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1. Úvod 

Tento dokument vznikl v rámci realizace zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, 

která je nedílnou součástí projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 

práce II“ a v rámci níž dochází k pilotnímu nastavení a ověření modelů sociální práce. 

Jedná se konkrétně o ověření nastavených podmínek zamýšlených specializací v sociální 

práci na úrovni klientské, včetně jejich obsahové náplně a včetně identifikování interdisci-

plinárního a multidisciplinárního přístupu potřebného pro výkon sociální práce v rámci níže 

specifikovaných specializací:  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností, 

• specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním 

zdravím. 

Výstupem této zakázky bude 8 dokumentů:  

• 5 komparativních dokumentů (specializací), 

• 2 dokumenty popisující inter- a multidisciplinární tým, 1 

• odborná rešerše zaměřená na ověření efektivity výkonu sociální práce na klienta. 

Zajištění výše uvedeného pilotního ověření je nezbytné pro rozvoj profesionalizace sociální 

práce, zejména nastavení možnosti profesního růstu v rámci sociální práce, zvýšení dovedností 

a kompetencí sociálních pracovníků, což povede ke zkvalitnění výkonu činností sociální práce 

na území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnava-

tele sociálních pracovníků. 2 

Specifikace projektu 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu soci-

ální práce II“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 se zaměřuje na posí-

lení procesů profesionalizace sociální práce, na zvýšení kompetencí sociálních pracovníků, na 

zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a na osvětu v oblasti sociální práce. Pro-

jekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu 

s ustanoveními § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů, na území celé České republiky. 

  

 
1 Po konzultaci se zadavatelem byl tento výstup integrován do jednoho dokumentu.  
2 Ve všech předkládaných dokumentech je termín „sociální pracovník“ použitý jako zobecňující maskulinum, a tudíž zahrnuje 

jak mužský, tak ženský rod. 
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2. Výzkumné metody a metodika práce 

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byly defino-

vány obsahy pěti vybraných specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto specializace 

budou v praxi přínosem, resp. jakým přínosem. Cílem ověření je zjistit, jak v praxi tyto speci-

alizace budou fungovat a v rámci odborné rešerše zjistit možnosti ověřování účinnosti sociální 

práce na klienta. Dále je cílem zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů, 

jejich přínosy a překážky zavedení v české praxi sociální práce.  

Zásadní výzkumné cíle byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat následovně:  

• Ověřit přínosnost definovaných specializací pro praxi. 

• Zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů a jejich přínos pro 

praxi. 

Před samotným vymezením jednotlivých obsahových částí, které vedou k naplnění cílů pro-

jektu, je nezbytné vymezit metodiku výzkumu. V rámci práce byly zejména využity empirické 

metody v rámci synergie kvalitativního a kvantitativního výzkumu, resp. výzkumu smíšeného. 

Jak definuje Molnár a kol. (2012), empirické metody jsou založeny na bezprostředním živém 

obrazu reality. Lze zde zahrnout metody, v nichž se odraz jevů uskutečňuje prostřednictvím 

smyslových počitků a vjemů zdokonalovaných úrovní techniky. Těmito metodami lze zjistit 

konkrétní jedinečné vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. Konkrétně byly využity neex-

perimentální metody v rámci kvalitativního i kvantitativního, resp. smíšeného výzkumu. Ty se 

zakládají na použití nejméně dvou metod (zpravidla kvalitativních a kvantitativních) s cílem 

získat validní a objektivní obraz studovaného objektu na základě očištění spolehlivých infor-

mací od těch nespolehlivých (Pavlica a kol., 2000).  

Konkrétně byl využit deskriptivní přístup ke zkoumání systému činností v rámci práce sociál-

ních pracovníků, který má především induktivní charakter a ukazuje, jaká je skutečnost pozo-

rovaných jevů. Na základě specifikace zadavatelem výzkumu bylo k testování osloveno 33 pra-

covišť napříč Českou republikou, a pokud pracoviště souhlasilo, bylo zařazeno mezi testovaná 

pracoviště. Bohužel většina oslovených pracovišť spolupráci odmítla pro velké pracovní vytí-

žení zaměstnanců. Do výzkumu se zapojilo tedy 16 pracovišť v rámci zadavatelem specifiko-

vaných specializací. S ohledem na vymezení zadavatele a v kontextu počtu stanovených praco-

višť se jedná především o pilotní ověření, resp. o pilotní šetření v oblasti stanovené problema-

tiky, která předchází úplnému kvantitativnímu šetření.  

Ve specializaci zaměřené na „nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním 

zdravím“ byli k ověření dotazováni zástupci organizací věnující se péči o osoby s duševním 

onemocněním v okrese Olomouc, Jeseník a Hlavní město Praha.3 

V rámci každé specializace byl sestaven dotazník, který obsahoval činnosti, které jsou předpo-

kládaným obsahem náplně práce jednotlivých sociálních pracovníků a byly dodány Minister-

stvem práce a sociálních věcí, v rámci zadávací dokumentace. Dotazník byl sestaven tak, aby 

 
3 Celkově bylo osloveno 33 pracovišť z Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Ústeckého kraje, 

Olomouckého kraje, Plzeňského kraje, Zlínského kraje, Jihočeského kraje a Prahy. Zhotovitel se ze strany oslovených praco-

višť setkal se značnou neochotou zapojit se do pilotního šetření. Větší zájem byl projeven u pracovišť ze stejného či sousedního 

kraje. Tuto skutečnost lze vyložit zejména známostí zhotovitele v daném regionu, jelikož zhotovitel se podílí i na vzdělávání 

sociálních pracovníků. Neznámost zhotovitele spolu se vzdáleností sídla zhotovitele od konkrétního pracoviště mohla nega-

tivně ovlivnit ochotu k zapojení se do šetření. Samotní pracovníci jednotlivých pracovišť uváděli časovou vytíženost související 

s výkonem jejich práce jako nejčastější důvod odmítnutí spolupráce. 



   

5 

 

reflektoval potřeby jednotlivých specializací pro praxi v podmínkách České republiky. Dotaz-

níkový formulář byl schválen zadavatelem a byla ověřena srozumitelnost otázek. Vlastní testo-

vání probíhalo na denní bázi a bylo realizováno od 24. června 2019 do 31. října 2019.4 Výstu-

pem tohoto šetření byla tedy primární data, která byla postupně analyzovaná a prezentovaná 

v průběžných zprávách daného šetření.  

Průběh sběru dat byl realizován bez větších komplikací, přičemž k výpadkům docházelo pouze z 

důvodu čerpání dovolené jednotlivých participantů testování. Na některých pracovištích bylo 

možné během dovolené zajistit zástup, který vyplňoval příslušné dotazníky. Nebylo to však 

možné na všech pracovištích, a to z důvodu personální nouze daného pracoviště. 

Tato forma šetření představuje zpracování výzkumného záměru pomocí metod kvantitativního 

výzkumu, který je založen na principu získávání údajů o četnosti výskytu určitého jevu a vztahy 

mezi těmito jevy. Nespornou výhodou této metody je možnost kvantifikace sledovaných jevů 

a jejich následná možnost jejich statistické interpretace. Vzhledem k tomu, že výzkumná pro-

blematika přesahuje do oblasti antropologické, bylo nezbytné šetření doplnit o metody kvalita-

tivního výzkumu. Tento přístup umožňuje zkoumanou problematiku pochopit více do hloubky, 

a tím odstranit některé nedostatky kvantitativního přístupu, kde získané poznatky mohou být až 

příliš abstraktní a obecné pro přímou aplikaci v reálných podmínkách. 

Stěžejní metodou v rámci kvalitativního výzkumu byla metodika sběru dat prostřednictvím re-

alizovaných skupinových rozhovorů (focus groups). Opět se tedy jednalo o primární data. 

S každou skupinou v rámci jednotlivých specifikací byly realizovány skupinové rozhovory, 

které se týkaly převážně otázek vztahujících se k jejich profesi s cílem doplnit dotazníkové šet-

ření. Realizátor projektu zde vystupoval zejména jako moderátor diskuze mezi dotazovanými, 

přičemž byly především využity otázky vztahující se ke zkušenostem, otázky vztahující se k ná-

zorům, otázky vztahující se ke znalostem a otázky vztahující se ke vnímání. Jednalo se tedy 

o focus groups typu skupinové interview. Pro zajištění bdělosti respondentů jednotlivé skupi-

nové rozhovory nepřesáhly délku dvou hodin. Vzhledem k odlišné lokaci jednotlivých respon-

dentů se jako efektivní prostředí pro realizaci rozhovorů jevily prostory Vysoké školy PRIGO. 

Jednalo se tedy o skupinový rozhovor v experimentálním prostředí.  

Průběh realizace skupinových rozhovorů proběhl bez větších komplikací a byl uskutečněn na 

přelomu září a října roku 2019. 

Kvalitativní šetření provedené pomocí metody skupinových rozhovorů přispělo k efektivněj-

šímu využití informací získaných z dotazníkového šetření a k jejich následné interpretaci. 

Možné nejasnosti vzniklé v rámci dotazování byly tak konkretizovány v rámci těchto rozho-

vorů. Realizace skupinových rozhovorů pomohla analyzovat nastavení jednotlivých speciali-

zací do hloubky jejich podstaty a zejména odhalit konkrétní sestavení interdisciplinárních 

a multidisciplinárních týmů.  

Dále byly využity metody logické, a to především metody dedukce pro zpracování výsledků 

kvantitativního šetření a metody indukce pro zpracování výsledků kvalitativního šetření. Ucelený 

přehled o využité metodologii předkládaného výzkumu zobrazuje následující schéma 2.1.   

 
4 Denní báze je založena na pracovní době jednotlivých zaměstnanců zařízení/subjektů, která byla vybrána pro dané šetření. 

Nelze zde tedy počítat dny pracovního volna (dovolené či zákonné pracovní volno) a státní svátky. Relativní četnosti jsou 

počítány k celkovému počtu získaných odpovědí v rámci dané činnosti či kompetence ve sledovaném období v rámci jedné 

specializace. 
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Schéma 2.1: Výzkumná metodologie v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního vý-

konu sociální práce II“  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o pilotní šetření, které bylo realizováno v omezeném počtu 

pracovišť na základě podmínek stanovených zadavatelem. Jednotlivé výsledky vyplývající 

z daného šetření a jejich interpretaci je nutné chápat v kontextu pilotního šetření a především s 

danou charakteristikou vybraných pracovišť s ohledem na jejich lokalitu. Charakteristika pra-

covišť je předmětem následujícího textu.  

 

 

Zadavatel 

 

• Zjištění výzkumného 
problému na základě 
praktických zkuše-
ností  

 

 

Zadavatel  

 

• Stanovení cílů pro 
ověření návrhů a 
možnosti řešení vý-
zkumného problému 

• Zadání zakázky reali-
zátorovy 

 

 

Zpracovatel  

 

• Sestavení rešerše lite-
ratury k výzkumnému 
problému 

• Stanovení výzkum-
ných metod  

• Analýza výsledků po-
moci logických metod 
výzkumu  

  

Zpracovatel 

 

• Metody kvantitativ-
ního výzkumu – do-
tazníkové šetření  

• Analýza výsledků – 
deduktivní zhodno-
cení výsledků a návrh 
dalšího šetření 

 

 

Zpracovatel 

 

• Metody kvantitativ-
ního výzkumu – focus 
groups 

• Analýza výsledků – 
induktivní zhodnocení 
výsledků  

 

 

Zpracovatel 

 

• Komplexní zhodno-
cení závěrů výzkum-
ného šetření a zpraco-
vání závěrečné 
zprávy 
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3. Charakteristika pracovišť zapojených do výzkumu  

V souladu s požadavky poskytovatele na zařízení se specializací zaměřené na nepříznivé soci-

ální situace spojené s mentálním a duševním zdravím se zaměříme hlavně na problematiku 

psychiatrické péče. Pro vytvoření představy, jak na tom Česká republika z hlediska mentálního 

a duševního zdraví je, představuje hlavní zdroj informací publikace „Psychiatrická péče 2017“ 

spadající do edice Zdravotní statistiky, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statis-

tiky České republiky (ÚZIS, 2018). Psychiatrická péče prezentuje každoroční vyčerpávající 

studii o činnosti psychiatrické péče v České republice. Ta se v ČR rozděluje na ambulantní a 

lůžkovou péči.  

Ambulantní psychiatrická péče  

V roce 2017 bylo v České republice registrováno celkem 1 031 ambulantních oddělení a pra-

covišť psychiatrie (bez detašovaných pracovišť). Až 60 % z celkového počtu 2 924 tisíc vyšet-

řených klientů na odděleních a pracovištích psychiatrie tvořily ženy. Přibližně stejný poměr 

platí i pro počty ošetřených pacientů v roce 2017. Celkově jich bylo 652 780. I z hlediska dia-

gnóz je velký rozdíl mezi pohlavími. Ženy se častěji potýkají s afektivními, neurotickými a or-

ganickými duševními poruchami (64 % až 69 %) a schizofrenií (téměř 53 %). Největší podíl 

žen byl u diagnózy poruchy příjmu potravy (90 %). Muži jsou výrazně častěji v ambulantních 

zařízeních v souvislosti s patologickým hráčstvím (86 %), sexuálními dysfunkcemi (81 %), se-

xuálními poruchami/deviacemi (80 %), vývojovými poruchami v dětství a adolescenci (71 %) 

a poruchami vyvolanými alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami (63 %). 

Nejčastějšími diagnózami v celém vzorku ČR byly neurotické poruchy (46 % z celkového po-

čtu léčených pacientů) a afektivní poruchy (20 %). Dalšími častými poruchami, které byly u pa-

cientů diagnostikovány, byly organické duševní poruchy (13 %), schizofrenie (10 %) a poruchy 

vyvolané návykovými látkami (8 %). Přibližně stejné relativní četnosti diagnóz platí i pro pře-

dešlé roky. Na 10 tisíc obyvatel Česka připadlo 616,4 pacientů léčených v ambulancích. Nej-

vyšší podíl byl v Praze (1 084,8 pacientů na 10 tisíc obyvatel kraje) a v Plzeňském kraji (739,4 

pacientů). Nejnižší byl ukazatel ve Středočeském (320,0 pacientů na 10 tisíc obyvatel kraje) a 

Zlínském kraji (456,8 pacientů). 

Lůžková psychiatrická péče 

V roce 2017 byl podle ÚZIS (2018) v České republice počet oddělení nemocnic zajišťujících 

psychiatrickou péči 31 s 1 317 lůžky.5 Psychiatrickou péči dále zajišťovalo 18 psychiatrických 

léčeben pro dospělé s 8 709 lůžky6 a 3 psychiatrické léčebny pro děti s 210 lůžky.7 V lůžkových 

zařízeních bylo celkem 57 877 hospitalizací, z toho bylo 37 113 hospitalizací v psychiatrických 

léčebnách pro dospělé, 19 594 hospitalizací na psychiatrických odděleních nemocnic a 987 hos-

pitalizací v psychiatrických nemocnicích pro děti. Průměrná ošetřovací doba v psychiatrických 

lůžkových zařízeních dosáhla 59,3 dne.  

I když u ambulantní péče platilo, že ji častěji využívají ženy, v případě hospitalizací v lůžko-

vých zařízeních je podíl mužů mírně vyšší než podíl žen (cca 54:46). Nejčetnější skupinou 

 
5 Z toho 6 v Praze, 1 ve Středočeském kraji, 2 v Jihočeském kraji, 2 v Plzeňském kraji, 1 v Karlovarském kraji, 2 v Ústeckém 

kraji, 1 v Libereckém kraji, 3 v Královéhradeckém kraji, 2 v Pardubickém kraji, 4 v Jihomoravském kraji, 2 v Olomouckém 

kraji a 3 v Moravskoslezském kraji.  
6 Z toho 1 v Praze, 2 ve Středočeském kraji, 3 v Jihočeském kraji, 1 v Plzeňském kraji, 2 v Ústeckém kraji, 1 v Královéhra-

deckém kraji, 3 v kraji Vysočina, 1 v Jihomoravském kraji, 2 v Olomouckém kraji, 1 ve Zlínském kraji a 1 v Moravskoslez-

ském kraji.  
7 Jihočeský kraj, Ústecký kraj a Vysočina.  
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diagnóz, které vedly k hospitalizaci v roce 2017, byly poruchy duševní a poruchy chování způ-

sobené užíváním psychoaktivních látek (14 513 hospitalizací). Dalšími příčinami hospitalizace 

byla léčba schizofrenie, poruch schizotypálních a poruch s bludy (10 420 hospitalizací) a neu-

rotické, stresové, somatoformní poruchy, syndromy poruch chování spojené s fyziologickými 

poruchami a somatickými faktory (9 948 hospitalizací). 

Značná část pacientů po propuštění z lůžkové péče potřebuje ambulantní péči. Trvalou ambu-

lantní péči po propuštění nejčastěji potřebovali pacienti se schizofrenií, poruchy schizotypální 

a poruchy s bludy (66 % z celkového počtu hospitalizací pro tuto diagnózu) a pacienti léčeni 

pro afektivní poruchy (64 %). Ústavní léčbu po propuštění vyžadovali pacienti u téměř třetiny 

případů hospitalizace pro sexuální poruchy a ústavní sociální službu u téměř pětiny hospitali-

zací pro mentální retardace. 

Nejvíce hospitalizovaných psychiatrických pacientů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel mělo tr-

valé bydliště v Moravskoslezském (697), Ústeckém (676) a Olomouckém kraji (673). Obrázek 

3.1 zobrazuje počty hospitalizací v lůžkových psychiatrických zařízeních podle pohlaví a kraje 

bydliště hospitalizovaného na 100 tisíc obyvatel v České republice v roce 2017.  

Obrázek 3.1: Počet hospitalizací v lůžkových psychiatrických zařízeních podle kraje bydliště na 

100 000 obyvatel 

Zdroj: ÚZIS (2018) 

V psychiatrických nemocnicích/léčebnách byl v České republice v roce 2017 průměrný roční 

přepočtený stav zaměstnanců, kteří vykonávají odbornou činnost ve zdravotnictví, téměř 5 982. 

Z tohoto počtu necelé 2 % tvořili zdravotně sociální pracovníci.  
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Sociální služby  

V případě nepříznivé sociální situace spojené s duševním a mentálním zdravím jsou sociální 

služby velice důležité. Je zřejmé, že pro člověka, který trpí nějakou duševní nemocí nebo 

po mentální stránce zaostává, bude vhodnější, když bude do společnosti zapojený a když mu 

společnost poskytne podporu. Žáček (2018) uvádí, že při vhodné, dostatečné a náročné práci 

s dítětem, které má nějaké duševní nebo mentální onemocnění, je dítě daleko socializovanější 

a samostatnější, a tím schopnější být součástí společnosti. Stejně jako v některých jiných služ-

bách, i zde je nabídka služeb suboptimální. Totéž platí i u dospělých klientů s duševním nebo 

mentálním onemocněním (Leff, 2009). 

V kontextu specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace související s duševním a men-

tálním zdravím jsme se podívali na počet služeb, které mají ve svém vymezení jednu z násle-

dujících cílových skupin klientů – osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových lát-

kách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením. Jako zdroj 

dat i v této analýze posloužil Registr poskytovatelů sociálních služeb (MPSV, 2019). Výsled-

kem šetření je, že k zadaným výběrovým kritériím bylo nalezeno celkem 2 159 sociálních slu-

žeb za celou Českou republiku. Při specifikaci forem služeb zjišťujeme, že 858 je pobytových, 

977 ambulantních a 680 terénních. Celková suma služeb je větší než 2 159 z toho důvodu, že 

někteří poskytovatelé poskytují více forem, potažmo druhů služeb. 

Při pohledu na množství poskytovaných služeb, které splňují požadovaná kritéria v jednotli-

vých krajích uvedených v tabulce 3.1, vidíme, že nejvíce je jich ve Středočeském kraji (310), 

pak v Ústeckém kraji (262) a v Praze (209). Naopak nejméně je v Karlovarském kraji (47), pak 

v Plzeňském (85) a Pardubickém kraji (91). Průměrný počet poskytovaných sociálních služeb 

na jeden kraj za celou Českou republiku je 149.  

Tabulka 3.1: Poskytované sociální služby v oblasti duševního a mentálního zdraví  

Kraj Počet 

Praha 209 

Jihočeský 135 

Jihomoravský 195 

Karlovarský 47 

Královéhradecký 111 

Liberecký 107 

Moravskoslezský 168 

Olomoucký 110 

Pardubický 91 

Plzeňský 85 

Středočeský  310 

Ústecký 262 

Vysočina 110 

Zlínský 146 

PRŮMĚR 149 

Zdroj: MPSV (2019)  
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Zařízení se specializací zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním 

a duševním zdravím 

V souladu s požadavky poskytovatele na zařízení ve specializaci na nepříznivé sociální situace 

spojené s mentálním a duševním zdravím byly do šetření zapojené tři psychiatrické nemocnice. 

Šetření bylo anonymní, proto jsou jednotlivá zařízení v závěrečné zprávě pojmenována jako 

nemocnice 1, nemocnice 2 a nemocnice 3. Všechny tři nemocnice byly tázané na počet sociál-

ních pracovníků, velikost jejich úvazků a počet klientů (pacientů) v roce 2018. Odpovědi, byť 

ne kompletní, byly získány od nemocnice 1 a nemocnice 2.  

Zařízení nemocnice 1 je menší psychiatrickou nemocnicí, ve které jsou zaměstnáni tři sociální 

pracovníci. Sociální pracovníci vykonávají svoji činnost na vícerech odděleních. Respondentka 

je sociální pracovnice, která má praxi kromě lůžkového oddělení také na oddělení detoxu. V ne-

mocnici 1 pracují na plný úvazek dva sociální pracovníci a jeden na úvazek 0,75. Zařízení ne-

mocnice 2 je psychiatrická nemocnice, ve které pracuje 24 zdravotně sociálních pracovníků a 

dva sociální pracovníci. Celkový počet úvazků v roce 2018 byl 24, z toho 22 bylo plných 

úvazků, dva byly 0,5, jeden byl 0,6 a další 0,4. Podle slov respondentky měla nemocnice 2 

celkem 399 826 klientů. Zařízení nemocnice 3 do termínu přípravy této zprávy neodpovědělo 

na kladené dotazy. Z veřejně dostupných zdrojů víme, že má k dispozici celkem 150 lůžek.  

Nemocnice 1 se zaměřuje na léčbu dospělých pacientů. Nemocnice 2 poskytuje služby pro ši-

rokou škálu klientů podle věku, tj. od dětí po seniory. Nejpočetnější skupinou jsou osoby nad 

18 let života, u kterých se projevila nějaká forma duševní choroby. Dětské oddělení se věnuje 

dětem od 7 do 18 let. Nemocnice 3 přijímá pacienty starších 15 let života. Zařízení nemocnice 

3 je vyhledávané zejména osobami, které trpí závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktiv-

ních látkách. 
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4. Specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s mentál-

ním a duševním zdravím 

V České republice, stejně jako v řadě jiných zemí, je reorganizace sociální práce téměř nekon-

čící činností (Doel, 1997; Blom, 2004; Payne, Askeland, 2016). Jasným trendem v rámci soci-

ální práce je rozdělení obecné sociální práce na specializované oblasti (Payne, 2014). Běžnými 

důvody jsou politické požadavky na obnovu a zvýšení efektivity sociální práce (Blom, 2004) a 

touha sociálních pracovníků po profesionalizaci své profese (Chaib, Danermark, Selander, 

2011). Specializace však není jedinečná záležitost pouze pro sociální práci; je to obecně ros-

toucí trend také v jiných odvětvích společnosti. 

Česká sociální práce se stala v průběhu posledních dvaceti let výrazně institucionalizovanou 

a profesionalizovanou. V průběhu těchto let docházelo ke snižování strategií založených na 

normách a právně administrativních přístupech ve prospěch moderních metod sociální práce. 

Zdůrazňuje se také sociální práce jako instituce nezbytná pro moderní společnost. Objevují se 

nové oblasti sociální práce (např. školští sociální pracovníci a další). Tato expanze pak nastoluje 

nutnou diferenciaci v sociální práci a jejím profesním výkonu (Zita, 2005). 

V souvislosti s tímto trendem je nutné definovat, co je míněno obecnou a co specializovanou 

sociální prací. V rámci obecné sociální práce jednotliví sociální pracovníci v rámci své praxe 

pracují se všemi druhy problémů a typy sociálních případů. Alternativně to znamená, že jed-

notlivý sociální pracovník získá a využívá široké spektrum znalostí a dovedností a je schopen 

najít řešení, která se dotknou celé řady společenských sfér. Další možnou variantou je, že soci-

ální pracovník by měl být schopen využívat znalosti a dovednosti i jiných profesních skupin. 

Wolk a Wertheimer (1999) konstatují, že obecná sociální práce zahrnuje znalost všech metod 

sociální práce, stejně jako víceúrovňový přístup (makro, mezo, mikro) a práci se všemi nebo 

většinou klientských skupin. Sociální pracovníci v rámci obecné sociální práce využívají širo-

kou teoretickou základnu a zastávají řadu rolí. Blíže specifikovaná a do větší hloubky vymezená 

je poté sociální práce specializovaná, kdy dochází k rozvoji specifických znalostí a dovedností 

pro určitou konkrétní oblast sociální práce.  

V rámci postmoderní společnosti, která je vymezována jako flexibilní a riziková, musí „sociální 

pracovníci rozumět, jak jejich profese zapadá do struktur společnosti...“ (Dominelli, 1997). 

Přestože pojem specializovaná sociální práce je užíván jako nesporný termín, který je zcela 

jasný, při hlubším pohledu tomu tak není. Specializací sociální práce rozumíme jak specializaci 

v horizontální, tak vertikální rovině (Tomeš, 2013). Ve vertikální struktuře činnosti v profesní 

náročnosti gradují od poradenství přes moderaci, mediaci, zastupování, kurátorství, až po su-

pervizi a řízení sociálních institucí a procesů. V horizontální struktuře sociální práce zasahuje 

nejen do oblastí jako sociální služby, zdravotnictví a složky úřadu práce, ale i do nových oblastí, 

jako jsou školské služby, sociální kurately a sociální práce v trestní justici včetně mediace a 

probace. Sociální pracovníci se začínají znovu uplatňovat v personálních aktivitách velkých 

zaměstnavatelů. 
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Blom (2004) například rozlišuje šest hlavních kategorií specializace:  

1) Oblast působnosti: nemocnice, škola, úřad…;  

2) Typ práce: terénní sociální práce, práce na úřadech…; 

3) Cílová skupina podle věku: děti, rodiny, služby pro dospělé…; 

4) Cílová skupina podle problému: duševní zdraví, zneužívání návykových látek…; 

5) Metoda: přístup zaměřený na úkoly, kognitivní terapie…; 

6) Funkce/úkol: posouzení versus intervence, služba versus léčba. 

Následující text je zaměřený na specializaci zaměřenou na nepříznivé sociální situace spojené 

s mentálním a duševním zdravím. 

4.1. Popis výchozí situace dané specializace 

Duševní zdraví je Světovou zdravotnickou organizací (WHO a Calouste Gulbenkian Foun-

dation, 2014, s. 12) definováno jako stav pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj potenciál, 

zvládá běžný stres, dokáže produktivně pracovat a je schopen přispívat k prospěchu své komu-

nity. Duševní nemoc ve smyslu duševního zdraví lze poté vymezit jako její opak, resp. 

v jeho negativním kontextu. Oblast duševních poruch zahrnuje na jednu stranu široké spektrum 

duševních onemocnění, respektive poruch, vedle toho ale také v sobě integruje oblast mentál-

ního postižení (retardací). Ani v oblasti zdravotní pomoci a lékařské diagnostiky, ani v praxi 

sociálních služeb sice tyto oblasti nejsou chápány jako striktně oddělené, v rámci specializace 

sociální práce se ale zpravidla tyto dvě skupiny selektují (viz např. Matoušek a kol., 2010 či 

Maharová a kol., 2008). Vágnerová (2014) zdravotní postižení definuje jako určité narušení, 

omezení či ztrátu konkrétní funkce, přičemž takovéto postižení má vliv také na rozvoj pozná-

vacích procesů, na osobnost jednice i na jeho socializační vývoj. Osoby se zdravotním postiže-

ním lze dále diferencovat na osoby s tělesným, smyslovým, mentálním postižením, osoby s 

duševním onemocněním, psychickou poruchou apod. Bareš (2008) v této věci dodává, že osoby 

se zdravotním znevýhodněním tvoří značnou nehomogenní skupinu a v tomto kontextu je po-

třebné k tomu přizpůsobit i adekvátní poskytování sociálních služeb, které budou reflektovat 

individuální charakteristiky postižení. Rozdělení duševních poruch z medicínského hlediska 

poté přináší klasifikace Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“), kde je mentální 

postižení součástí skupiny duševních poruch (viz tabulka 4.1). Z této tabulky je také zřejmá 

značná nehomogenita těchto duševních poruch a její obsáhlost, což může nést také zvýšené 

nároky na poskytování adekvátních sociálních služeb.  
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Tabulka 4.1: Klasifikace duševních poruch a poruch chování podle WHO 

Kód 
sku-
piny 

poruch 

Název skupiny poruch  
(MKN 10) 

Příklady konkrétních duševních poruch 

F00–
F09 

Organické duševní poruchy 
včetně symptomatických poruch 
(poruchy způsobené 
onemocněním, poraněním nebo 
jiným poškozením mozku) 

vaskulární demence, demence u Alzhaimerovy choroby, 
delirium vyvolané psychoaktivními látkami 

F10–
F19 

Duševní poruchy a poruchy 
chování způsobené užíváním 
psychoaktivních látek 

chronický alkoholismus, toxikománie, alkoholická 
halucinóza, alkoholická paranoia 

F20–
F29 

Schizofrenie‚ poruchy 
schizotypální a poruchy s bludy 

schizofrenie, schizotypální porucha, poruchy s trvalými 
bludy, schizoafektivní poruchy 

F30–
F39 

Afektivní poruchy (poruchy 
nálady) 

bipolární afektivní porucha, periodická depresivní porucha, 
prezistentní afektivní poruchy 

F40–
F48 

Neurotické‚ stresové a 
somatoformní poruchy 

obsedantně-nutkavá porucha, fobické úzkostné poruchy 
(agorafobie, sociální fobie apod.) 

F50–
F59 

Syndromy poruch chování‚ 
spojené s fyziologickými 
poruchami a somatickými faktory 

poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální 
bulimie apod.), neorganické poruchy spánku 
(nespavost, hypersomnie apod.) 

F60–
F69 

Poruchy osobnosti a chování u 
dospělých 

schizoidní porucha osobnosti, histrionská porucha 
osobnosti, kleptomanie 

F70–
F79 Mentální retardace 

lehká mentální retardace, střední mentální retardace, 
těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace 

F80–
F89 Poruchy psychického vývoje 

expresivní porucha řeči, specifická porucha čtení, dětský 
autismus, Aspergerův syndrom 

F90–
F98 Poruchy chování a emocí se 

začátkem obvykle v dětství a v 
dospívání 

porucha aktivity a pozornosti, socializovaná porucha 
chování, depresivní porucha chování, separační úzkostná 
porucha, elektivní mutismus, tiky (chronické motorické 
nebo vokální tiky) 

F99 Neurčené duševní poruchy nezařaditelné duševní poruchy 

Zdroj: WHO (2018) 

Hartl (2004, s. 53) říká, že „duševní porucha je klinicky prokazatelná změna duševní činnosti, 

která vyřazuje člověka z práce, společenského života či zodpovědnosti při právních úkonech“. 

Baštecký (1997) dodává, že mezi faktory způsobující duševní onemocnění řadí vrozené gene-

tické dispozice, vliv prostředí, prožité životní události, traumata, stres apod. Maharová a kol. 

(2008) zdůrazňují, že klient s duševním onemocněním je především člověk a jako na člověka 

je potřebné na klienta nahlížet a je také důležité mít co nejvíce základních informací o daných 

duševních nemocech pro zajištění vhodné komunikace s klientem. V této věci je vhodné si také 

uvědomit, že na každého klienta s diagnostikovanou duševní poruchou je potřebné nahlížet in-

dividuálně, jelikož stejná diagnóza nemusí znamenat stejné prognózy a řešení. Aby sociální 

pracovník lépe pochopil klienta s duševním onemocněním, je nutné znát aspoň rámcově zá-

klady psychologie. Maharová a kol. (2008) v této věci doporučují prostudovat si alespoň „psy-

chiatrické minimum“. Práce s lidmi s duševním onemocněním má také svá úskalí a specifika. 

Podle Matouška a kol. (2010) je jako jedno ze stěžejních úskalí stigmatizace těchto klientů, kdy 

stereotyp či předsudek laické veřejnosti stojí na úsudku, že duševně nemocní nejsou žádoucí 

skupinou ve společnosti a je potřebné se jim vyhýbat. Corrigan a Bing (2016) uvádějí, že stigma 
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duševních poruch bývá vysvětleno pomocí kognitivních a behaviorálních konstrukcí stereo-

typů, předsudků a diskriminace. Na jedné straně tedy klient bojuje s příznaky nemoci, které mu 

brání naplnit své osobní cíle a potřeby, a na straně druhé je ono stigma. Autoři této studie zde 

uvádějí, že nejběžnějším stereotypem bývá náhled na osoby s duševním onemocněním jako na 

nebezpečné a nepředvídatelné, přičemž výsledný strach vede k diskriminačnímu chování (vy-

hýbání se). Níže uvedená tabulka 4.2 uvádí přehled předsudků a s nimi spojené diskriminace, 

se kterými se mohou duševně nemocní setkat. Tento přehled v sobě odráží oblasti a skutečnosti, 

se kterými potřebuje klient v této specifické skupině pomoci, ať již směrem od sociálního pra-

covníka ke klientovi či k veřejnosti.  

Tabulka 4.2. Stereotypy/předsudky duševních chorob a výsledná diskriminace 

Stereotyp/předsudky Diskriminace 

Nebezpečí  Důsledky  

• Osoby s duševním onemocněním jsou 

nepředvídatelné  
• Zaměstnavatelé je odmítají zaměstnat 

• Osoby s duševním onemocněním jsou násilné 
• Vlastníci jim nechtějí pronajmout 

zařízení/bydlení  

 
• Lékaři nemají ochotu je léčit (mimo 

specializaci)  

 
• Odmítá je komunita/společnost – vyhýbají se 

jim  

Odpovědnost Nátlak 

• Duševní nemoc je vina nemocných a měli by se 

za ni stydět  
• Ambulantní závazek (hospitalizace) 

• Vlastní zodpovědnost za svůj stav • Nucená medikace  

• Selhání při řešení zdravotního stavu   

Neschopnost Segregace  

• Lidé s duševním onemocněním nemohou 

pracovat nebo žít samostatně 

• Hospitalizace v nemocnicích  

• Separované komunity pro duševně nemocné  

Zdroj: převzato z Corrigan a Bing (2016, s. 230), vlastní úprava a překlad 

Marková a kol. (2006) uvádějí, že dalším důsledkem duševního onemocnění je odebrání způ-

sobilosti k právním úkonům, zde poté vyvstává potřeba opatrovnictví. Malá a Pavlovský (2010) 

poté zmiňují také problematiku nedobrovolné hospitalizace, ke které je nutné přistoupit v zá-

važných či život ohrožujících případech. Matoušek a kol. (2010) také vyzdvihují, v kontextu 

dlouhodobé hospitalizace v lůžkových zařízeních, možný vznik institucionalizačního syn-

dromu, což je kombinace vlivů prostředí a duševního onemocnění, který vede k dalšímu snižo-

vání funkční kapacity nemocného. Maharová a kol. (2008) ve smyslu výše uvedeném ještě do-

dávají, že u klientů s duševním onemocněním se často stírá předpoklad psychosociálního pojetí 

sociální práce, kdy by měl klient vůči sociálnímu pracovníkovi vystupovat v roli spolupracov-

níka a rovnocenného partnera. Důvodem je, že duševně nemocný klient je často spíše v paci-

entské roli (lékař–pacient) a je na sociálním pracovníkovi, aby se zaměřil na podporu zdravého 

potenciálu a navázaní spolupráce ve smyslu pracovník–klient. Také zde autoři dodávají, že kli-

entem nebývá jen duševně nemocný, ale také jeho blízké okolí, resp. rodina, se kterou je po-

třebné pracovat. S ohledem na skutečnost, že je nutné ke každému duševně nemocnému klien-

tovi přistupovat individuálně a s ohledem na typ jeho duševní poruchy, je nutné volit vhodné 
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metody sociální práce na základě propracovaného a podrobného plánu, který je sestavován 

s klientem a průběžně vyhodnocován a doplňován. 

V souvislosti se sociální prací je potřebné zajistit klientům jejich specifické potřeby. Matoušek 

a kol. (2010) uvádějí, že jednou ze základních potřeb těchto klientů je právě bydlení. V součas-

nosti duševně nemocní klienti žijí v domácím prostředí, v psychiatrických léčebnách, v někte-

rých zařízeních sociálních služeb či jako lidé bez domova. Aktuálně je upřednostňována pod-

pora bydlení v tzv. přirozených podmínkách domácího typu, což má zajistit rozvoj dovedností 

a posilovat pocit bezpečného zázemí. Myšlenka přirozeného prostředí je založená na předpo-

kladu zajištění nejběžnějších podmínek bydlení, kde by měl probíhat také nácvik dovedností 

klienta a budování sociální sítě s okolím. V chráněném bydlení či skupinových bytech je snaha 

takovéto podmínky vytvořit, i když se nejedná o přirozené prostředí v pravém slova smyslu, 

spíše o mini formu institucionálního prostředí. Zde probíhá také nejefektivněji sociální rehabi-

litace klienta. Duševní nemoci snižují šanci uplatnění na trhu práce a toto je další oblast, kde 

může být sociální pracovník nápomocen. Marková a kol. (2006) uvádějí, že snížená schopnost 

uplatnění na trhu práce s sebou nese riziko dlouhodobé závislosti na systému sociální podpory 

spojené s přiznáním invalidního důchodu. Na druhou stranu někteří klienti se záměrně vyhýbají 

přiznání invalidity, jelikož je spojena s dalším stigmatem. Pro klienta s duševním onemocněním 

je tedy významná také pracovní rehabilitace, která by měla reflektovat aktuální zdravotní stav 

klienta a přizpůsobit se mu. Pracovní rehabilitaci lze realizovat v různých typech zařízení např. 

denních centrech, chráněných dílnách nebo také v sociálních podnicích či formou podporova-

ného zaměstnávání. Odlišný přístup bude vyžadován v případě, kdy se klient vrací do svého 

předchozího zaměstnání po absolvování léčebné rehabilitace. Andersen a kol. (2012) ve své 

studii uvádějí, že pro klienty s běžným duševním onemocněním je největší překážkou rozhod-

nout se, kdy jsou schopni a připraveni pokračovat v práci. Závěrem studie je, že proces návratu 

do práce by měl být vnímán jako kontinuální a koherentní, kde zkušenosti z minulosti a sou-

časnosti a očekávání budoucnosti jsou dynamicky propojené a ovlivňují úspěch nebo selhání 

návratu do práce. 

Principy, které umožňují sociálním pracovníkům efektivně pracovat s lidmi s duševním one-

mocněním, lze označit jako psychosociální rehabilitaci. Vachková (2008) uvádí, že péče o lidi 

s vážným duševním onemocněním musí být propojená jak v oblasti biologické léčby, psycho-

logické terapie, tak v oblasti sociální. „Hlavní fokus psychosociální rehabilitace, intervencí 

a programů je zaměřen na dlouhodobou úzdravu a maximalizaci samostatnosti a fungování 

v sociálních rolích v komunitě“ (Vachková, 2008, s. 136). Kopecká a Konečná (2008) dodávají, 

že psychosociální rehabilitace je eklektická v tom, že integruje poznatky z ošetřovatelství, psy-

chiatrie, sociální psychiatrie, psychologie a sociální práce. Autorky také uvádějí, že práce s du-

ševně nemocnými klienty je velice náročná a vyžaduje velmi vysoké nároky na znalosti. Psy-

chosociální rehabilitace vyžaduje tedy komplexní přístup, a to nejen z oblasti sociální práce. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pojetí psychosociální rehabilitace v sobě integruje přístup so-

ciální i pracovní rehabilitace, pokud na ni budeme nahlížet z pozice sociálního pracovníka. 

Z pozice medicínské se jedná o léčebnou rehabilitaci a z pozice výchovné vzdělávací se jedná 

o pedagogickou rehabilitaci.8 Nástrojem pro psychosociální rehabilitaci jsou komplexní reha-

bilitační programy, které by měly pomáhat lidem především s psychiatrickým postižením, zvý-

šit jejich schopnost úspěšného fungování a spokojenosti v přirozeném prostředí s co nejmenší 

mírou profesionální podpory. Struktura těchto programů by měla odrážet rehabilitační proces a 

jeho poslání. Základními prvky těchto programů jsou vyšetření, plánování a intervence. 

V České republice rehabilitační programy realizují především nestátní neziskové organizace, 

 
8 Blíže o rehabilitačních procesech pojednává např. Jankovský (2006).  
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které sestavují rehabilitační tým, kde je potřebná úzká spolupráce především psychiatrických 

služeb. V praxi však systémová podpora psychosociální rehabilitace chybí a neziskové organi-

zace často svépomocně zajišťují kvalifikaci a vzdělanost personálu rehabilitačních programů 

(Vachková, 2008). S ohledem na výše uvedené je důležité také individuální plánování, které by 

mělo být součástí rehabilitačních programů a výsledkem týmové spolupráce, jelikož bez ade-

kvátních medicínských informací, které by měl předat ošetřující lékař (psychiatr) nelze přizpů-

sobit adekvátní sociální intervence.  

Allen (2014) vyzdvihuje přínos sociální práce v oblasti duševního zdraví a ve své práci stanovil 

pět klíčových oblastí pro rozvoj účinné praxe v sociální práci v rámci duševního zdraví. 

V každé z oblastí by měl probíhat rozvoj pracovních sil v oblasti sociální práce či sociálních 

služeb pro zajištění efektivity výkonu sociální práce na klienta. Těmito oblastmi jsou:  

• Umožnit občanům přístup k zákonným službám sociální péče, sociální práce 

a poradenství, na které mají nárok. Plnit zákonné povinnosti a prosazovat osobní étos 

sociální péče místní samosprávy. 

• Podpora zotavení a sociálního začlenění jednotlivců a rodin. 

• Intervence a prosazování profesionálního vedení a dovedností v situacích, které jsou 

charakteristické vysokou úrovní sociální, rodinné a mezilidské složitosti, rizik 

a dvojznačnosti.  

• Spolupracovat inovativně, s místními komunitami, na podpoře kapacit komunity, 

osobní a rodinné odolnosti, včasných intervencí a aktivního občanství. 

• Vedoucí pracovní síla pro profesionály v oblasti duševního zdraví. 

Jak už bylo v úvodu zmíněno, v praxi sociální práce se přistupuje k lidem s mentálním postiže-

ním odděleně. Mentální retardace nebo také mentální postižení podle mezinárodní klasifikace 

nemocí (kód nemoci F70–F79) je zastavený nebo nedokončený vývin intelektu, který je cha-

rakteristický hlavně v poškození schopností, které patří k celkové úrovni inteligence, tedy po-

znávací, jazykové, pohybové a sociální schopnosti (WHO, 2018). Vyskytuje se současně s psy-

chickými či somatickými problémy. Hodnocení stupňů duševní zaostalosti se obvykle dělá po-

mocí standardních inteligenčních testů, které se občas doplňují stupnicemi, které hodnotí 

sociální adaptaci (hluboké, těžké, střední a lehké). Intelektuální schopnosti či adaptace v pro-

středí se může postupně měnit vlivem nácviku či rehabilitace. Vágnerová (2014) dodává, že 

mentální postižení je neschopnost lidí dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje 

(méně než 70 % normy) i přes to, že byl tento člověk stimulovaný výchovou. Mentální postižení 

se u lidí projevuje nedostatečným myšlením a sníženou schopností komunikace, učení a adap-

tace (Procházková a Sayoud-Solárová, 2014). Pugnerová a Kvintová (2016, s. 215) dodávají, 

že jsou tito lidé snadno ovlivnitelní a často nedokážou porozumět normám společnosti, což se 

odráží i na zvláštnostech a problémech v jejich chování. Z výše popsaného je zřejmé, že oblast 

mentálního postižení je v kontextu sociální práce značně specifická, a proto je na ni nahlíženo 

odděleně. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že mentální postižení vzniká již v raném 

věku či po narození. Durecová (2007, s. 1) v této věci dodává, že „nelze říci, že všichni lidé s 

mentální retardací jsou stejní, ani se nedá popsat ‚typický‘ retardovaný člověk, podobně jako 

nelze popsat ‚typického‘ neretardovaného člověka. Existují ohromné rozdíly v chování a v 

úrovni výkonů u těchto lidí, v problémech, se kterými se potýkají, v úrovni podpory, kterou 

potřebují, ale také existují rozdíly v odborných přístupech k problematice mentální retardace“. 

Sociální práce by se měla především zaměřit na naplnění všech potřeb klienta a chápat jej jako 

individuální bytost s ohledem na úroveň jeho postižení a adaptační schopnosti, které by měly 
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stát v interakci s jeho přirozeným prostředím. Sociální pracovníci a poskytovatelé služeb by 

neměli řídit život klienta, ale pomoci mu zvládnout nevyhnutelné tak, aby byl schopen řídit si 

vlastní život sám (Matoušek a kol., 2010). Pörtner (2009) poukazuje na specifické aspekty práce 

s lidmi s mentálním postižením a na oblasti, které by měl sociální pracovník brát v potaz. Pře-

devším se jedná o sblížení s vlastním prožíváním a nepotlačování svých pocitů za pomoci po-

vzbuzování klientů k vlastním impulzům. Dále je specifická také práce v oblasti partnerských 

vztahů a sexuality. V neposlední řadě potom schopnost sociální adaptace klientů ve skupině.  

S ohledem na skutečnost, že mentální postižení bývá zpravidla vrozené či jej lze detekovat 

v raném věku, bude také následná péče o klienta odlišná v různých fázích jeho života. Odborná 

pomoc, která je zabezpečována v nejranější fázi života dítěte, by se měla zaměřovat především 

na efektivní spolupráci s rodinou (Valenta, 2013). V rámci služeb rané péče je rodičům posky-

tovaná především podpora prostřednictvím poradenství, případně psychologické poradenství a 

podpora realizovaná prostřednictvím depistážní činnosti. Rodiče mentálně postižených dětí se 

vždy cítí smutně v různých stádiích života a zažívají jiné emoční reakce a větší stresové situace 

než rodiče zdravých dětí (Kumar a kol., 2018). Jednotliví profesionálové mohou těmto rodinám 

pomoci dosáhnout většího pocitu soběstačnosti v jejich vlastním procesu hledání pomoci tím, 

že jim poskytnou znalosti o službách, čímž jim umožní získat pozitivnější zážitek z tohoto pro-

cesu, jelikož již na to nebudou samy (Werner a kol., 2019). Pro rozvoj osobnosti a komunikač-

ních dovedností klienta je vhodné realizovat tzv. kreativní terapie. U starších dětí jsou posky-

tované služby spojené zejména se vzděláváním a volnočasovými aktivitami. V obou případech 

lze využít služby asistence a v případě volného času služby denního či týdenního stacionáře. 

Na výchově a vzdělávání se podílejí především speciální pedagogičtí pracovníci (blíže např. 

studie Gustavsson a kol., 2017). 

V souvislosti s mentálním postižením je často diskutovaným tématem také inkluze ve vzdělá-

vání, resp. začlenění osob se specifickými potřebami mezi běžné studenty. Otázkou je, zda je 

inkluze účinná. Claes (2017) v této věci konstatuje, že inkluze je sama o sobě prospěšná, pro-

blém se však týká způsobů její realizace. U mládeže a dospělých jsou poskytované služby spo-

jené především s prací a bydlením. V oblasti práce jsou nejčastěji využívány různé podpůrné 

programy (např. tréninkové programy, program přechodu ze školy do zaměstnání atp.). Další 

možností jsou chráněná pracoviště, chráněné dílny či zaměstnávání v sociálních podnicích. Zde 

jsou tedy využívány především pracovní terapie. V oblasti bydlení je vždy nejvhodnější, pokud 

se klient pohybuje v domácím přirozeném prostředí a učí se maximální soběstačnosti. Zde je 

pak možné využít služby podporovaného bydlení, resp. asistence. Další možností je bydlení 

v komunitě, kde je však rizikem, že tato služba nebude směřována k začlenění klienta do místní 

společnosti, nebo v chráněném bydlení, kde je mnohdy možné využít nepřetržité asistenční po-

moci. Komplexní služby, které nabízejí služby v oblasti práce, bydlení, ale také možnosti k vy-

užití volného času, by měly být součástí individuálního plánu a jeho koordinace by měla být 

v rukou case manažera, který využívá individuální sociálně terapeutická práce (Matoušek a 

kol., 2010; Maharová a kol., 2008). Pörtner (2009) vyzdvihuje důležitost na osobu zaměřeného 

přístupu při sociální práci především u lidí s těžkým mentálním postižením. „Pracovat se za-

měřením na osobu znamená nevycházet z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, 

jací jsou, a z toho, jaké jsou jejich možnosti. Pracovat se zaměřením na osobu znamená brát 

lidi vážně v jejich osobité jedinečnosti, snažit se porozumět jejich způsobu vyjadřování a pod-

porovat je v tom, aby nalézali své vlastní cesty k přiměřenému zacházení s realitou, samozřejmě 

v rámci jejich omezených možností.“ (Pörtner, 2009, s. 15). Pörtner (tamtéž) zdůrazňuje velký 

význam tohoto přístupu při transformaci pobytových sociálních služeb.  
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Východiskem pro sociální práci s lidmi s duševním onemocněním může být tzv. princip „re-

covery“ neboli zotavení. Slade (2009, s. 35–43) zmiňuje dva odlišné přístupy recovery: klinický 

(vyžadující objektivně definovatelná kritéria zmizení příznaku nemoci) a osobní, označovaný 

jako personal recovery. Tento přístup spojuje s uživatelským pojetím zotavení. Do popředí staví 

naději, identitu, smysl a osobní zodpovědnost, a nejen zmizení symptomů, kdy důležitá je kon-

trola nad vlastním životem a jeho smysluplnost. Přístup recovery klade důraz na zapojení lidí s 

duševním onemocněním do běžného života, kvalitu jejich života a také na přebírání odpověd-

ností, získávání kompetencí pro fungování v přirozeném prostředí. V oblasti sociální práce a 

sociálních služeb tento přístup odpovídá kontextu jejich poskytování, v oblasti zdravotní po-

moci je důraz na tyto principy nicméně diskutabilnější. Doporučení se tedy týkají pouze prin-

cipů sociální práce, ne celkového kontextu zdravotně-sociálních služeb. Východisko pro po-

chopení tohoto přístupu potom představují dokumenty neziskových organizací, poskytující po-

moc lidem s duševním onemocněním a nabízející jim pomoc formou registrované sociální 

služby (ZAHRADA 2000, 2015; PRÁH, 2018; FOKUS ČR, 2018). Formy pomoci mohou být 

zaměřeny na nabídku různorodých služeb pro různé oblasti života: bydlení, zaměstnání, volný 

čas, finance, krizovou pomoc. Celostní péče může být zaměřena na bydlení a pak následně na 

další oblasti pomoci (srov. ZAHRADA 2000, 2015). Vedle přímé podpory cílové skupiny cílí 

sociální pomoc i na síťování aktérů a propojování pomoci, destigmatizaci osob s duševním 

onemocněním, práci s veřejností a na zapojování cílové skupiny. Při metodách přímé práce s 

klientem se klade důraz na nedirektivní přístupy, motivaci a dobré komunikační schopnosti so-

ciálních pracovníků (srov. Kopřiva, 2013). V současnosti již mají některé organizace poskytu-

jící sociální služby zkušenost s propojováním zdravotní a sociální pomoci v souvislosti s refor-

mou psychiatrické péče. Přístup recovery představuje komplexní řešení služeb pro osoby s du-

ševním onemocněním. 

Maharová a kol. (2008, s. 92) s ohledem na výše uvedené konstatuje, že v rámci terapie dušev-

ních nemocí (vč. mentálních retardací) „je vždy potřebný komplexní multidisciplinární přístup 

realizovaný spolupráci klienta s odborným týmem“, avšak nelze obsáhnout veškeré postupy a 

možnosti spolupráce, jelikož potřeby jednotlivých klientů jsou opravdu do značné míry speci-

fické ve vztahu k jejich individualitě a typu duševní poruchy. Na úspěšné rehabilitaci klienta 

s duševní poruchou bude vždy záviset pomoc více profesí, přičemž tomuto tématu se podrob-

něji věnuje samostatná část práce v rámci předkládané studie zaměřená na mezioborovou spo-

lupráci.  

Souhrnem lze konstatovat, že v odborné literatuře má sociální práce spojená s mentálním a du-

ševním zdravím své zastání a je poměrně specifická. Kromě výše zmíněných specifik sociální 

práce se skupinou klientů s mentálním postižením, lze charakteristické přístupy v sociální 

práci, v kontextu duševního zdraví, shledat také u dětí a mladistvých či u seniorů, obdobně 

tomu bude napříč jednotlivými diagnózami např. u klientů s psychotickým onemocněním či 

s uživateli návykových látek. Je však nad rámec možností této studie popsat veškeré tyto sku-

piny a jejich charakteristiky.9 Je tedy otázkou, zda takto široký záběr zamýšlené specializace 

bude prospěšný. Zajisté bude potřebné jednotlivé skupiny klientů v této oblasti selektovat a 

přizpůsobit tomu také adekvátní sociální práci, avšak vždy v součinnosti s ostatními odborníky, 

a to především z oblasti výchovně-vzdělávací a z oblasti zdravotnictví.  

  

 
9 Jednotlivým specifickým skupinám se věnuje právě Maharová a kol. (2008) v kapitole 11.  
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5. Výsledky pilotního šetření 

V této části dokumentu jsou prezentovány výsledky analýzy dat, která byla shromážděna pro-

střednictvím dotazníkového šetření a realizace focus group se zástupci specializace. 

5.1. Výsledky analýzy dotazníkového šetření 

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 v rámci dotazníkového šetření získáno celkem 

205 odpovědí z pracovišť psychiatrií, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) 

tvoří 74% návratnost. Z toho 59 odpovědí bylo získáno z pracoviště psychiatrie v okrese Olo-

mouc, 80 odpovědí bylo získáno z druhého pracoviště psychiatrie rovněž v okrese Olomouc a 

66 odpovědí bylo získáno z pracoviště psychiatrie v okrese Hlavní město Praha. 

Následující přehledy odpovědí jsou podávány souhrnně za všechna tři pracoviště. Relativní čet-

nosti jsou počítány k celkovému počtu získaných odpovědí ve sledovaném období v rámci 

jedné specializace.  

V oblasti činností sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období sociální 

pracovníci provedli: 

• spolupráci s odborníky v rámci pracoviště ve 203 případech (99 %), 

• spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení 

ve 198 případech (97 %), 

• práci s rodinou a blízkými klienta ve 175 případech (85 %), 

• spolupráci s pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení ve 148 případech 

(72 %), 

• práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně ve 133 případech (65 %), 

• vypracovávání individuálního plánu v 91 případech (44 %), 

• sociální rehabilitaci v 74 případech (36 %), 

• zvyšování finanční gramotnosti v 63 případech (31 %), 

• kariérní poradenství ve 37 případech (18 %), 

• specifickou komunikaci s důrazem na schopnost zvládání agrese ve 34 případech 

(17 %), 

• poskytnutí psychosociální podpory ve 33 případech (16 %), 

• osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti ve 30 případech (15 %),  

• činnosti týkající se podpory svépomocných skupin ve 28 případech (14 %), 

• případovou konferenci ve 12 případech (6 %), 

• rodinnou konferenci v 5 případech (2 %). 

Ze specifických technik sociální pracovníci nezmínili ani jednu techniku, kterou by na svém 

pracovišti využívali. 

V kolonce „jiné“ bylo sledovanými pracovníky zmíněno vstupní vyšetření zdravotně sociálního 

pracovníka, řešení dluhové problematiky, jednání s pracovníky terénní sociální služby, účast na 

poradách sociálních pracovnic, účast na konferenci, účast na semináři, účast na dni otevřených 

dveří.  
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V oblasti kompetencí sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období so-

ciální pracovníci využili: 

• znalost právních předpisů 202krát (99 %),  

• znalosti týkající se psychosomatických projevů duševní nemoci 200krát (98 %),  

• znalost dávkového systému 196krát (96 %),  

• znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí 148krát (72 %),  

• znalosti týkající se problematiky zadluženosti 128krát (62 %),  

• case management 64krát (31 %), 

• základy kariérního poradenství 58krát (28 %). 

V kolonce „jiné“ bylo sledovanými pracovníky zmíněno jednání transformace psychiatrie 

a CDZ, provádění po zařízení v rámci dne otevřených dveří. 

Z předběžných výsledků lze tedy konstatovat, že sociální pracovníci pracující v oblastech 

v rámci připravované Specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s mentál-

ním a duševním zdravím se ve sledovaném období nejčastěji na svých pracovištích věnovali 

spolupráci v rámci pracoviště, spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organi-

zací, zařízení a dále práci s rodinou a blízkými klienta (viz graf 5.1). V rámci kompetencí pak 

nejčastěji sociální pracovníci využívali znalosti dávkového systému, znalost právních předpisů 

a dále znalosti týkající se psychosomatických projevů duševní nemoci (viz graf 5.2).  
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Graf 5.1: Nejčastěji využívané činnosti v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální situ-

ace spojené s mentálním a duševním zdravím 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Graf 5.2: Nejčastěji využívané kompetence v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální 

situace spojené s mentálním a duševním zdravím 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.2. Výsledky analýzy focus group 

5.2.1. Hodnocení dotazníku 

Respondenti uváděli, že kategorie v dotazníku odpovídaly činnostem a kompetencím, které ve 

své práci vykonávají a využívají. Jeden z respondentů uvedl, že si z počátku nebyl jistý ohledně 

zařazení některých činností do kategorie „jiné“ či do kategorie „sociální rehabilitace“, protože 

v zařízení podle jeho slov sociální pracovníci nevykonávají „klasickou sociální rehabilitaci“. 

Během prvního týdne nicméně tento respondent kontaktoval členy výzkumného týmu a vše 

potřebné si ujasnil. Ostatní respondenti uváděli, že mohlo být vymezení jednotlivých činností 

a kompetencí přesnější a některé z kategorií, jako je např. rodinná konference, se zde nemusely 

nacházet, protože je ve své práci nerealizují. Právě u pojmu „rodinná konference“ si nebyl jistý 

jeho významem i třetí respondent, proto jakoukoliv práci s rodinou řadil do kategorie „práce 

s rodinou a blízkými klienta“.10 Jeden z respondentů také zmínil, že nevěděl, do jaké kategorie 

zařadit šetření, které realizuje se žadateli o poskytování služby. V rámci tohoto šetření zjišťuje 

informace o rodinném zázemí klienta, aby pak po ukončení poskytování služby věděl, jaké kli-

ent bude potřebovat návazné služby.  

5.2.2. Činnosti  

Zvyšování finanční gramotnosti a s tím související činnosti  

Nejčastěji v rámci finanční gramotnosti řeší sociální pracovníci s klienty vyřizování příspěvků 

na péči, méně často pak invalidní důchody. V souvislosti s řešením dluhů klienta se sociální 

pracovníci s klienty snaží najít možnosti, jak tyto dluhy splácet a současně rozdělit svůj měsíční 

příjem tak, aby bylo možné hradit poplatky za poskytované služby daným zařízením i další 

závazky, jako je např. platba výživného na dítě.  

Již při přijímání klienta do zařízení sociální pracovníci podrobně zjišťují, v jaké je klient fi-

nanční situaci, zda je zadlužen, zda má požádáno o invalidní důchod, o vdovský či vdovecký 

důchod, případně o dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na péči apod. Následně se tyto zále-

žitosti řeší buď s klientem, nebo v případě, že zdravotní stav klienta mu neumožňuje se sociál-

ním pracovníkem o těchto věcech komunikovat, probíhá komunikace a činnosti související se 

zvyšováním finanční gramotnosti s rodinou, blízkými klienta či opatrovníkem. Veškeré doku-

menty a formuláře sociální pracovník vyplňuje společně s klienty, rodinnými příslušníky či 

blízkými, popř. s opatrovníky, přičemž sociální pracovník klade důraz na správné pochopení 

všech pojmů, které se zde vyskytují, a obecně celého postupu žádosti o důchody, příspěvek na 

péči či dávky v hmotné nouzi. Jedná se především o případy, kdy se klient nemůže osobně 

dostavit na patřičný úřad pro vyplnění potřebných formulářů. V těchto situacích je mu tedy 

nápomocen sociální pracovník, musí mít tedy povědomí i o oblastech, které přímo nespadají do 

jeho kompetencí.  

Jeden z respondentů uváděl, že u klientů, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, 

často řeší, že si platí pouze minimální výši zálohy na zdravotní pojištění, i když se v některých 

případech jedná o klienty s vážnou diagnózou. Sociální pracovník se tedy snaží klienty upozor-

nit, že je vhodné zvýšit tuto zálohu pro případ, že by se jejich zdravotní stav zhoršil nebo se jim 

přihodila nějaká nečekaná událost.  

 
10 Téměř ve všech specializacích jsou nejasnosti ohledně významu pojmu případová konference a rodinná konference, sociální 

pracovník neví, o co se jedná, u případových konferencí např. uváděli práci odborníků bez přítomnosti klienta či u rodinných 

konferencí uváděli setkání odborníků spolu s rodinou. 
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Všichni respondenti uváděli, že jsou si vědomi, že činnosti v rámci zvyšování finanční gramot-

nosti jsou časově náročné, ale z hlediska účinnosti sociální práce na klienta je hodnotí jako 

nezbytné.  

Specifická komunikace s důrazem na schopnost zvládání agrese  

Všichni respondenti v souvislosti se situacemi, kdy se u klientů projeví agresivní chování, zmí-

nili, že jsou instruováni, aby v takových případech volali zdravotnický personál (nejčastěji 

zdravotní sestry, případně lékaře), v jehož kompetenci je v takové situaci zasáhnout. Do doby, 

než na místo dorazí zdravotnický personál, se sociální pracovník snaží využívat obecné tech-

niky asertivního jednání a klienta pokud možno uklidnit. Sociální pracovník musí vyhodnotit 

naléhavost situace a na základě charakteru onemocnění přivolat odpovídající zdravotnický per-

sonál, který může podat potřebnou medikaci ke zklidnění.  

Všichni respondenti uváděli, že spíše než s fyzickou agresí se u klientů setkávají s agresí slovní 

týkající se obviňování sociálních pracovníků z toho, že zavinili nepříznivou sociální situaci kli-

enta, že mohou za jejich dluhy, že se jim nesnaží pomoci. Sociální pracovníci zde opět musí 

využívat techniky asertivního jednání, klientovi v klidu vysvětlit danou situaci a přesvědčit jej 

o tom, že je možné společně najít řešení jeho problémů.  

Jeden ze sociálních pracovníků zmínil případ klienta, kterému ve spolupráci s Probační a me-

diační službou zařídil možnost vykonávat veřejně prospěšné práce přímo v dané psychiatrické 

nemocnici, avšak upozornil jej na to, že pokud skutečně chce toto pracovní místo, díky kterému 

se mu může podařit splatit veškeré dluhy a postupně zlepšit svou sociální situaci, musí omezit 

své agresivní chování. Pro klienta to skutečně byla dostatečná motivace k tomu, aby postupně 

zlepšil své chování a přestal jednat agresivně.  

Vypracovávání individuálního plánu 

Individuální plánování je téma, které v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální si-

tuace spojené s mentálním a duševním zdravím hraje velmi významnou roli. Tento pojem na-

bývá ještě více na významu v souvislosti s transformací psychiatrické péče.  

Individuální plánování je činností, která je sociálními pracovníky v psychiatrických nemocni-

cích vykonávána velice často. Ihned po přijetí klienta do zařízení je zpracováván s klientem, 

jeho rodinou či blízkými, popř. jeho opatrovníkem dotazník, v rámci kterého se zjišťuje, jaké 

jsou potřeby klienta, jaká je jeho zdravotní, sociální a finanční situace.  

Jeden z respondentů uvedl, že v rámci dalšího individuálního plánování s klientem nepracuje 

již pouze sociální pracovník, ale také pracovníci v sociálních službách, kteří vytvářejí tzv. ma-

povací sešity, které jsou vždy jednou za tři měsíce společně se sociálními pracovníky vyhod-

nocovány. Pokud je klient v dobrém zdravotním stavu, k vyhodnocování mapovacích sešitů 

bývá přizván také a za pomoci sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách for-

muluje své aktuální potřeby, stanovuje v rámci individuálního plánu dílčí cíle a uvažuje nad 

postupy, jakými je možné těchto cílů dosáhnout. Zároveň tento respondent nicméně uvedl, že 

v současnosti dochází v daném zařízení k závažným problémům spojených s nedostatkem per-

sonálu, a tak i tyto postupy v rámci individuálního plánování nemohou být vždy dodrženy. 

Stává se tak, že vyhodnocování mapovacích sešitů s klientem realizuje sám bez přítomnosti 

pracovníka v sociálních službách. Respondent vnímá, že za daných podmínek není možné in-

dividuálnímu plánování s klientem věnovat tolik prostoru, kolik je potřeba. V tomto zařízení se 

navíc nyní objevuje v rámci transformace psychiatrické péče nový pojem – osobní profil, kte-

rému je momentálně věnováno více pozornosti než individuálnímu plánování. Podle daného 
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sociálního pracovníka se v podstatě nicméně jedná o individuální plánování přizpůsobené pod-

mínkám práce s klientem ve zdravotnickém zařízení. Vypracovávat jej mohou sociální pracov-

níci, zdravotně sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, popř. 

pracovníci zařízení či organizace, kde budou klientovi poskytovat navazující služby poté, co 

ukončí pobyt v dané psychiatrické nemocnici. Jedná se např. o centra duševního zdraví, orga-

nizace nabízející chráněné bydlení apod. Osobní profil tak stejně jako individuální plán řeší 

potřeby a přání klienta, klade však větší důraz na následnou péči po ukončení pobytu v psychi-

atrické nemocnici. 

Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně 

Sociální pracovníci shodně uváděli, že činnosti v rámci této kategorie vykonávají velice často 

na úkor práce s klientem jako takové. Podle respondentů se jedná o denní činnosti sociálních 

pracovníků v psychiatrických nemocnicích (až 65 % činností zjištěných podle dotazníkového 

šetření). 

Jeden ze sociálních pracovníků účastnících se výzkumu uvedl, že je vedoucím sociálním pra-

covníkem na daném oddělení, tudíž je v jeho náplni práce také ve spolupráci s personálním 

oddělením psát kolegům a kolegyním výkazy, provázet je adaptačním procesem, s čímž souvisí 

mnoho administrativní práce, proto se v této oblasti činností vyskytovala také častá četnost.  

Metodiky bývají vypracovávány buď sociálními pracovníky ve spolupráci se zdravotnickým 

personálem, anebo přímo metodiky. Jeden z respondentů uvedl, že metodiky jsou součástí pro-

cesní mapy v rámci oddělení kvality. S novými metodikami pak bývá personál daného oddělení 

seznamován na poradách, školeních či workshopech, kterých se pravidelně musí účastnit a na 

kterých se tyto metodiky na základě diskuze upravují a následně zapracovávají do zmíněných 

procesních map.  

Co se týká zpracování standardů kvality, jeden z respondentů uvedl, že se jimi zabývají pouze 

staniční sestry. Další z respondentů v této souvislosti zmínil, že v zařízení, ve kterém je zaměst-

nán, sociální pracovníci úzce spolupracují s pracovníky na oddělení kvality, kteří upozorňují na 

případné nedostatky a formulace, které je třeba v souvislosti s transformací psychiatrické péče 

ve standardech kvality poskytovaných služeb změnit. V rámci této spolupráce se například ře-

šila absence podrobnějšího terénního mapování potřeb klienta a jeho sociální situace před při-

jetím do zařízení, kdy sociální pracovníci byli upozorněni na tento nedostatek, avšak zároveň 

se snažili oddělení kvality upozornit na skutečnost, že není v jejich časových možnostech rea-

lizovat v terénu podrobnější mapování. V tomto konkrétním případě nakonec pracovníci oddě-

lení kvality i sociální pracovníci dospěli ke kompromisu, kdy v rámci mapování potřeb klienta 

nezacházejí do příliš velkých detailů. Jsou zde uvedeny nejpodstatnější informace, jako jsou 

další služby, které klient využíval či využívá, zda po návratu ze zařízení bude žít společně s ro-

dinou či zda mu následně bude třeba zajistit bydlení, popř. zda bude nutné požádat například o 

invalidní důchod a zajistit všechny dokumenty k tomu potřebné apod. 

Kromě individuálního plánování, práce na standardech a metodikách se sociální pracovníci vě-

nují další dokumentaci, jako jsou např. krátké zápisy zpracovávané v rámci každého jednání 

s klientem. Tyto zápisy podle slov sociálních pracovníků slouží k jejich vlastní obraně v rámci 

případných sporů s klienty o tom, co se v rámci setkání se sociálním pracovníkem řešilo, na 

čem se domluvili apod. Současně však tito respondenti uvedli, že se prozatím nesetkali se situ-

ací, kdy by tyto zápisy museli v rámci sporu s klientem použít.  
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Případová a rodinná konference  

Případová konference nebývá sociálními pracovníky v psychiatrických nemocnicích využívána 

často, respondenti proto uváděli konkrétní případy, ve kterých tuto kategorii v dotazníku ozna-

čovali.  

U jednoho respondenta se jednalo o situaci, kdy byla svolána případová konference s ředitelem 

zařízení, lékařem klienta, sociálním pracovníkem, terapeutem a samotným klientem z důvodu 

nedostatečné spolupráce mezi oddělením sociální rehabilitace a oddělením zdravotně-sociál-

ním, kdy oddělení sociální rehabilitace nesouhlasilo s umístěním klienta do pobytové sociální 

služby i přesto, že již byl zdravotně stabilizován a přál si z psychiatrické nemocnice do této 

pobytové sociální služby sám přejít. Dalším příkladem případové konference byl případ klienta, 

který měl být rovněž propuštěn do pobytové služby vhodné pro osoby s daným zdravotním 

znevýhodněním, ale opatrovník s tímto nesouhlasil a nebyl ochoten zohlednit aktuální potřeby 

klienta. V tomto případě byl na případovou konferenci svolán opět ředitel zařízení, primář, 

vrchní sestra, opatrovník daného klienta, klient a jeho sestra a sociální pracovník. Ke kompro-

misu ani prostřednictvím případové konference nebyli schopni dospět, případ klienta tedy není 

ukončen. 

Co se týká rodinných konferencí, význam tohoto pojmu zde nebyl vnímán zcela jednotně 

a spíše zde respondenti uváděli další příklady případových konferencí, ke kterým byli přizváni 

členové rodiny daných klientů.  

Poskytnutí psychosociální podpory  

Sociální pracovníci psychiatrických nemocnic nejčastěji řeší krizové situace spojené s nečeka-

nými finančními problémy klientů, jejich příbuzných a blízkých či opatrovníků. Jedná se nej-

častěji o úmrtí někoho z rodiny či klienta samotného, kdy jsou sociální pracovníci kontaktováni 

a dotazováni, jak se má dále postupovat, co vše bude třeba vyřídit apod. Těmto osobám je 

v rámci zařízení poskytnuta krizová intervence také přímo psychologem či psychiatrem, mají 

také možnost využít možnosti ubytování do druhého dne. Další situace souvisí např. se ztrátou 

osobních dokladů nebo s problémy souvisejícími s tím, že klienti nejsou schopni zařídit, aby se 

někdo postaral o jejich domácí mazlíčky. Sociální pracovníci se v těchto situacích snaží klienty 

(či jejich příbuzné, blízké nebo opatrovníky) uklidnit a následně se pokoušejí s nimi najít řešení 

dané situace. Pokud komunikaci s klientem nezvládají, mají možnost je rovnou odkázat na psy-

chologa či psychiatra. 

Práce s rodinou a blízkými klienta  

Sociální pracovníci s rodinou a blízkými klienta komunikují velice často (až 85 % v rámci vy-

kazovaných činností). Poprvé přicházejí s rodinou či blízkými klienta do kontaktu již při vyři-

zování žádosti o přijetí do daného zařízení. Sociální pracovníci v rámci tohoto prvního setkání 

informují o poskytovaných službách, o pravidlech stanovených v daném zařízení, o dalším po-

stupu v rámci spolupráce s rodinou a blízkými apod. Zároveň jeden z respondentů uvedl, že 

vždy žadatele o poskytování služby, jejich rodinu a blízké provází po zařízení, aby měli přehled 

o tom, v jakém prostředí bude klient ubytován. Nejintenzivnější spolupráce s rodinou a blíz-

kými je u klientů – seniorů, kdy je třeba řešit, zda po propuštění klienta ze zařízení bude rodina 

schopna sama zajistit péči o daného seniora či zda bude třeba zajistit pečovatelskou službu nebo 

přímo službu pobytovou. Často sociální pracovníci řeší také zajištění potřebných dokumentů 

v rámci podání žádostí o příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi apod. Respondenti se shodli 

na tom, že komunikace s rodinou klientů v seniorském věku je důležitá a je nutné členy rodiny 
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průběžně informovat o průběhu práce s klientem, o jeho zdravotním stavu a o veškerých změ-

nách týkajících se poskytovaných služeb.  

Ačkoliv je práce s rodinou a blízkými klienta všemi respondenty vnímána jako zcela zásadní 

z hlediska řešení nepříznivé sociální situace klienta, všichni sociální pracovníci se v rámci fo-

cus group shodli na tom, že se jedná o činnost velice časově a organizačně náročnou. I přesto 

respondenti vnímají, že je třeba s rodinou a blízkými realizovat osobní setkání již před přijetím 

klienta do zařízení, protože je pak následná komunikace ve většině případů efektivnější a bez-

problémová. Mnohdy se také sociální pracovníci pokoušejí rodině či blízkým klienta přiblížit 

jeho diagnózu, možný další vývoj zdravotního stavu a důsledky pro jeho osobní život. Respon-

denti uváděli, že se z počátku spolupráce s rodinou a blízkými v některých případech jedná až 

o několikahodinová setkání, kde se jim snaží sdělit všechny podstatné informace a domluvit se 

s nimi na dalším postupu.  

Do práce s rodinou a blízkými klienta respondenti v rámci focus group řadili také činnosti sou-

visející se zvyšováním finanční gramotnosti u těchto osob, ačkoliv v rámci dotazníku je řadili 

přímo do kategorie „zvyšování finanční gramotnosti“. 

Sociální rehabilitace 

Za sociální rehabilitaci sociální pracovníci považují činnosti související s pomocí klientům na-

učit se základní dovednosti potřebné pro každodenní život. Jedná se jak o aktivity s jednotliv-

cem, kdy bývají nejčastěji společně sepisovány a vyplňovány různé žádosti a formuláře, ale 

také o skupinovou práci v rámci aktivit ve cvičných bytech, vaření či úklid. Poskytovány jsou 

samozřejmě také doprovody na úřady, k lékaři apod., ačkoliv se sociální pracovník primárně 

vždy snaží klienta motivovat k tomu, aby se pokusil veškeré tyto záležitosti vyřídit samostatně. 

Zejména pak, pokud se jedná o snadnější úkoly, jako je nákup potravin, výběr finanční hoto-

vosti z bankomatu apod.  

Kariérní poradenství  

Sociální pracovníci v rámci kariérního poradenství radí klientům, jaké možnosti mají na trhu 

práce, jaké podmínky musí splňovat v případě, že by se chtěli ucházet o konkrétní pracovní 

místo. Dále sociální pracovníci pomáhají klientům přímo hledat pracovní pozice, sepisovat ži-

votopis a připravit se na pracovní pohovor. Jeden z respondentů uvedl, že personální oddělení 

daného zařízení úzce spolupracuje s úřadem práce v dané obci, díky čemuž jsou schopni klien-

tům najít vhodné pracovní uplatnění či tréninkový program, který je zaměřen na zlepšování 

pracovních kompetencí, získání pracovních návyků a dovedností potřebných pro reintegraci na 

trh práce.  

Do této kategorie řadili respondenti také činnosti související s poradenstvím poskytovaným stu-

dujícím klientům, kteří se během studia v důsledku své nemoci setkávají s bariérami. Sociální 

pracovníci s nimi konzultují možnosti, jakých v rámci studia mohou využít, popř. jim pomáhají 

vybrat jiný studijní obor či vysokou školu apod.  

Činnosti týkající se podpory svépomocných skupin  

Respondenty do této kategorie byly řazeny činnosti související s podporou svépomocných sku-

pin nejen klientů, ale i personálu daného zařízení a dobrovolníků zde působících.  

Respondenti uváděli, že v rámci podpory vzniku a rozvoje podpůrných skupin spolupracují se 

školami či jinými neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby cílové skupině osob 

s mentálním postižením či duševním onemocněním a jejich rodinám. 
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Osvětová činnost směřující k široké veřejnosti  

Respondenti v rámci focus group uváděli, že se pravidelně podílejí na realizaci dnů otevřených 

dveří, kterých se účastní nejen zástupci laické, ale i odborné veřejnosti. Během těchto dnů or-

ganizují přednášky na témata související s psychiatrickou péčí či duševním zdravím, provázejí 

návštěvníky po zařízení a poskytují informace o poskytovaných službách. Dále ve spolupráci 

s vyššími odbornými a vysokými školami sociální pracovníci pořádají přednášky a diskuze ur-

čené pro studenty. Díky této spolupráci studenti také přímo navštěvují zařízení, ať již v rámci 

dobrovolné činnosti nebo odborné praxe. Úkolem sociálního pracovníka je pomoci studentům 

zorientovat se v jednotlivých činnostech, kompetencích a rolích personálu v tomto zařízení, 

přiblížit jim cílové skupiny, se kterými v psychiatrické nemocnici pracují a specifika práce s tě-

mito cílovými skupinami.  

Jeden z respondentů v souvislosti s osvětovou činností zmínil také informování zájemců, jejich 

rodin a blízkých, o činnosti daného zařízení a jednotlivých poskytovaných službách. 

5.2.3. Kompetence 

Znalost dávkového systému  

Znalosti dávkového systému jsou sociálními pracovníky v psychiatrických nemocnicích uplat-

ňovány často. S mnoha klienty se řeší žádosti o příspěvek na péči, o invalidní, vdovský či vdo-

vecký důchod, o dávky pomoci v hmotné nouzi. Z tohoto důvodu je nutné, aby se sociální pra-

covníci v této oblasti dobře orientovali a byli schopni klientům poradit, jak si správně podat 

žádost, jaké podmínky musí splňovat apod. 

Znalost právních předpisů  

Tyto znalosti jsou sociálními pracovníky uplatňovány v rámci veškeré práce s klienty, se žada-

teli o poskytování služby, jejich rodinami, blízkými či opatrovníky, obzvláště jsou pak využí-

vány při řešení problémů klientů spojených se zadlužeností, exekucemi, trestním stíháním apod. 

Znalosti týkající se problematiky zadluženosti  

Problémy klientů spojené se zadlužeností sociální pracovníci psychiatrických nemocnic řeší 

v mnoha případech, nejčastěji pak u klientů z řad osob závislých na návykových látkách, u se-

niorů a osob se závažnějším duševním onemocněním. Jeden z respondentů uvedl, že v jejich 

zařízení v těchto záležitostech spolupracují s právním oddělením, které je schopné jim poskyt-

nout potřebné informace, případně poskytnout klientovi přímé právní poradenství. Právníci, se 

kterými zde spolupracují, mají navíc kontakty na pracovníky dluhových poraden a organizací 

působících v této oblasti, jsou tedy schopni klientovi či sociálnímu pracovníkovi v případě po-

třeby doporučit vhodnou službu a předat jim kontakt na danou organizaci. Respondent rovněž 

zmínil, že pro práci s klientem nacházejícím se v problémech spojených se zadlužeností je vý-

hodou, že právníci, se kterými spolupracuje, jsou schopni zjistit, jaké má daný klient exekuce, 

což je pro další řešení klientovy situace důležitá informace. Ostatní respondenti v případě po-

třeby klienty samy odkážou na dluhovou poradnu.  

Další respondenti uváděli, že na problémech klientů souvisejících se zadlužeností spolupracují 

přímo s organizacemi, které nabízejí dluhové poradenství, popř. přímo s insolvenčními správci. 

Jedná se podle nich o efektivnější způsob řešení těchto problémů klienta, protože je tato oblast 

velice náročná na další vzdělávání a sociální pracovníci v psychiatrických nemocnicích nemají 

podle respondentů prostor k tomu, aby byli schopni poskytovat kvalitní dluhové poradenství. 

Sociální pracovníci v těchto zařízeních mají v této oblasti pouze základní znalosti. Velice dobrá 
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spolupráce je podle jednoho z respondentů s charitou, která v dané obci působí a která nabízí 

doprovody klientům psychiatrické nemocnice v případě, kdy sociální pracovníci tohoto zařízení 

nemají časový prostor, aby tento doprovod sami realizovali. Jedná se například o situace, kdy 

klient potřebuje vyřídit osobní doklady na úřadě nebo když se musí zúčastnit jednání u soudu. 

Dalším dobrým příkladem z praxe jsou videohovory se soudy, díky kterým již klienti nemusejí 

docházet na jednání přímo do budovy soudu, ale je možné je uskutečnit přímo v psychiatrické 

nemocnici prostřednictvím tohoto videohovoru.  

Kromě klientů samotných sociální pracovníci poskytují poradenství také jejich příbuzným, blíz-

kým a opatrovníkům. Uváděny byly příklady, kdy se rapidně zhorší zdravotní stav klienta, který 

se však nachází v dluzích, a rodina, která bydlí v domácnosti, ve které má klient uvedené trvalé 

bydliště, musí řešit nepříjemnosti s tímto spojené. Sociální pracovníci tak často pomáhají těmto 

členům rodiny situaci řešit.  

Znalosti týkající se psychosomatických projevů duševní nemoci  

Podle respondentů se jedná o znalosti, které jsou nutné pro výkon povolání sociálního pracov-

níka v psychiatrické nemocnici. V této oblasti se sociální pracovníci dále vzdělávají, účastní se 

řady školení a seminářů na toto téma zaměřených, a kde se setkávají se zdravotnickým perso-

nálem. Jeden z respondentů uvedl, že pravidelně jednou za měsíc v jejich zařízení probíhá se-

minář zaměřený vždy na nějaké konkrétní duševní onemocnění, na projevy tohoto duševního 

onemocnění a jeho důsledky na osobní život klienta, na charakteristické rysy práce s klienty 

s tímto duševním onemocněním apod. Další z respondentů zmínil, že je nezbytné, aby se v této 

oblasti orientoval a aby byl schopen říci, jakou má klient, se kterým pracuje, diagnózu, protože 

na základě toho následně přizpůsobuje komunikaci s tímto klientem. V této souvislosti se re-

spondenti shodli, že je vhodné na pracovní pozici sociálního pracovníka do psychiatrické ne-

mocnice přijímat přímo zdravotně sociální pracovníky či sociální pracovníky s předchozí zku-

šeností ve zdravotnickém zařízení, aby měl alespoň základní znalosti o diagnózách, se kterými 

se v praxi u klientů budou setkávat.  

Znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí  

Sociální pracovníci v této souvislosti řeší záležitosti klientů, jejich rodin a blízkých, týkající se 

odchodu na mateřskou dovolenou, odchodu do starobního či invalidního důchodu, snižování 

pracovního úvazku apod. Klientům nabízejí základní poradenství v této oblasti, případně jim 

předávají kontakt na organizaci, která se touto problematikou zabývá, či klientům přímo pomá-

hají tyto organizace kontaktovat.  

Základy kariérního poradenství  

Informace, které respondenti uvedli v rámci focus group, jsou uvedeny u kategorie „kariérní 

poradenství“ v části věnující se činnostem sociálních pracovníků. 

Case management  

Case management u sociálních pracovníků v psychiatrických nemocnicích probíhá především 

v souvislosti s nutností spolupráce mezi sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních služ-

bách a zdravotnickým personálem v těchto zařízeních. Sociální pracovníci nicméně na přípa-

dech jednotlivých klientů spolupracují také s odborníky z jiných organizací, jako jsou dluhové 

poradny, azylové domy, domy na půli cesty a další. Klientům, jejich příbuzným, blízkým či 

opatrovníkům jsou poskytnuty informace a kontakt na pracovníky v těchto organizacích, pří-

padně je jim zajištěn i doprovod na setkání, kde jsou zjišťovány jejich potřeby a možnosti, ja-

kými může organizace pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci.  
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Respondenti se shodli na tom, že potřeba spolupráce mezi jednotlivými obory a pracovníky jed-

notlivých typů sociálních služeb se neustále zvyšuje a tento trend bude i nadále pokračovat.  

5.2.4. Nové kategorie a jiná zjištění  

Problematická spolupráce s opatrovníky 

Jedno z témat, kterému byla v rámci focus group věnována značná pozornost, byla problema-

tická spolupráce sociálních pracovníků psychiatrických nemocnic s opatrovníky klientů. V této 

souvislosti jeden z respondentů uváděl již výše zmíněný příklad případové konference u klienta, 

který měl na vlastní žádost přecházet do speciální pobytové služby pro osoby s duševním one-

mocněním, ale opatrovník s tímto nesouhlasil, a i přes intenzivní komunikaci s tímto opatrov-

níkem se nepodařilo zajistit jeho souhlas s přijetím do této služby.  

Respondenti se shodli, že nejvíce problematická je komunikace s veřejnými opatrovníky, za 

což může v mnoha případech časová vytíženost těchto opatrovníků, kteří mívají i 50 a více 

klientů.11 Na druhou stranu se v rámci spolupráce s opatrovníky jen málokdy z jejich strany 

setkávají se vstřícným přístupem vůči jejich klientům. Naopak je podle slov jednoho z respon-

dentů poměrně časté, že opatrovník o jakoukoliv spolupráci s klientem ztrácí zájem ve chvíli, 

kdy je klient přijat do psychiatrické nemocnice. Další komunikace je problematická, nákupy 

pro klienty místo opatrovníků realizují sociální pracovnice zařízení, což však nespadá do jejich 

agendy a přispívá to k dalšímu přetížení personálu.  

Jako možným řešením této problematické situace se jeví společná setkání opatrovníků s perso-

nálem psychiatrické nemocnice, o kterém hovořil jeden z respondentů. Cílem tohoto setkání je 

upřesnit pravidla spolupráce mezi opatrovníky a pracovníky psychiatrické nemocnice, nastavit 

si jednotlivé role v rámci práce s klientem. Osobní setkání je přitom podle daného respondenta 

mnohem efektivnější než komunikace přes e-mail či po telefonu a všechny strany jsou ochot-

nější přistoupit ke kompromisu. Ostatní respondenti se shodli na tom, že by se mohlo jednat o 

účinnou variantu řešení problému. Hranice pro roli opatrovníků momentálně nejsou jasně sta-

novené, a proto je vhodné pravidla nastavit alespoň tímto způsobem.  

Dalším zásadním problémem identifikovaným v rámci této kategorie byla absence registru opa-

trovníků a jejich klientů. Mnohdy se tak stává, že sociální pracovníci v psychiatrické nemocnici 

nemají možnost zjistit, že má klient omezenou svéprávnost a stanoveného opatrovníka, pokud 

jim to klienti sami nesdělí. Tímto se sociální pracovníci často dostávají do problematických 

situací, kdy se až zpětně zjišťuje, že klient vykonal činnost, ke které neměl oprávnění. Příkla-

dem bylo vyřizování osobních dokladů klienta na příslušném úřadě, u kterého měl však být 

přítomen opatrovník. S těmito problémy se sociální pracovníci setkávají i v zařízeních, kde je 

dobrá komunikace s pracovníky úřadu dané obce, což bývá dáno tím, že v některých případech 

pracují s klienty z jiné lokality, a tudíž o nich nemohou zjistit, zda mají stanovené opatrovníky, 

či nikoliv.  

Respondenti se také shodli na tom, že by bylo vhodné, kdyby veřejní opatrovníci zároveň byli 

sociálními pracovníky, aby měli více možností přistupovat k řešení situace klienta kom-

plexně.12 V současné době je problematické sdílet informace o klientovi kvůli GDPR a sociální 

 
11 Respondenti se shodli na skutečnosti, že činnost opatrovníků by měla být podpořena, aby bylo více odborníků, kteří by tuto 

funkci vykonávali. 
12 Respondenti vyslovili také tezi, že by bylo vhodné, kdyby existoval registr opatrovníků a jejich klientů, který by sociálním 

pracovníkům usnadňoval práci. Mnohdy je totiž nezjistitelné, zda daná osoba má opatrovníka.  
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pracovníci i opatrovníci tak pracují mnohdy s odlišnými informacemi, které o klientově situaci 

získali.13  

Přetíženost personálu psychiatrických nemocnic 

Opakujícím se tématem v rámci focus group byla přetíženost sociálních pracovníků, ale i dal-

šího personálu psychiatrických nemocnic, která souvisí se současným nedostatkem personálu 

v těchto zařízeních a také s procesem transformace psychiatrické péče, která klade na tyto pra-

covníky vysoké nároky, ať již z hlediska vzdělávání a osobnostního rozvoje či z hlediska flexi-

bility při práci s klienty. Respondenti vnímají také narůstající administrativní zátěž, související 

s touto transformací, která se však zvyšuje spolu s požadavky na výkon odborné sociální práce 

a individuální přístup ke klientovi. Sociální pracovníci jsou v současnosti v důsledku těchto 

změn pod značným tlakem, který vnímají jako dlouhodobě neúnosný.14 Veškerá jejich činnost 

musí být zdokumentována, aby v případě potřeby měli o klientovi všechny potřebné informace. 

Mnohdy dokumenty ve formě zápisů z jednání s klientem souvisí také s potřebou mít záznam 

o průběhu komunikace pro případ, že by si klient stěžoval na poskytovanou službu anebo by se 

s ním řešil v této souvislosti nějaký spor.  

Jeden z respondentů vykonává na daném oddělení vedoucí funkci. Kromě činností, které má 

v kompetenci jako sociální pracovník, je navíc zodpovědný za ostatní sociální pracovníky 

a pracovníky v sociálních službách na daném oddělení, které má za úkol metodicky vést a řešit 

problémy, se kterými se tito pracovníci ve své praxi setkávají. V těchto podmínkách již na in-

dividuální plánování, ale i obecně individuální práci s klienty nezbývá příliš časového prostoru. 

Přitom se ale všichni respondenti shodli, že individuální plány sestavované pracovníky v soci-

álních službách jsou nedostatečně odborné.15  

V rámci transformace psychiatrických zařízení je věnována značná pozornost individuálnímu 

plánování, které v řadě zařízení nebylo realizováno v podobě, jako je tomu u zařízení poskytu-

jících sociální služby. Jeden z respondentů navíc uvedl, že od individuálního plánování v sou-

časnosti přecházejí na tzv. osobní profily, které jsou kromě mapování potřeb klienta a naplňo-

vání stanovených cílů zaměřeny především na bezproblémové zajištění návazných služeb, které 

jsou pro klienta vzhledem k jeho zdravotní i sociální situaci vhodné.  

Dalším tématem v této kategorii bylo zařizování vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní ne-

schopnosti, které není v agendě sociální práce, ale sociální pracovníci ve všech třech zastoupe-

ných zařízeních tuto činnost vykonávají a jsou jí značně zatíženi. Jeden z respondentů uváděl, 

že tuto činnost vykonává v některých případech i zdravotní sestra. V této souvislosti je proble-

matická rovněž komunikace s úřady práce, kdy dané zařízení si za vystavené rozhodnutí o do-

časné pracovní neschopnosti vystaví fakturu, která je však následně mnohdy úřadem práce vy-

hodnocena jako neodůvodněná např. z důvodu, že klient odejde ze zařízení o jeden či dva dny 

dříve. Následuje zdlouhavá komunikace, která představuje opět pro sociální pracovníky či zdra-

votní sestry nadměrnou časovou zátěž. Pro zařízení navíc tato situace představuje i finanční 

problém. Veškerou komunikaci s úřady práce přitom komplikuje nařízení GDPR, kvůli kterému 

nejsou schopni sociální pracovníci zjistit informace, které k vystavení rozhodnutí o dočasné 

pracovní neschopnosti potřebují znát. Respondenti se v návaznosti na tuto část diskuze shodli, 

 
13 V této věci lze konstatovat, že respondenti nemají správné informace o principu GDPR a jeho implementaci v oblasti sociální 

práce (blíže komentář v části shrnutí výsledků pilotního šetření). 
14 I když nebyl zákon o sociálních službách výrazně měněn a ustanovení týkající se sociální práce taktéž, narůstající adminis-

trativní zátěž popisují respondenti především v souvislosti s reformou psychiatrické péče, kde musely být v této souvislosti 

upraveny i metodiky a standardy práce s klientem. 
15 Zde je nutné podotknout, že pracovníci v sociálních službách k této činnosti nemají patřičnou odbornost, a ani jim nepřísluší 

takovouto činnost vykonávat, což si dotazovaní neuvědomují.  
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že by uvítali podporu lepší spolupráce a výměnu informací mezi úřady práce a psychiatrickými 

nemocnicemi, která by jim značně ulehčila práci a umožnila čas věnovat jiným činnostem. 

Kromě vystavování rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti jsou sociální pracovníci v psy-

chiatrických nemocnicích zatěžováni i dalšími úkoly, které nejsou v jejich kompetenci. Tento 

problém respondenti přisuzují skutečnosti, že je personál daných zařízení nedostatečně infor-

mován o náplni práce sociálního pracovníka a zadává jim proto neadekvátní úkoly.  

Kromě uvedených činností se sociální pracovníci psychiatrických nemocnic zabývají také vy-

pisováním žádostí o příspěvky na péči, invalidní, vdovské a vdovecké důchody či dávky 

v hmotné nouzi. Řeší rovněž samotnou korespondenci, přičemž zasílání dopisů je pro ně rovněž 

časově náročnou činností.  

I přesto, že všichni respondenti uváděli nadměrnou zátěž, která je na ně jako na sociální pra-

covníky kladena, nepociťují zatím příznaky syndromu vyhoření, jejich práce je naplňuje a jsou 

spokojeni, když se jim daří pomáhat klientům, jejich rodinám a blízkým při řešení jejich ne-

příznivých sociálních situací. Důležitá je nicméně podle jejich slov psychohygiena a volba 

správného způsobu relaxace.  

Nezájem o dobrovolnictví a praxe v psychiatrických nemocnicích 

S přetížeností personálu souvisí také problém nedostatečného zájmu dobrovolníků a studentů 

zdravotních a sociálních oborů realizovat svou praxi či dobrovolnickou činnost v psychiatric-

kých zařízeních. Respondenti se shodli na tom, že studenti či potenciální dobrovolníci očekávají 

od jejich praxe v zařízení pozitivní zážitky a spíše jsou nakloněni práci se seniory v domovech 

pro seniory apod. Práce s psychiatrickými klienty je pro ně mnohdy šokující, nevědí, jak s tě-

mito klienty komunikovat a jak s nimi jednat, což je odrazuje od další spolupráce s daným za-

řízením.  

Činnosti, které v psychiatrických nemocnicích dobrovolníci a studenti na praxích vykonávají, 

jsou doprovody do různých částí nemocnice, do obchodu, kostela, lékárny apod. či realizace 

aktivizačních činností.  

Vzdělávání 

V souvislosti se vzděláváním sociálních pracovníků v psychiatrických nemocnicích respon-

denti uváděli, že je zde výrazný nedostatek finančních prostředků, které tato zařízení mají pro 

tyto účely vyhrazeny. Ceny seminářů, které jsou na vysoké odborné úrovni, se v poslední době 

zvýšily a zařízení si již nemohou dovolit všem zaměstnancům účast na těchto seminářích plně 

hradit. Sociální pracovníci tak začali využívat strategii, že na semináře dochází jen jeden z nich 

a ten pak předá informace ostatním na oddělení. Jeden z respondentů uvedl, že mají dokonce 

v rámci zařízení stanovený limit na školení a semináře, které mohou absolvovat, ve výši 2 000 

Kč na rok, což je dáno skutečností, že se jedná o zdravotnické zařízení. 

Na školeních, kterých se sociální pracovníci účastní, jim chybí větší propojení s praxí, uvedení 

konkrétních příkladů práce s klientem, kazuistik. Naopak jsou spokojeni se setkáními a konfe-

rencemi organizovanými neziskovými organizacemi, které pracují s konkrétními cílovými sku-

pinami. Respondenti se také shodli na tom, že by uvítali, kdyby byl vytvořen informační sys-

tém, ve kterém by byly informace o školeních, kurzech a seminářích, kterých se mohou zúčast-

nit.16 

 
16 V této věci již existuje webová stránka AKRIS (https://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu). Respondentům 

však tato aplikace není známa.  
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Témata, která by v rámci školení sociální pracovníci nejvíce uvítali, jsou „dávkový systém“ či 

„právní předpisy“. 

Problémy související s nedostatečnou kapacitou domovů pro seniory se zvláštním režimem, 

azylových domů a dalších zařízení 

Všichni respondenti účastníci se focus group hovořili o problému souvisejícím s narůstajícím 

počtem klientů z řad osob bez přístřeší a nedostatečnou kapacitou azylových domů a dalších 

zařízení nabízejících těmto osobám ubytování a sociální služby. Sociální pracovníci tak často 

řeší situaci, kdy klient má opustit nemocnici, jeho stav je stabilizován, ale není možné pro něj 

najít místo v žádném z vhodných zařízení následné péče. Navíc je na umístění těchto klientů do 

služeb následné péče kladen na sociální pracovníky nátlak nejen ze strany vedení, ale i ze strany 

pojišťoven.  

U klientů, kteří jsou navíc závislí na návykových látkách, je obecně problematické sehnat zaří-

zení, které by jim bylo ochotno poskytnout ubytování a sociální služby, protože jsou většinou 

pravidla v těchto zařízeních nastavena směrem k nulové toleranci užívání návykových látek. 

Další skupinou, pro kterou není řada azylových domů a podobných zařízení dostupná, jsou se-

nioři či klienti se zdravotním postižením, a to z důvodu absence bezbariérovosti. 

Potřeba osvěty laické i odborné veřejnosti  

Opakujícím se tématem v rámci focus group byla potřeba osvěty veřejnosti ve vztahu k destig-

matizaci klientů psychiatrických zařízení a sociálních pracovníků zde pracujících. Přičemž u 

dotazovaných respondentů takovéto aktivity neprobíhají, a to zejména z důvodu nedostateč-

ných časových možností v této věci.  

Respondenti zmiňovali nedostatečnou informovanost pracovníků úřadů práce o problematice 

duševního onemocnění, což často vede k situacím, kdy osobám, které mají nárok na uznání 

dávky v hmotné nouzi, je žádost o poskytnutí této dávky zamítnuta. Jeden z respondentů také 

uvedl případ, kdy klientka s diagnózou schizofrenie nebyla schopna dorazit na domluvenou 

schůzku na úřadě práce a následně byla kvůli tomu vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání. 

Sociální pracovníci psychiatrické nemocnice pak musejí individuální případy klientů, jejich di-

agnóz a dopadů na jejich osobní život sociálním pracovníkům na úřadě práce vysvětlovat a 

zdůvodňovat, proč by těmto klientům dávky pomoci v hmotné nouzi měly být poskytnuty nebo 

proč tito klienti nebyli schopni dorazit na domluvenou schůzku. Možným řešením takovéto 

situace by mohla být právě lepší informovanost pracovníků na jednotlivých úřadech v oblasti 

duševních nemocí.  

Problémem je i nedostatečná informovanost laické veřejnosti o problematice duševního onemoc-

nění, o sociální práci s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním či mentálním postiže-

ním. Respondenti nicméně hovořili i o potřebě osvěty veřejnosti ve vztahu k profesi sociální práce 

jako takové. Velká část populace má totiž podle respondentů zkreslenou představu o tom, kdo je 

osoba sociálního pracovníka a jaká je jeho role, s jakými cílovými skupinami pracuje a jaké čin-

nosti vykonává. Situaci respondenti srovnávali se zahraničím, kde je profese sociální práce uzná-

vána laickou i odbornou veřejností. Tento rozdíl se projevuje také v platovém ohodnocení soci-

álních pracovníků, které je v České republice nedostatečné, demotivující a není adekvátní ve 

vztahu k míře odpovědnosti, časové a psychické náročnosti této práce.  

Osvěta veřejnosti by mohla také usnadnit samotným klientům s psychiatrickými diagnózami 

integraci do většinové společnosti a na trh práce. Respondenti uváděli, že řada jejich klientů 

chce pracovat, ale jejich onemocnění vyžaduje specifické podmínky, které pro daného člověka 
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musí být zajištěny, aby byl schopen práci vykonávat, což bývá často nepřekonatelnou bariérou. 

Jedním z hlavních důvodů této bariéry je nedostatečná informovanost veřejnosti o problémech, 

kterým klienti s duševním onemocněním čelí, a o tom, jaké má jejich nemoc dopady na osobní 

život a výkon povolání. Uplatnění na trhu práce a zajištění pravidelného příjmu je přitom stě-

žejní pro to, aby tito klienti mohli řešit svou nepříznivou sociální situaci, měli možnost najít si 

samostatné bydlení, splácet případné dluhy apod. 

5.2.5. Shrnutí výsledků pilotního šetření v rámci focus group 

Respondenti v souvislosti s hodnocením kategorií v dotazníku uváděli, že dotazník obsaho-

val veškeré kategorie činností a kompetencí, které ve své praxi využívají. Naopak se zde vy-

skytly dvě kategorie, které nejsou v praxi sociálních pracovníků působících v psychiatrických 

nemocnicích příliš využívány. Jednalo se o případovou konferenci a rodinnou konferenci. So-

ciální pracovníci participující na ověřování specializace se dále shodli, že některé pojmy mohly 

být specifikovány přesněji, například právě zmiňovaná rodinná konference. Obtížně zařaditelné 

bylo pro respondenty i šetření, které provádějí s klienty na začátku služby, aby zjistili, jaké 

navazující služby bude klient potřebovat po ukončení služby. 

Pojem zvyšování finanční gramotnosti má pro sociální pracovníky v psychiatrických nemoc-

nicích specifický obsah. Nejde pouze o řešení dluhů klientů, ale i o pomoc při vyřizování pří-

spěvku na péči a méně často invalidních důchodů. Ne vždy lze vše řešit přímo s klientem, po-

měrně často je nutné řešit finanční situaci klienta s jeho rodinou či opatrovníkem. Nutné je 

i řešení problematiky finančního zajištění osob samostatně výdělečně činných do budoucnosti, 

protože si mnohdy hradí pouze minimální výši záloh pojistného a neuvědomují si dopady tohoto 

jednání do budoucnosti. Veškerou činnost spojenou se zvyšováním finanční gramotnosti hod-

notí oslovení sociální pracovníci jako velmi časově náročnou, ale z pohledu účinnosti sociální 

práce na klienta jako nezbytnou. 

Specifickou komunikaci s důrazem na zvládání agrese využívají sociální pracovníci 

zejména ve formě asertivního jednání, neboť jsou instruováni, aby v případě agrese kontakto-

vali zdravotnický personál. Všichni oslovení sociální pracovníci se však shodli, že se setkávají 

mnohem častěji s verbální agresí než s fyzickou. Nejčastěji se s agresí setkávají u klientů, kteří 

před pobytem v psychiatrické nemocnici byli osobami bez přístřeší a agresivní styl chování tak 

byl jejich strategií přežití, kterou mají naučenou, a jen těžce se tohoto stylu komunikace zbavují. 

Téma vypracování individuálního plánu je v rámci psychiatrických nemocnic velmi aktuální, 

zejména pak s ohledem na probíhající transformaci psychiatrické péče. Individuální plánování 

realizují sociální pracovníci za pomoci pracovníků v sociálních službách, a pokud to umožňuje 

zdravotní stav klienta, tak je prováděno v jeho přítomnosti, kdy si klient sám definuje své po-

třeby a cíle další péče. V rámci psychiatrických nemocnic se také objevuje pojem osobní profil, 

který je zaváděn v souvislosti s transformací psychiatrické péče a jehož obsah je velmi podobný 

individuálnímu plánu, pouze s tím rozdílem, že osobní profil je více zaměřen na návazné služby 

po propuštění z ústavní péče. 

Bohužel práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně je častou náplní práce 

s klientem v psychiatrických léčebnách a děje se tak na úkor vlastní práce s klientem. Doku-

mentace zabírá sociálním pracovníkům podstatnou část denní práce, přičemž tuto skutečnost 

také zdůvodňují tím, že je nezbytné vést podrobné záznamy o klientech pro případ absence 

sociálního pracovníka. Pokud je sociální pracovník vedoucím pracovníkem, přibývá další ad-

ministrativní činnost. Metodiku sociální pracovníci zpracovávají ve spolupráci se zdravotnic-
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kými pracovníky a dochází tak alespoň k dílčímu propojení obou resortů, sociálního a zdravot-

nického. Standardy kvality se sociální pracovníci nezabývají, toto je v pracovní náplni stanič-

ních sester, pod které sociální pracovníci v psychiatrických nemocnicích spadají. Pokud přesto 

nějakým způsobem na tvorbě standardů kvality participují, narážejí na nedostatek času, který 

by byl potřeba k realizaci vytvořených standardů, a proto jsou tyto standardy formulovány spíše 

obecně a nezabíhají do velkých detailů. Mimo uvedené dokumenty sociální pracovníci zpraco-

vávají i vlastní dokumentaci z jednotlivých jednání s klientem, která má plnit ochrannou funkci 

v případě sporů s klientem. Nikdy však tuto dokumentaci nemuseli v praxi na svoji obranu vy-

užít. 

Případové a rodinné konference nejsou sociálními pracovníky psychiatrických nemocnic vy-

užívány v praxi často. Častěji se využívají případové konference, ale ne vždy tato konference 

vede k nějakému výsledku. Rodinné konference nejsou využívány vůbec, sociální pracovníci 

spíše uváděli práci s rodinou klienta a při bližším prozkoumání lze konstatovat, že šlo spíše o 

případové konference než rodinné. 

Sociální pracovníci psychiatrických nemocnic ve své práci poskytují psychosociální podporu 

zejména v případě úmrtí nějaké blízké osoby klienta, případně při úmrtí klienta samotného je 

podpora poskytována pozůstalým. Psychosociální podpora má nejčastěji formu rozhovoru a ná-

sledného zařízení nejnutnějších věcí. V případě potřeby odkazují klienty dále do péče psycho-

logů a psychiatrů. 

Práce s rodinou a blízkými klienta patří podle participujících sociálních pracovníků rovněž 

mezi činnosti velmi prospěšné, ale zároveň velmi časově náročné. Nejintenzivnější spolupráce 

je v této souvislosti vykazována při práci s klienty v seniorském věku. Často také v rámci focus 

group zařazovali sociální pracovníci do této činnosti i zvyšování finanční gramotnosti, přestože 

v dotaznících tomu tak nebylo. 

V rámci sociální rehabilitace sociální pracovníci zmiňovali zejména dovednosti, které umož-

ňují klientům každodenní fungování. Zejména se jedná o vyplňování žádostí, nákupy potravin 

a podobně. Sociální pracovníci se snaží o maximální motivaci klientů k tomu, aby vše vyřizo-

vali sami, pouze za mírné podpory sociálních pracovníků. 

S předchozí činností úzce souvisí i kariérní poradenství. Sociální pracovníci psychiatrických 

nemocnic klientům napomáhají při hledání zaměstnání, učí je, jak se připravit na pracovní po-

hovor, jak hledat volnou pracovní pozici. Studujícím klientům pomáhají při překonávání bariér 

v rámci studia, případně jim pomáhají vybrat vhodný studijní obor. 

Činnosti spojené s podporou svépomocných skupin mají také své místo v rámci působnosti 

sociálních pracovníků psychiatrických nemocnic. Podílejí se na podpoře svépomocných skupin 

nejen klientů, ale i personálu a dobrovolníků působících v rámci jejich pracovišť. V rámci této 

činnosti spolupracují i se školami a neziskovými organizacemi. 

Mezi osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti řadili oslovení sociální pracovníci 

zejména participaci na dni otevřených dveří daného zařízení. Dále zmiňovali spolupráci se ško-

lami a aktivní účast na různých přednáškách pro odbornou i laickou veřejnost. 

Kompetence 

Znalosti dávkového systému využívají sociální pracovníci psychiatrických nemocnic velmi 

často. Zejména se jedná o znalosti z oblasti příspěvků na péči, různých důchodů, ale i dávek 

pomoci v hmotné nouzi.  
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Znalost právních předpisů je rovněž hojně využívána. Sociální pracovníci psychiatrických 

nemocnic uplatňují znalosti zejména z oblasti exekucí, zadluženosti a trestního stíhání. 

Znalosti týkající se problematiky zadluženosti využívají sociální pracovníci psychiatrických 

nemocnic u řady klientů, zejména pak klientů v seniorském věku, klientů závislých na návyko-

vých látkách a klientů se závažným duševním onemocněním. Znalosti dluhové problematiky 

však mají omezené, a proto využívají pomoc od externích poradců a právníků. 

Velmi důležitou oblastí pro sociální pracovníky psychiatrických nemocnic jsou znalosti týka-

jící se psychosomatických projevů duševní nemoci. Participanty proto bylo doporučeno, že 

tuto práci by měl vykonávat pouze zdravotně sociální pracovník, protože přesah do zdravot-

nické oblasti je velký a pouze sociální pracovník disponující zdravotnickými informacemi u 

jednotlivých diagnóz je schopen následně nabídnout adekvátní sociální pomoc. 

Znalosti týkající se pracovněprávních záležitostí sociální pracovníci poskytují v základní ro-

vině a v případě speciálního poradenství odkazují na své kolegy nebo specialisty jiných profesí. 

Základy kariérního poradenství de facto kopírují náplň uvedenou v činnostech sociálního 

pracovníka psychiatrických nemocnic. 

V rámci case managementu se sociální pracovníci psychiatrických nemocnic shodli, že po-

třeba spolupráce s jinými odborníky neustále narůstá. Sociální pracovníci zde fungují jako ko-

ordinátoři jednotlivých služeb u konkrétního klienta. 

Nové kategorie a jiná zjištění 

V rámci analýzy dat z focus group byly identifikovány následující nové kategorie: 

Spolupráce s opatrovníky byla označována za velmi problematickou, opatrovníci jsou přetížení 

a v důsledku toho nejsou schopni vždy jednat ve prospěch svého svěřence. Rovněž chybí jednotná 

informační platforma, kde by bylo možné dohledat, zda klient opatrovníka má, nebo ne. 

Přetíženost personálu psychiatrických nemocnic je problémem, který byl v rámci focus 

group zmiňován velmi často. Sociální pracovníci jsou zahlceni administrativní činností a je 

téměř nemožné vykonávat individuální sociální práci. Příčinnou takového vytížení je i skuteč-

nost, že sociální pracovníci vykonávají i agendy, které jim nepřísluší, například vystavování 

rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Podle výpovědi respondentů je kvůli GDPR pro-

blematická spolupráce i s ostatními úřady a podle sociálních pracovníků je současný stav dlou-

hodobě neudržitelný a hrozí zhroucení systému jako takového.  

Zde je zřejmé, že celý koncept GDPR v oblasti poskytovatelů sociálních služeb a dalších sub-

jektů, jejichž práce souvisí s výkonem veřejné služby či opatrovnictvím, nebyl respondenty po-

chopen, resp. jim nebyl dostatečně vysvětlen. Zákonnost zpracování osobních údajů ve smyslu 

článku 6 a 9 Evropské unie obecného nařízení o ochraně osobních údajů disponuje řadou práv-

ních titulů, které umožňují osobní údaje zpracovávat i bez výslovného souhlasu klienta nebo 

jiného subjektu. Platí tedy pravidlo, že souhlas klienta vyžaduje poskytovatel sociální služby 

až tehdy, pokud nemá k dispozici jiný právní titul, než který je uveden ve výše zmíněném naří-

zení. V této věci by bylo vhodné zajistit dostatečný právní výklad, který by byl specializovaný 

na oblast sociální práce a s tím souvisejících služeb.  

Absence dobrovolníků a studentů v rámci psychiatrických nemocnic nadále zhoršuje přetí-

ženost personálu. O tuto oblast práce není mezi studenty ani dobrovolníky zájem, protože jsou 

často ovlivněni negativními mýty o klientech s psychiatrickou diagnózou. 
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Kontinuální vzdělávání je pro sociální pracovníky z psychiatrických nemocnic nutností, bohu-

žel však narážejí na nedostatek financí. Kurzy jsou velmi drahé a není možné jich absolvovat 

mnoho. Velkým otazníkem je vždy kvalita kurzu a sociální pracovníci doporučují vznik registru 

kurzů určených pro sociální pracovníky. Nejžádanější jsou kurzy zaměřené na dluhové pora-

denství a dávkové systémy. V této věci bohužel dotazovaní respondenti nemají povědomí o již 

existujícím webovém portálu „AKRIS“, který tyto informace poskytuje.  

Nedostatečná kapacita navazujících služeb značně komplikuje výkon sociální práce sociál-

ních pracovníků psychiatrických nemocnic. Narůstá počet osob bez přístřeší, které po stabili-

zaci psychického stavu není kam umístit a končí zpět na ulici. Další skupinou klientů jsou kli-

enti se zdravotním postižením, kde je problémem absence bezbariérového přístupu pro tyto 

klienty. U klientů užívajících návykové látky je problém s následným umístěním, jelikož nava-

zující služby obvykle mají nastavenou nulovou toleranci užívání návykových látek.  

V neposlední řadě se diskutovalo o problematice nedostatečné informovanosti odborné i laické 

veřejnosti o duševních onemocněních. Neznalost problematiky nadále zhoršuje situaci klientů 

trpících duševním onemocněním. 

Problematické je i finanční ohodnocení sociálních pracovníků psychiatrických nemocnic. 

S ohledem na náročnost výkonu profese je finanční ohodnocení nedostatečné, demotivující a li-

mituje i následný profesní rozvoj daných pracovníků (viz vzdělávání).  
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6. Závěry a doporučení pro danou specializaci  

Na základě odborné literatury z oblasti medicíny nelze jasně rozlišit, respektive určit shodu 

a odlišnost pojmů duševní a mentální zdraví. V praxi zdravotnické i sociální můžeme nicméně 

rozlišit na jedné straně oblast duševních onemocnění, respektive poruch, a oblast mentálního 

znevýhodnění, respektive postižení (retardace). Ve skutečnosti představuje mentální postižení 

podskupinu duševních poruch. Pomoc těmto skupinám pacientů (uživatelů v sociálních služ-

bách) ale obvykle bývá poskytována odděleně. 

Přehled literatury i doporučení pro danou specializaci se zaměřují na oblast sociální práce 

s lidmi s duševním onemocněním komplexně. Právě z důvodu specializace se jeví jako logické 

zaměřit se na jednu z těchto cílových skupin, protože se při práci s nimi využívají odlišné po-

stupy a metody. V praxi sociální práce se potom sociální pracovníci setkávají především se 

závažnějšími projevy duševních onemocnění, kdy vedle zdravotních problémů dochází i k na-

rušení sociálního fungování jednotlivce (srov. Navrátil, 2013). Člověk s duševním onemocně-

ním ztrácí schopnost plnit jeho společenské role a očekávaní na něj kladené ze strany společ-

nosti. V důsledku nepříznivého zdravotního stavu může dojít v extrémních případech až k bez-

domovectví osob s duševním onemocněním, pokud nemají funkční rodinné zázemí. Stejně tak 

jejich pracovní role, studijní role, role spojené s rodinným životem a neformálními vztahy nebo 

náhled na onemocnění mohou být v důsledku působení nemoci narušeny. Může také dojít k 

zadlužení těchto osob a v souvislosti s nízkými příjmy se objevují problémy v hospodaření s 

finančními prostředky. Také nemusí být pro tuto cílovou skupinu dostatečně dostupné potřebné 

sociální služby nebo zdravotní a psychologická pomoc může být kapacitně přetížena (srov. Sta-

noev a kol., 2016), což také ukazují i poznatky získané z pilotního šetření. Lidé s tímto one-

mocněním mohou také trpět osamělostí a izolací. 

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním potom probíhá především buďto ve zdravot-

nických zařízeních (nejčastěji psychiatrických nemocnicích), ale také v oblasti sociálních slu-

žeb. Mnoho sociálních služeb, případně i organizací v ČR se primárně zaměřuje na cílovou 

skupinu osob s duševním onemocněním. Výzkumné šetření bylo realizováno mezi sociálními 

pracovníky vykonávajícími sociální práci v rámci resortu zdravotnictví, informace o sociální 

práci v sociálních službách byly potom doplněny ze sekundárních zdrojů. Daná doporučení 

směřují k oběma resortům: k sociální práci s lidmi s duševním onemocněním v zařízeních so-

ciálních služeb i zdravotnických zařízeních. 

Fungování sociální práce v oblasti sociálních služeb upravuje především zákon o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb., který vedle oprávnění k výkonu sociální práce také upravuje tzv. 

standardy kvality sociálních služeb, které se vztahují k výkonu sociální práce. V obecné rovině 

lze říci, že v sociální práci v sociálních službách se klade velký důraz na to, co se označuje jako 

sebedeterminace, tedy možnost klienta určovat či se alespoň podílet na rozhodnutích, která do-

padají na jeho život, o podobu nabízené služby. Sociální službu klient (uživatel) využívá na 

základě svého dobrovolného rozhodnutí v souladu se smlouvou mezi poskytovatelem a uživa-

telem služby. Zákon přinesl velkou změnu v chápání poslání sociálních služeb a organizaci, 

které tyto služby poskytují. Právně stanovil pojmy sociálního začleňování, sociálního vyloučení 

a přirozeného sociálního prostředí. Zákon byl reakcí na dřívější přístup v poskytování sociál-

ních služeb, přičemž začal klást důraz na autonomii, samostatnost a sociální integraci lidí trpí-

cích zdravotním postižením a lidí ohrožených sociálním vyloučením (zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách). 
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Sociální služby probíhají především v přirozeném prostředí klienta, nebo alespoň s vazbou na 

toto prostředí. Kontext zdravotní pomoci zejména v souvislosti s hospitalizací člověka s dušev-

ním onemocněním je odlišný a vztahuje se často k atace duševního onemocnění nebo zhoršení 

zdravotního stavu. Zdravotní pomoc lidem s duševním onemocněním je také v současnosti ob-

lastí, ve které jsou diskutovány i realizovány změny. 

V roce 2013 byla Ministerstvem zdravotnictví zveřejněna „Strategie reformy psychiatrické 

péče“ (dále jen „Strategie“) (MZ, 2013). Jde o zásadní dokument obsahující ideová východiska 

a konsensuální návrhy v oblasti poskytování psychiatrické péče v ČR pro období 2014 až 2023. 

V souvislosti s reformou psychiatrické péče se počítá mimo jiné také s větším důrazem na po-

moc v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. 

Ve vztahu k sociální oblasti ze strategických cílů tohoto dokumentu lze zmínit:  

• cíl 2 – omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně,  

• cíl 5 – zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do 

společnosti (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělání, bydlení aj.),  

• cíl 6 – zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb,  

• cíl 7 – humanizovat psychiatrickou péči. 

Pilíře psychiatrické péče podle Strategie by měly představovat psychiatrické léčebny nebo ne-

mocnice, centra duševního zdraví, ambulance a psychiatrická oddělení nemocnic. Strategie počítá 

se zcela novým pilířem – s centry duševního zdraví – a díky jeho fungování spolu s rozvojem 

dalších extramurálních služeb se počítá s redukcí lůžkové kapacity v rámci psychiatrické péče 

(MZ, 2013, 33). 

V rámci center duševního zdraví by mělo docházet k propojování zdravotních a sociálních slu-

žeb, fungování krizové pomoci, terénního týmu, odborné pomoci, stacionáře. Činnost by měl 

zajišťovat multidisciplinární tým. Předpokladem je 1 CDZ na cca 100 000 obyvatel (MZ, 2013, 

s. 41–42). Strategie počítá s posílením zapojení uživatelských organizací, lidí s duševním one-

mocněním a jejich rodin do fungování a plánování péče. Jako důležitý prvek je hodnoceno 

nastavení vazeb mezi CDZ a ostatními pilíři psychiatrické péče a poskytovateli souvisejících 

sociálních služeb. Strategie počítá také se zkvalitněním a rozšířením nabídky zdravotně-sociál-

ních služeb. Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že oproti současnému stavu by význam soci-

ální péče a sociálních služeb ve vztahu k problematice duševních onemocnění měl narůstat. 

Pokud tento plán dostojí svých cílů, dojde k ulehčení také sociálním pracovníkům, kteří působí 

ve zdravotnických zařízeních a kteří jsou v současnosti dosti přetížení, jak ukazují výsledky 

šetření.  

Kromě Strategie je v současnosti realizován také „Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–

2030“ (dále jen „NAPDS“), který ji reflektuje (ÚV ČR, 2020). V tomto dokumentu jsou vyme-

zena všechna úskalí a specifika spojená s duševním zdravím v ČR a jako klíčové řešení je zde 

vyzdvihován především multidisciplinární přístup, kde jako hlavní opatření se předpokládá za-

kotvení multidisciplinárních týmů do legislativní úpravy17. Je zde důležitá především koordi-

nace mezi jednotlivými ministerstvy – Ministerstva zdravotnictví (MZ), Ministerstva práce a 

sociálních věcí (MPSV), Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a potažmo Ministerstva škol-

 
17 Způsob plnění tohoto cíle předpokládá legislativní úpravu v zákonech č. 372/2011 Sb., 48/1997 Sb., 108/2006 Sb., 

č. 95/2004 Sb., č. 96/2004 Sb. Dále předpokládá úpravu prováděcích právních předpisů, např. vyhlášky č. 99/2012 Sb. a vy-

hlášky č. 92/2012 Sb. 
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ství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Koordinace mezi jednotlivými resorty, stejně jako spo-

lupráce jednotlivých odborníků je potřebná a legislativní úprava v této věci by mohla být nápo-

mocná při vymezení rolí v daném týmu. Z výpovědí respondentů bylo patrné, že jejich posta-

vení není vždy v týmu rovné. Na tuto skutečnost poukazují i Wiles a Vicary (2019), kdy orga-

nizační kontext více pracovišť může být překážkou pro zachování identity profese sociálního 

pracovníka. Tato teze je přitom postavena na praktických zkušenostech, kdy sociální pracovníci 

ve zdravotnických službách zastávali různorodé role, které ne vždy souvisely s jejich profesní 

prací, a dochází tak k ohrožení profesní identity sociálního pracovníka. NAPDS také počítá 

s širší osvětou veřejnosti v oblasti duševních nemocí, a to zejména ve veřejné správě, s cílem 

zlepšit informovanost a přístup k těmto lidem ze strany pracovníků ve veřejné správě, což se 

v daném šetření také ukázalo jako problematické.  

Vyplývá tak, že oblast sociální práce s lidmi s duševním onemocněním je také v souvislosti 

s reformou psychiatrické péče a NAPDS velmi aktuální. Reforma psychiatrické péče je v sou-

časnosti ve fázi realizace a nyní dochází k uskutečňování kroků a plánů zamýšlených touto 

reformou. Nastavení sociální pomoci cílové skupině (a potažmo tedy také sociální práce) je 

potom jedna z důležitých oblastí reformy.  

V tomto komparativním dokumentu byly představeny výsledky analýzy dat získaných prostřed-

nictvím dotazníkového šetření a focus group realizovaného mezi sociálními pracovníky ve 

zdravotnictví, resp. se zástupci sociálních pracovníků psychiatrických nemocnic. Na základě 

této analýzy vyvozuje výzkumný tým následující závěry a doporučení. I když se pilotní šetření 

primárně nezaměřuje na osoby s mentálním postižením, jednotlivé závěry a doporučení stejně 

jako přehled literatury tuto problematiku vymezuje a závěry a doporučení jsou platné pro oblast 

duševních nemocí komplexně. Jak již bylo uvedeno výše, podle poznatků z literatury se v rámci 

této specializace jedná o značně nehomogenní skupinu klientů a jejich specifika stejně jako 

intervence sociální práce budou odlišné napříč spektrem duševních nemocí s ohledem také na 

zdravotní stav klienta a jeho vývojovou fázi.18 

Sociální pracovníci v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s men-

tálním a duševním zdravím hrají významnou roli v péči o klienty, kteří trpí duševním onemocně-

ním. Jejich práce spočívá v komunikaci s rodinou klienta, v poskytování odborného poradenství, 

v pomoci klientům nalézt vhodné služby s cílem zlepšit jejich sociální situaci.  

Jak vyplynulo ze šetření, sociální pracovníci jsou v rámci psychiatrických nemocnic zatěžováni 

nadměrnou administrativou, která omezuje časovou dotaci na přímou práci s klienty. Respon-

denti uváděli, že v současnosti musí vést dokumentaci jak v rámci své agendy, tak v rámci zdra-

votnické agendy, bylo by tedy vhodné jednotlivé agendy sjednotit. Bohužel tento stav je dán 

neustálou odděleností zdravotní a sociální péče. Zde by měl být kladen apel na lepší propojení 

zdravotní a sociální péče, což zdůrazňují také odborníci z řad zdravotníků i sociálních pracov-

níků (Maharová a kol., 2008; Vachková, 2008; Kopecká a Konečná, 2008). V odborné literatuře 

a dle poznatků z praxe je zdůrazňována především psychosociální rehabilitace, která staví na 

komplexním eklektickém přístupu. Pokud bude spolupracující odborný zdravotnický personál 

vnímat sociální pracovníky jako pouhé úředníky, bude neustále docházet ke snižování kvality 

péče, a to zejména v důsledku dehonestace sociální pracovníků ve smyslu jejich odbornosti (viz 

např. závěry studie Wiles a Vicary, 2019).  

Pro sociální práci v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s men-

tálním a duševním zdravím je podstatná bezproblémová spolupráce na řešení problémů klienta 

 
18 Postihnout veškerá specifika skupin v rámci této specializace je nad rámec daného šetření a zakázky stanovené MPSV.  
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s neziskovými organizacemi, jako jsou dluhové poradny, rodinné poradny, azylové domy, 

domy na půli cesty, sociálně aktivizační služby pro klienty s duševním onemocněním apod. 

Spolupráce s těmito organizacemi, které jsou schopny poskytnout odborné poradenství, je stě-

žejní pro úspěšné řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Důležitá je rovněž komunikace 

v rámci mezioborové spolupráce se soudci, právníky, psychology a psychiatry. Vhodné by bylo 

více využívat případové a rodinné konference, které by mohly vést k rychlejšímu a efektivněj-

šímu řešení jednotlivých případů a v konečném důsledku mohou ovlivňovat efektivitu sociální 

práce s klientem. Marková a kol. (2006) zdůrazňuje ve své studii skutečnost, že klientem není 

jen osoba s duševním onemocněním, ale klientem je také rodina, se kterou je potřebné spolu-

pracovat.  

V souvislosti s narůstajícím počtem klientů řešících problémy spojené s bydlením je vhodné na 

tuto situaci reagovat nejlépe podporou organizací zabývajících se touto problematikou a nabí-

zejících možnosti ubytování v tréninkových bytech a odpovídajícím navyšováním počtu měst-

ských bytů, spolu s úpravou omezení, která řadě žadatelů o poskytnutí městského bytu znemož-

ňuje toto bydlení získat. Podpořeno by mělo být také navýšení kapacity azylových domů, pří-

padně vznik nových azylových domů či domů na půli cesty, přičemž je podstatné, aby tyto 

domy byly umístěny ve vhodné lokalitě, byly dostatečně personálně zajištěny a nabízely přija-

telné podmínky pro klienty. Nutné je také řešit problematiku bydlení osob závislých na návy-

kových látkách, které jsou v případě užití návykové látky z bydlení v azylových domech a po-

dobných zařízení vyloučeni. Efektivitu neinstitucionálního bydlení popisuje např. také Matou-

šek a kol. (2010) a je zdůrazňována také v NAPDS.  

Problematická je také nedostatečná kapacita bezbariérových zařízení. V této souvislosti by bylo 

vhodné upravit stávající zařízení, navýšit jejich kapacitu a podpořit vznik nových zařízení, která 

by pomohla řešit problém s umístěním klientů se zdravotním znevýhodněním. 

Na základě realizovaného šetření bylo zjištěno, jaké činnosti a kompetence sociální pracovníci 

psychiatrických nemocnic vykonávají a kterým se věnují nejčastěji. V rámci focus group pak 

respondenti měli možnost upřesnit, jaké kategorie v dotazníku postrádali, přičemž se jednalo o 

nastavení spolupráce s opatrovníky, přetíženost personálu, nedostatek dobrovolníků a studentů, 

problematiku kontinuálního vzdělávání nebo problematiku nedostatečné osvěty mezi laickou i 

odbornou veřejností. Zmiňováno bylo i nedostatečné finanční ohodnocení sociálních pracov-

níků, které vede k devalvaci profese jako takové a má vliv i na následný profesní rozvoj soci-

álních pracovníků (na obdobné závěry poukazuje také studie Wiles a Vicary, 2019). 

Co se týká kompetencí, sociální pracovníci psychiatrických nemocnic označili všechny kom-

petence, které byly uvedeny v dotazníku, za podstatné, ačkoliv v rámci poradenství využívají 

tyto kompetence spíše na základní úrovni a klienti jsou odkazováni na odborníky a organizace, 

které se danou problematikou zabývají podrobněji. V odborných studiích je zdůrazňována po-

třeba znát alespoň psychiatrické minimum (viz Maharová a kol., 2008), jelikož každé duševní 

onemocnění má svá specifika, přičemž je nutné brát v potaz skutečnost, že stejná diagnóza ne-

musí nutně znamenat stejnou prognózu. Vzdělávání sociálních pracovníků zamýšlené speciali-

zace by mělo výše zmíněnou skutečnost zohlednit a poskytovat sociálním pracovníkům pravi-

delná školení v oblasti práce s klienty s duševním zdravím.   

Vyjdeme-li z daných zjištění výzkumu, a pokud se je snažíme srovnat s dokumenty organizací 

pracujících s lidmi s duševním onemocněním,19 práce sociálního pracovníka v psychiatrické 

 
19 viz www.prah-brno,cz; www.fokus-praha.cz; www.zahrada2000.cz 
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nemocnici se zaměřuje především na řešení vzniklých sociálních problémů, spolupráci s rodi-

nou a přípravu na život po opuštění nemocnice. Sociální služby se potom zaměřují na sociální 

fungování jednotlivce v běžném životě. Může se jednat o jeho dílčí oblast nebo i komplexní 

modely podpory. Na základě rešerše odborné literatury je zvolen jako přístup, který by mohl 

představovat východisko pro sociální práci s lidmi s duševním onemocněním, tzv. princip re-

covery neboli zotavení. 

Model celostní péče o osoby s duševním onemocněním, který pomáhá osobám s duševním one-

mocněním, se může zaměřovat na zajištění dostupného bydlení a pracovního uplatnění, na sta-

bilizaci finanční situace, sociální rehabilitaci klienta, na další podporu poskytovanou cílové 

skupině (např. ze strany psychologa, peer pracovníka) či na další komunitní služby. Vedle přímé 

podpory cílové skupiny se často zaměřuje i na propojování pomoci, destigmatizaci osob s du-

ševním onemocněním, komunikaci s veřejností a zapojování cílové skupiny (na veřejných ak-

cích či využíváním peer konzultantů). Stigmatizace těchto klientů ve společnosti se jeví jako 

velký problém pro práci nejen sociálních pracovníků. Tímto tématem se zabývá i studie Corri-

gana a Binga (2016), kde je zdůrazněna potřeba odstranění těchto překážek a lepší informova-

nost veřejnosti.   

Sociální služba se poskytuje na základě principu dobrovolnosti, kontraktu uzavřeném mezi po-

skytovatelem a uživatelem sociální služby. Oproti tématům akcentovaným ve výzkumu sociál-

ních pracovníků ve zdravotnictví jsou potom více akcentovány komunikační dovednosti, schop-

nost jednání s klientem, kdy změnu jeho jednání je potřeba dosahovat především pomocí nedi-

rektivních postupů.  

Doporučení pro tuto specializaci směřují ke sjednocení v rámci této specializace silné stránky 

sociální práce z obou resortů. V rámci zdravotního resortu lepší znalosti i možnosti proškolo-

vání v oblasti medicínské, lepší znalost symptomů a projevů jednotlivých onemocnění i mož-

ností pomoci ve zdravotnických zařízeních. V rámci sociálních služeb potom větší důraz na 

autonomii klienta (s jejím nárůstem také počítá probíhající reforma psychiatrické péče), pomoc 

klientovi v přirozeném prostředí, která vyžaduje dobré znalosti práce s motivací a zakázkou 

klienta. Obdobný přístup vyzdvihuje také Maharová a kol. (2008). 

V rámci této specializace se tedy jeví jako vhodné zaměřit se na obě tyto oblasti, aby sociální 

pracovníci s touto specializací dokázali vykonávat roli sociálního pracovníka ve zdravotnictví 

i v oblasti sociálních služeb, případně v rámci kombinovaných služeb. V rámci vzdělávání 

v této specializaci a její specifikace je potom důležitá spolupráce obou resortů, zdravotního 

i sociálního. Vedle toho ale i odborníků z oblasti psychologie a psychoterapie. A pak také za-

měření na praktické znalosti, které uplatňují sociální pracovníci ve svém poradenství, z oblasti 

právní, dluhové problematiky, dávkových systémů atd. Měl by tedy být vytvořen určitý kom-

petenční profil sociálního pracovníka, který by mu umožnil vykonávat kvalitně sociální práci 

s touto cílovou skupinou v resortu zdravotnictví i v sociální oblasti. Systém profesního vzdělá-

vání by potom měl být úzce provázán s praxí. 

Vzhledem k zachování určité autonomie sociální práce a potom následného dalšího rozvíjení 

této odbornosti se ale jeví jako vhodnějším, když garantem tohoto vzdělávání bude MPSV, a to 

i pro oblasti zdravotní sociální práce. Byť je u této specializace nutností, aby obsahovala také 

rozsáhlé znalosti medicínské a zejména psychiatrické problematiky, garantované MZ. 
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Z právních předpisů vyplývá, že hlavní odpovědnost na zajištění pomoci lidem s duševním one-

mocněním je záležitostí zdravotní péče a zdravotnických zařízení.20 Odpovědnost resortu 

MPSV je především v oblasti registrovaných sociálních služeb. Pro oblast sociální práce je ale 

věcně kompetentní resort MPSV, byť je samozřejmě nutné, aby dané metodiky a standardy byly 

v souladu s nadřazenými dokumenty MZ (pokud je realizována sociální práce ve zdravotnictví). 

Do tvorby této specifikace doporučujeme zahrnout poskytovatele sociálních služeb pro osoby 

s duševním onemocněním s dlouholetou historií, akademické pracovníky z oboru sociální 

práce, psychiatry a psychology. 

Dosah dané specializace by potom měl tři oblasti: registrované sociální služby, sociální práce 

ve zdravotnictví, realizované především v lůžkových zařízeních, a potom v nově vznikajícím 

pomezí zdravotně-sociálních služeb, které se rozvíjí v souladu se záměry Reformy psychiat-

rické péče především v rámci center duševního zdraví a terénních týmů. Cílem dané speciali-

zace by neměl být jen rozvoj této odbornosti a zkvalitnění poskytovaných služeb. V rámci zdra-

votní pomoci je v současnosti roli sociální práce a sociálních služeb nutné nově uchopit vzhle-

dem k tomu, že její role by se měla posílit. Dále kvůli důrazu na destigmatizaci a redukci 

lůžkové péče je také potřebné rozšiřovat kompetence a znalosti této specializace i v rámci dal-

ších odvětví sociální práce. 

Důležitá je také role sociálního pracovníka v mezioborovém týmu, kdy v současnosti jako 

hlavní překážkou je neakceptace jeho odbornosti a s tím související nadměrná administrativní 

zátěž, přičemž náležitá týmová spolupráce je vyzdvihována jak ve Strategii, tak i v NAPDS.  

Cíl výzkumu související s tímto komparativním dokumentem byl splněn a na základě výsledků 

šetření a poznatků z odborné literatury lze konstatovat, že tato specializace je pro praxi pří-

nosná, protože sociální práce s osobami trpícími duševním onemocněním je velmi specifická a 

vyžaduje hlubší porozumění této oblasti sociální práce. Opět je však nutné zdůraznit, že skupina 

klientů, kteří spadají do této specializace, je značně nehomogenní a je tomu potřebné přizpůso-

bit také intervence v sociální práci. Níže je uveden souhrn stěžejních doporučení pro danou 

oblast.  

Doporučení: 

• Sjednotit sociální a zdravotnickou administrativu. 

• Výkon sociální práce v zamýšlené specializaci by měl být orientován méně na administra-

tivní činnosti a více na přímou práci s klienty. 

• Vzhledem k úzkému prolínání sociální a zdravotní problematiky doporučujeme pro za-

mýšlenou specializaci pozici zdravotně sociálního pracovníka, případně požadovat zdra-

votnické minimum. 

• Primárně by mělo dojít k podporování klientů s duševním onemocněním v místě jejich po-

bytu, mělo by tedy dojít k posílení výkonu sociální práce v takto zaměřených službách. 

• Celoživotní vzdělávání by mělo být orientováno na kvalitu a ne kvantitu, nabídka kurzů 

by měla odpovídat poptávce. 

• Osvětu o sociální práci v dané specializaci. 

• Podpořit interdisciplinární a multidisciplinární spolupráci. 

  

 
20 Zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravot-

ních službách, v platném znění. 
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