatelské služby 

  Terénní Terénní + ambulantní 

1.   1 
2.   1 
3.   1 
4.   1 
5. 1   
6.   1 
7.   1 
8.   1 
9.   1 

10.   1 
11.   1 
12. 1   
13.   1 
14.   1 
15.   1 
16.   1 
17.   1 
18.   1 
19.   1 
20. 1   
21.   1 

  3 18 

Počet dotazovaných 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 2,3 

Počet zaměstnanců v přímé péči    

Počet klientů využívajících službu 

  Pečovatelka Sociální pracovník Klient 

1. 14 1 230 
2. 15 1 750 
3. 45 1 900 
4. 35 0 550 
5. 5 0,5 80 
6. 4 0,1 80 
7. 5 0,1 80 
8. 6 0,2 100 
9. 7 0,1 100 

10. 15 0,5 300 
11. 5 0,5 60 
12. 5 0,1 40 
13. 14 1 380 
14. 10 0,2 300 
15. 5 0,3 100 
16. 8 0,1 100 
17. 12 0,5 250 
18. 13 0,2 260 
19. 12 0,1 230 
20. 2 0,5 60 
21. 8 0,1 150 

  245 8,1 5100 

 

 

Pečovatelky 20,81632653  = 19 klientů/pečovatelka 
Sociální pracovník 629,6296296  = 632 klientů na 1 prac. úvazek soc. pracovníka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 4 

Kdy jste se poprvé setkali s pojmem "Standardy"? 

Rok 
  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1.     1         
2.   1           
3.         1     
4. 1             
5.     1         
6.           1   
7.           1   
8.           1   
9.           1   

10.     1         
11.           1   
12. 1             
13.           1   
14.             1 
15.           1   
16.       1       
17.             1 

18.           1   
19.         1     
20.           1   

21.           1   

 2 1 3 1 2 10 2 

Celkový počet dotazovaných  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 5 

Kdo Vám poskytl první informace o připravovaných změnách - požadavky standardů? 

  Zřizovatel Asociace Kolegové Tisk 
Interní 

vzdělávání 

1. 0     1 1 
2. 0 1       
3. 0   1     
4. 0 1       
5. 0       1 
6. 0   1     
7. 0 1       
8. 0   1     
9. 0 1       

10. 0     1   
11. 0 1       
12. 0 1       
13. 0       1 
14. 0   1     
15. 0 1       
16. 0     1   
17. 0       1 
18. 0       1 
19. 0     1   
20. 0     1   
21. 0     1   

    7 4 6 5 

Počet odpovědí 22 
Počet dotazovaných 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 6 

Kde jste získali potřebné informace k procesu zavádění standardů? 

  Zřizovatel Asociace Kolegové Tisk 
Interní 

vzdělávání 
Konzultant 

1. 0     1 1   
2. 0 1         
3. 0   1       
4. 0 1         
5. 0       1   
6. 0         1 
7. 0 1         
8. 0   1       
9. 0 1         

10. 0     1     
11. 0 1         
12. 0 1         
13. 0     1     
14. 0         1 
15. 0 1         
16. 1 1   1     
17. 0       1   
18. 0           
19. 0     1     
20. 0           
21. 0           

  1 8 2 5 3 2 

Počet dotazovaných 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 7 

Je pro Vás obsah - požadavky standardů srozumitelný? 

  Ano Ne Částečně 
1. 1     
2.   1   
3.     1 
4.     1 
5.     1 
6.   1   
7.     1 
8.     1 
9. 1     

10.     1 
11.     1 
12.     1 
13. 1     
14.     1 
15.     1 
16.     1 
17.   1   
18.     1 
19.     1 
20.     1 
21.     1 

  3 3 15 

Počet dotazovaných 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 8 

Věnujete prostor diskuzím na téma standardy kvality např. interní školení? 

  Ano  Ne  Občas 
1.   1   
2. 1     
3.   1   
4.   1   
5.   1   
6.   1   
7.     1 
8. 1     
9.     1 

10.   1   
11.   1   
12.     1 
13.     1 
14. 1     
15.     1 
16.     1 
17. 1     
18.     1 
19.     1 
20.     1 
21.     1 

  4 7 10 

Počet dotazovaných 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 9 

Který standard je pro Vás nejobtížněji uchopitelný v praxi vašeho zařízení? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   1     1       
2.   1   1         
3.                 
4.     1   1       
5.                 
6.     1           
7. 1       1   1   
8.     1   1       
9.         1       

10.       1 1 1     
11.   1       1     
12.   1             
13.                 
14.         1       
15.         1       
16.       1 1       
17.   1             
18.   1     1       
19. 1               
20.   1             
21. 1       1       

  3 7 3 3 11 2 1 0 

Počet odpovědí  30 

Počet dotazovaných  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 10,11 

Byla ve Vašem zařízení realizována inspekce kvality?   

Absolvovali jste inspekci s úspěchem? 

  Absolvovaly Ano Ne 

1.       
2. 1 1   
3.       
4.       
5. 1   1 
6.       
7.       
8. 1   1 
9.       

10.       
11. 1   1 
12.       
13. 1 1   
14. 1   1 
15.       
16.       
17. 1 1   
18. 1   1 
19.       
20.       
21. 1   1 

  9 3 6 

Počet odpovědí 18 
Počet dotazovaných 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

Vážené kolegyně, vážený kolego, 

níže uvedený dotazník obsahuje otázky vztahující se k tématu absolventské práce, která je zaměřena na 
problematiku standardů v praxi pečovatelských služeb. Cílem dotazníkového šetření je ověřit hypotézu, o 
nepřipravenosti poskytovatelů terénních služeb na proces zavádění standardů kvality do jejich praxe. Dotazník 
bude vyhodnocen zcela anonymně, výsledky dotazníkového šetření budou použity výhradně pro účely 
absolventské práce. Projevíte-li zájem, vyhodnocené výsledky dotazníkového šetření ráda zašlu na Vaši adresu.                                                                      

Děkuji za Vaše odhodlání vyplnit dotazník Irena Paulusová  

      

 

   

Pokyny k vyplnění: vyhovující odpověď označte křížkem, eventuálně označte více vyhovujících odpovědí  
          
          
1. Forma pečovatelské služby       

  - ambulantní         

  - terénní          

          
2. Počet zaměstnanců v přímé péči    - přepočet na prac. úvazky   

  - pečovatelka         

  - sociální pracovník          

  - ostatní, jaký        

          

          

          

          
3. Počet klientů využívajících službu       

  - aktivních          

  - evidovaných         

  - registrovaná kapacita služby        

          
          
4. Kdy jste se poprvé setkali s pojmem "Standardy"      
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

                  

          
5. Kdo Vám poskytl první informace o připravovaných změnách - požadavky standardů   

  - zřizovatel          

  - profesní asociace         

  - kolegové z jiných organizací        

  - tisk/odborná literatura        

  - vzdělávací akce pořádané zřizovatelem       

 

 
 
 
 
 
 
 
         



 

6. Kde jste získali potřebné informace k procesu zavádění standardů    

  - zřizovatel          

  - asociace          

  kolegoví          

  -tisk-literatira         

 interní vzdělávání         

  - konzultant      

          
7. Je pro Vás  obsah - požadavky  jednotlivých kritérií standardů srozumitelný    

 ano    ne    částečně    

          
8. Věnujete prostor diskuzím na téma standardy, např. při interních školeních    

  - ano          

  - ne          

  - občas          

          
9. Který standard je pro Vás nejobtížněji uchopitelný v praxi Vašeho zařízení    

 uveďte číslo standardu, event. standardů      

          
10. Byla ve Vašem zařízení realizována inspekce kvality      

 ano    ne       

          

 Pokud jste na otázku č. 10. odpověděli "ano", odpovězte na následující otázku 
          
11. Absolvovali jste s úspěchem ( tzn. splnili jste požadavky standardů)    

 ano    ne       

          
          

          
Vážený kolego, vážená kolegyně,       

děkuji za Váš čas, který jste strávil/a vyplňováním dotazníků a přeji příjemné chvíle nad    

standardy kvality.       

   
Irena 
Paulusová     

    

 

    

 

 

 


