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1. Úvod – shrnutí zadávací dokumentace 

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

definovány obsahy pěti zamýšlených specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto 

specializace budou v praxi přínosem, resp. jakým přínosem. Cílem ověření je proto zjistit, jak 

budou tyto specializace fungovat v praxi 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 otázky byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat následovně:  

• Vytvořit odbornou rešerši k tématu. 

• Ověřit přínosnost definovaných specializací pro praxi. 

• Zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů a jejich přínos pro 

praxi. 

Zadavatelem byly stanoveny následující specializace:  

• 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. 

Zajištění z 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 

zaměstnavatele sociálních pracovníků.1 

Specifikace projektu 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu 

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

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

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

Projekt 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 

pozdějších předpisů, na území celé České republiky. 

Následující kapitola zahrnuje podrobnou metodologii výzkumu a obecné vymezení 

mezioborové spolupráce. Ke každé specializaci je poté definován výchozí stav, výsledky šetření 

a jednotlivá doporučení. Veškeré poznatky jsou shrnuty v závěru této studie.  

 
1 V tomto dokumentu 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 

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

projektu, je nezbytné vymezit metodiku výzkumu. V rámci výzkumu byly využity zejména 

empirické metody opírajíc se o synergii 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 neexperimentální 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 informací od těch nespolehlivých (Pavlica a kol., 2000).  

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

sociálních pracovníků, který má především induktivní charakter a ukazuje, jaká je skutečnost 

pozorovaných jevů. Na základě specifikace zadavatelem výzkumu bylo k testování osloveno 

33 pracovišť napříč Českou republikou, a pokud pracoviště souhlasilo, bylo zařazeno mezi 

testovaná pracoviště. Bohužel většina oslovených pracovišť spolupráci odmítla pro velké 

pracovní vytížení zaměstnanců. Do výzkumu se zapojilo tedy 16 pracovišť v rámci zadavatelem 

specifikovaných specializací. S ohledem na vymezení zadavatele a v kontextu počtu 

stanovených pracovišť se jedná především o pilotní ověření, resp. o pilotní šetření v oblasti 

stanovené problematiky, která předchází úplnému kvantitativnímu šetření.2  

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

předpokládaným obsahem náplně práce jednotlivých sociálních pracovníků a byly dodány 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci zadávací dokumentace. Dotazník byl sestaven 

tak, aby reflektoval potřeby jednotlivých specializací pro praxi v podmínkách České republiky. 

Dotazníkový formulář byl schválen zadavatelem a byla ověřena srozumitelnost otázek. Vlastní 

testování probíhalo na denní bázi a bylo realizováno od 24. června 2019 do 31. října 2019.3 

Výstupem 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 statistická interpretace. Vzhledem k tomu, že výzkumná problematika 

 
2 Zhotovitel se ze strany oslovených pracovišť 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 negativně ovlivnit ochotu k zapojení se do šetření. Samotní pracovníci 

jednotlivých pracovišť uváděli časovou vytíženost související s výkonem jejich práce jako nejčastější důvod odmítnutí 

spolupráce. 
3 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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přesahuje do oblasti antropologické, bylo nezbytné šetření doplnit o metody kvalitativního 

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 

realizovaných 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 

šetření. Realizátor projektu zde vystupoval zejména jako moderátor diskuze mezi 

dotazovanými, přičemž byly především využity otázky vztahující se ke zkušenostem, otázky 

vztahující se k názorům, 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 skupinové rozhovory nepřesáhly délku dvou hodin. Vzhledem k odlišné lokaci 

jednotlivých respondentů 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 

efektivnějšímu využití informací získaných z dotazníkového šetření a k jejich následné 

interpretaci. Možné nejasnosti vzniklé v rámci dotazování byly tak konkretizovány v rámci 

těchto rozhovorů. Realizace skupinových rozhovorů pomohla analyzovat nastavení 

jednotlivých specializací 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 1.  

Schéma 1: Výzkumná metodologie v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu 

sociální práce II“  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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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 

pracovišť je předmětem následujícího textu.  
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3. Obecné vymezení mezioborové spolupráce 

Mezioborová spolupráce4 se zakládá na syntéze více oborů, V současnosti je některými 

odborníky vnímána jako nástroj, který spěje k efektivnějšímu dosahování cílů v rámci dané 

problematiky napříč různými obory. Bird a Wanner (2020) definují mezioborovou spolupráci 

jako cílenou týmovou práci, ke které dochází, když kolegové z různých oborů spolupracují, aby 

se navzájem seznámili s oblastí svých odborných znalostí. Výsledkem mezioborové spolupráce 

jsou poté příležitosti, které by nebyly objeveny, pokud by k této spolupráci nedošlo. Stěžejní 

zkoumanou oblastí mezioborové spolupráce jsou především obory medicíny, avšak v rámci 

sociální práce je tato problematika také významná. Bronstein (2002) uvádí, že sociální 

pracovníci spolupracují s dalšími odborníky již od počátku vzniku této profese, a to zejména v 

prostředí, kde dominují jiné obory (především ve zdravotnictví). Podotýká však, že existuje jen 

málo pokynů pro práci s jinými profesemi nebo prostředků pro hodnocení účinnosti takovéto 

interakce. Na základě dostupných studií Kaňák a kol. (2018) vymezují koncept mezioborové 

spolupráce v rámci sociálních služeb5, kde také definují, že o mezioborové spolupráci je možné 

uvažovat, pokud je stanoven cíl vzájemné spolupráce mezi pracovníky více profesí na základě 

vzájemných interakcí, přičemž intenzita vzájemného kontaktu mezi nimi není stěžejní.  

Choi a Pak (2006) se ve své práci věnují podrobnějšímu vymezení mezioborové spolupráce, 

přičemž stěžejní je zde hledisko vymezení a průniku hranic jednotlivých spolupracujících 

oborů. Následně definují a konkretizují pojmy v rámci mezioborové spolupráce jako 

multidisciplinární, interdisciplinární a transdisciplinární. Multidisciplinární spolupráci lze 

definovat jako činnosti vycházející ze znalostí většího počtu odborníků, avšak s ohledem na 

nepřekračování hranic zainteresovaných oborů. Jedná se tedy o mezioborovou spolupráci, která 

má spíše charakter na sebe navazujících intervencí jednotlivých profesionálů, kde jednotlivé 

cíle napříč zainteresovanými obory mohou být odlišné. Interdisciplinární spolupráce 

představuje syntézu a koordinací více oborů, kdy na základě společných aktivit vzniká nový 

postup práce s klientem, který vychází z původních znalostí zainteresovaných odborníků. 

Charakteristickým rysem této mezioborové spolupráce jsou společně definované postupy a 

metody práce, které spějí k danému jednotnému cíli. Výsledkem takové spolupráce je průnik 

hranic jednotlivých zainteresovaných oborů. Transdisciplinární spolupráce integruje 

přírodní, sociální a zdravotnické vědy do humanitních souvislostí a překračuje jejich tradiční 

hranice. Tendencí takovéto mezioborové spolupráce je sdílení rolí v týmu nad rámec svého 

profesionálního oboru. Výsledkem je poté zcela nová perspektiva zkoumaného problému a 

nové metody a postupy práce, vzniklé na základě mezioborové spolupráce. Hlavním rysem 

transdisciplinární spolupráce jsou tedy sdílené metody a koncepční modely.  

Ve svých dalších studiích, založených především na přehledu zkoumané literatury, se  

Choi a Pak (2007 a 2008) zaměřují na další aspekty mezioborové spolupráce, a to především 

na základy, bariéry a způsoby, jak posílit takovou týmovou práci. Autoři zde docházejí 

k závěru, že mezi základy úspěchu mezioborové spolupráce patří zejména dobrý výběr členů 

týmu s vhodným vedoucím, vyspělost a flexibilita členů týmu, osobní nasazení, institucionální 

podpora, společné cíle a sdílená vize, jasnost a rotace rolí, komunikace a konstruktivní 

komentáře mezi členy týmu. Překážky obecně odrážejí situaci, kdy výše zmíněné základy 

spolupráce scházejí. Lze zde řadit zejména špatný výběr disciplín a členů týmu, špatný proces 

 
4 Tato studie si neklade za cíl detailní vymezení problematiky mezioborové spolupráce, proto je zde vymezena především 

základní terminologie. Podrobně o této problematice pojednává např. studie Kaňáka a kol. (2018).8  
5 V této práci si autoři uvědomují, že terminologie „sociální služby“ a „sociální práce“ nejsou obsahově shodné. Z důvodů 

možné redukce metod, která by vyvstala pouze na sociální práci, však oblast zaměřují na síť sociálních služeb.  
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fungování týmu, nedostatek vhodných opatření k hodnocení úspěchu interdisciplinární práce, 

nedostatek pokynů pro vícenásobné autorství ve výzkumných publikacích, jazykové problémy, 

nedostatečný čas nebo financování projektu či jiná institucionální omezení. Závěrem této studie 

Choi a Pak (2007) poté navrhli osm strategií pro posílení mezioborové spolupráce. Otázkami 

disciplíny, interdisciplinární vzdálenosti a možnostmi, kde hledat mezioborovou spolupráci, se 

zabývala třetí studie Choi a Pak (2008). Výsledkem této studie bylo zjištění, že disciplína je 

držena pohromadě sdílenou epistemologií. Přičemž obecně platí, že disciplíny, které jsou od 

sebe epistemologicky více odlišné, s větší pravděpodobností dosáhnou nového vhledu do 

komplexního problému. V souhrnu lze konstatovat, že pro multioborovou spolupráci je 

přínosný především pohled na jednotlivé obory jako na znalostní subsystémy.  

Komplexní pohled na mezioborovou spolupráci v kontextu sociálních služeb poté přináší studie 

Kaňáka a kol. (2018), zde je uvedeno detailní vymezení jednotlivých typů mezioborové 

spolupráce, stejně jako uplatňované a doporučené metodiky vycházející z dostupné literatury, 

dále je zde zdůrazněn legislativní kontext v podmínkách českého práva. Tato ucelená studie by 

měla sloužit jako materiál a podkladová metodologie pro uplatňování principů mezioborové 

spolupráce, a to zejména multidisciplinární a interdisciplinární. Ve studii je také zdůrazněno, 

že vždy záleží na individuálních potřebách klienta, a od toho se poté odvíjí charakter 

spolupráce. Nelze tedy explicitně určit, kdy má být spolupráce multidisciplinární a kdy 

interdisciplinární. Níže je pro přehlednost uvedena tabulka 3.1., která vymezuje charakteristiku 

této spolupráce.  

Tabulka 3.1 Charakteristiky mezioborové spolupráce  
MULTIDISCIPLINARITA INTERDISCIPLINARITA TRANSDISCIPLINARITA 

práce za účasti více disciplín spolupráce mezi více disciplínami práce napříč a za hranicemi  

jednotlivých oborů 

příslušníci různých oborů pracují 
nezávisle na různých aspektech 
projektu, pracují paralelně nebo 
návazně 

příslušníci různých oborů pracují 

na stejném projektu společně 

příslušníci různých oborů pracují 
společně a za využití společného 
konceptuálního rámce 

individuální cíle v rámci 
jednotlivých oborů či profesí 

sdílené cíle sdílené cíle a sdílené dovednosti 

účastníci mají oddělené, ale 
vzájemně propojené role;  

 

účastníci si udržují vlastní  

oborové role   

účastníci mají společné role;  

 

účastníci se vzdávají některých 
aspektů svých vlastních oborových 
rolí, ale stále si zachovávají 
oborově specifickou základnu 

účastníci mají rozvolněné role a 
zároveň svoje role rozšiřují; 

 

účastníci vyvíjejí sdílený  

konceptuální rámec a vymezují 

si společnou základnu    

nezpochybňuje hranice oborů rozostřuje hranice oborů překračuje hranice oborů 

souhrn, juxtapozice oborů integrace a syntéza oborů integrace, slévání, asimilace, 
inkorporace, sladění oborů a 
úhlů  

pohledu 

aditivní, integrující, spolupracující interaktivní, syntetizující, integrující 
a spolupracující 

holistický, transcendentální, 
interaktivní, spolupracující 

graficky odpovídá dvěma kruhům  

vedle sebe 

graficky odpovídá dvěma kruhům, 

které se částečně překrývají 

graficky odpovídá třetímu kruhu, 
který zcela zakrývá dva částečně 
se překrývající kruhy   

externí koherence interní koherence - 

oddělené metodologie společná metodologie - 

instrumentální; využívá 
komplementární znalosti a 
perspektivy při řešení otázky 

epistemologický; vytváření 
nového vědění nebo nových 
perspektiv, dokonce nových oborů 

- 

výsledek je sumou jednotlivých 
částí 

výsledek je více než suma 
jednotlivých částí 

- 

Zdroj: převzato z Havlíková a Hubíková (2017, s. 14) na základě studie Choi a Pak (2006)  
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4.1. Specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 

4.1.1. Popis výchozí situace 

Rodina je základem státu a jako taková si tedy zakládá právo na ochranu. V současné době je 

velké procento dětí, které patří do sociálně znevýhodněného prostředí. Jde především o 

marginalizované skupiny nebo rodiny, v nichž je jeden nebo oba rodiče pod vlivem působení 

sociálně-patologických jevů, které ovlivňují tyto rodiny. Nepříznivá situace rodin s dětmi 

vyplývá tedy především ze selhávání některé ze základních funkcí rodiny (viz např.  

Kraus, 2008 či Helus, 2007). Takovéto selhávání se často odráží i v jiných oblastech, než kterou 

mají v kompetenci sociální pracovníci. Lze shledat širokou škálu činností v rámci podpory 

rodiny, resp. její sanace, což je v oblasti zájmu více odborníků.  

Sanace rodiny je považována za stěžejní faktor při práci sociálních pracovníků (Bechyňová a 

Konvičková, 2008). Mezi prvními na tuto skutečnost poukazovali ve své práci Dunovský a 

Eggers (1989), kde mimo jiné v rámci sanace rodiny je předpokládaná systematická spolupráce 

lékaře se sociálním pracovníkem, učitelem, právníkem i dalšími odborníky. Takováto podpora 

je založena především na mezioborovém přístupu. Bechyňová (2012) dále doplňuje, že činnosti 

sanace rodiny jsou vždy realizovány multidisciplinárním týmem ve spolupráci s rodinou. 

Hlavním koordinátorem multidisciplinárního týmu je optimálně sociální pracovník orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí. Zde je důležité upozornit, že autorka nedefinuje pojem 

multidisciplinární spolupráce a nepřipouští existenci spolupráce interdisciplinární. Z popisu 

předpokladů takovéto spolupráce je však zřejmé, že se bude jednat především o 

interdisciplinární spolupráci. Autorka zde definuje, že spolupráce je činnost plánovaná a 

koordinovaná, se společným cílem zmírnit míru zanedbávání dítěte, a to za pomoci pravidelně 

realizovaných případových konferencí.   

Významnost postavení pracovníka sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) vyzdvihuje 

také Hrdinová a kol. (2010). Ve své práci opodstatňuje toto postavení v kontextu práv 

pracovníků SPOD na získávání a shromažďování informací týkajících se sociálně-právní 

ochrany dětí od ostatních subjektů a také zde uvádí skutečnost, že orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) je jako jediný orgán legislativně oprávněn k výkonu SPOD, 

což z něj činí primárního aktéra sestavujícího mezioborový tým. Na základě praktických 

zkušeností a legislativního rámce6 či stanovených metodik Ministerstva práce a sociálních věcí 

se poté stanoví postupy pro konkrétní případy práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

(Šoustal, 2010).  

Jednotlivé složení mezioborových týmů se může lišit dle charakteristiky daných případů 

klienta. Villumsen a Kristensen (2016) uvádějí, že primárně je důležité zajistit, aby odborníci a 

rodiče měli vzájemné porozumění potřeb dítěte. V tomto smyslu je spolupráce metodologickým 

způsobem práce a zároveň vyžaduje organizační rámec a stanovení priorit. Dodávají také, že 

neexistuje jasná definice mezioborové spolupráce: „je to jen obyčejná myšlenka s mnoha 

formami a způsoby praxe“ (Villumsen a Kristensen, 2016, s. 618), přičemž účinky této 

spolupráce nejsou prozatím vědecky zkoumány. Tuto skutečnost potvrzuje také Karatekin a 

kol. (2014), kde uvádějí, že důsledky pro děti mohou být mnohotvárné, pokud není spolupráce 

navázaná, protože tyto aspekty nebyly dosud široce zdokumentovány národním či 

mezinárodním výzkumem. Napříč vědeckým spektrem je užíváno také mnoho různých modelů 

 
6 Stěžejní legislativou v ČR pro multidisciplinární týmy jsou zejména Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; Listina základních 

práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 
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spolupráce v návaznosti na odlišnosti cílových skupin dětí a mládeže (Mellin a kol, 2010; Haas, 

Bauer-Leffler a Turley, 2011; Horwath a Morrison, 2011; Kutash a kol., 2014 nebo Teixeira a 

Alarcao, 2011). Miskard (2008) uvádí, že odlišnost mezioborové spolupráce závisí na 

sociopolitickém kontextu, politické strategii a legislativě.  

Lalayants a Epstein (2005) či Lalayants (2012) analyzují postupy mezioborové spolupráce 

klinických konzultací ve velké vládní agentuře pro ochranu dětí. Závěrem studie je zjištění 

sedmi klíčových aspektů v rámci postupů mezioborové spolupráce, a to stanovení fáze; mandát; 

důvěra a komunikace; silné vedení; budování sdílené identity; strukturální podpory a zdroje a 

nepřetržitá zpětná vazba a hodnocení. Charakter takovéto spolupráce se jeví jako 

interdisciplinární, ne-li transdisciplinární. Jak již bylo výše zmíněno, metod pro využívání a 

aplikaci mezioborové spolupráce je nespočet. S ohledem na legislativu České republiky jsou 

metodiky spolupráce v gesci jednotlivých orgánů sociálně právní ochrany dětí a dalších týmů 

z řad odborníků (např. Fišerová a kol.; 2018; OSPOD Kolín, 2015; Kaňák a kol., 2018; 

Kolpingova rodina Smečno, 2018).  

Souhrnem vzato, existuje mnoho způsobů realizace mezioborové spolupráce, které jsou 

označeny mnoha různými názvy a které postupují velmi odlišně v závislosti na místním 

organizačním a národním kontextu. Zejména spojení mezi organizací a způsob, jakým se mezi 

profesionály praktikuje takováto spolupráce, jsou poněkud nejasné. Dále nelze exaktně určit, 

zda děti a rodiny zažívající intervence založené na mezioborové spolupráci posuzují tento 

přístup jako užitečný.  

4.1.2. Popis současného stavu ve sledovaných zařízeních  

Metodou focus groups, resp. minigroups, moderovanou diskusí se třemi pracovníky OSPOD, 

bylo zjišťováno, se kterými organizacemi či institucemi spolupracují při řešení nepříznivé 

sociální situace rodin s dětmi.  

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 dotazníkovým šetřením získáno celkem 220 

odpovědí, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) tvoří 80% návratnost. Z toho 

60 odpovědí bylo získáno z pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí na městském 

úřadě v okrese Jeseník, 93 z pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí na městském 

úřadě v okrese Karviná a 67 z pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí na městském 

úřadě v okrese Frýdek-Místek.  

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že v rámci specializace zaměřené na nepříznivé sociální 

situace rodin s dětmi sociální pracovníci realizovali spolupráci s pracovníky z jiných institucí, 

organizací či zařízení v 56 případech (25 %) a v 93 případech (42 %) oslovení sociální 

pracovníci vykázali spolupráci v rámci svého pracoviště. Spolupráci se sociálními pracovníky 

z jiných institucí, organizací, zařízení vykázali ve 112 případech (51 %). V rámci focus groups 

bylo poté zjišťováno, zda se dá takováto spolupráce považovat za interdisciplinární či 

multidisciplinární.  

Multidisciplinární spolupráce  

Účastníci ohniskové skupiny uvádějí, že při své práci v rámci multidisciplinární spolupráce 

nejčastěji pracují s neziskovými organizacemi, hlavně těmi, které poskytují sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nejčastěji je tato spolupráce zaměřena na obecnou 

sociální práci a oblast bydlení. Rodinám je ze strany sociálně aktivizační služby poskytnuta 

podpora při zvládání běžného chodu domácnosti a podpora při plnění povinností vyplývajících 

z podnájemní smlouvy, zejména se jedná o pravidelné hrazení nájemného a soužití v domě. V 
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oblasti bydlení dále spolupracovali i s pracovníky technických služeb obce, kteří mají na 

starosti řešení případných stížností na nájemníky z řad klientů, a sociálními pracovníky úřadu 

práce, resp. referenty dávek souvisejících s bydlením. Nezanedbatelná část spolupráce 

v oblasti bydlení probíhá se sociálními pracovníky azylových domů. Primárně však tuto oblast 

řeší interní spolupráce s městským odborem bydlení.  

Další spolupráce probíhá se soudy, kdy jde například o spolupráci se soudci při těžších 

případech. Pracovníci OSPOD pro soud vypracovávají zprávy ohledně dohledů, nařízení či 

prodloužení ústavní výchovy, jsou kolizními opatrovníky dětí, ve výjimečných případech 

prošetřují poměry v rodině. Sociální pracovníci v těchto případech zde jednají na bází 

multidisciplinární spolupráce, jelikož činnosti jsou návazné a nedá se tudíž hovořit o průniku 

odbornosti.  

Pokud má rodina problém s dluhy, předávají klienty poradnám, které se zaměřují na dluhovou 

problematiku, insolvenci, exekuce a institut oddlužení. Případně pracovníci zprostředkují 

kontakt na právníka. Materiální pomoc zajišťují klientům také pomocí spolupráce 

s neziskovými organizacemi poskytujícími ošacení a potravinové balíčky. Obecně lze říct, že 

multidisciplinárně spolupracují se subjekty, které rodinu mohou podpořit finančně či 

materiálně. Může se jednat o nadace, fondy, individuální dárce, potravinovou banku. 

Dalším spolupracujícím subjektem je městská policie, konkrétně u těchto účastníků a v rámci 

multidisciplinární spolupráce se jedná o takzvané „drink akce“, kdy spolu s příslušníky městské 

policie obcházejí restaurační zařízení a v případě, že mladiství konzumují alkohol, následně 

tuto situaci řeší s rodiči.  

Spolupracují také s pracovníky ústavních zařízení a kurátory pro děti a mládež, v tomto 

případě také formou společného workshopu a sdílení zkušeností. V rámci prevence 

spolupracují se školskými zařízeními, kde pořádají osvětové akce a přednášky, zaměřené na 

fenomény doby, jakým je například kyberšikana.  

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami jde v rámci multidisciplinární 

spolupráce o zajištění dětem asistenta pedagoga. 

V rámci sociálního odboru spolupracují na multidisciplinární bázi také s matrikou či 

pracovníky přestupkového oddělení při řešení zanedbání školní docházky.  

Samozřejmostí je spolupráce se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), 

kde se jedná o okamžitém umístění dítěte. 

Ve spolupráci s kurátory pro děti a mládež rodinu podporují pomocí benefičních akcí či 

zapojením některých rodin do charitativního projektu Patron dětí.  

Mnohdy je o spolupráci žádají i zdravotnická zařízení, například nemocnice v případech 

novorozenců, dětští lékaři apod., kdy tato zařízení podávají podnět na prošetření v rodině.  

Sociální pracovníci hodnotí částečně multidisciplinární spolupráci spíše jako ad hoc nahodilou, 

kdy nejčastější kontakt s ostatními spolupracovníky je realizován telefonicky. Zejména se jedná 

o případy, kdy je zprostředkován kontakt na příslušného odborníka. Část multidisciplinární 

spolupráce dále popisují jako řízenou a plánovanou činnost, kdy se jedná o společné akce 

odborníků realizované prostřednictvím workshopů, kdy dochází ke sdílení informací, avšak 

charakter této spolupráce nelze považovat za interdisciplinární, jelikož zde nedochází 

k integraci společných postupů a metodik. Jako největší překážku při realizaci shledávají 

komunikaci a politiku daného úřadu. 
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Interdisciplinární spolupráce  

Aktuálně respondenti popisovali nástroj interdisciplinární spolupráce – tzv. komisi sociálně 

právní ochrany dětí, kde se setkávají nejen pracovníci OSPOD, ale i další odborníci: výchovní 

poradci, psychologové, lékaři, zástupci Policie ČR, zástupce Domu dětí a mládeže, 

zástupce střediska výchovné péče. Toto setkání je realizováno se společným cílem stanovení 

postupů pro sanaci rodiny. Komise sociálně právní ochrany dětí bývá tedy nejčastějším 

případem, kdy lze hovořit o interdisciplinární spolupráci.  

Dalším interdisciplinárním setkáváním lze nazvat setkávání, které svolávají soudy a na kterých 

tým odborníků diskutuje aktuální změny a požadavky na jednotný postup práce. Tato 

spolupráce souvisí s aplikací Cochemského modelu7 v rámci intervence v rodinách 

s nezletilými dětmi. Kromě sociální pracovníku OSPOD a soudců jsou těchto jednání přítomni 

také zástupci Probační a mediační služby a sociální pracovníci rodinných poraden. 

Případová konference je také interdisciplinárním nástrojem, který OSPOD používá, když už 

podle slov respondentů vyčerpal všechny možnosti. Na případové konference jsou zváni 

rodiče, případně příbuzní, pracovníci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

zástupce Probační a mediační služby, psycholog z rodinné poradny, zástupce školy, lékař 

(pouze ve výjimečných případech) apod. V rámci případových konferencí respondenti uplatňují 

zejména Cochemský model. Případové konference mají přímý vztah ke case managementu, 

který se v rámci činností sociálních pracovníků stále málo uplatňuje. 

Za interdisciplinární přístup lze označit také realizaci rodinné konference. Nejdůležitější 

interdisciplinární spolupráce je totiž bezesporu spolupráce se samotnou rodinou, kdy je 

potřebná její součinnost v řešené problematice. Avšak při šetření bylo zjištěno, že rodinnou 

konferenci využívá pouze jeden respondent. Důvodem byla skutečnost, že většina klientů by se 

zapojením širší rodiny do řešení jejich nepříznivé sociální situace pravděpodobně nesouhlasila. 

Případová konference je oproti tomu mnohdy orientována na práci pouze s jedním z rodičů, což 

klienti vnímají jako přijatelnější variantu. 

Největší poptávka je po spolupráci s psychology, pedopsychiatry a rodinnou poradnou, kde 

je dlouhá čekací doba pro přijetí klienta. Problém dlouhé čekací lhůty nastává zejména pak v 

případě, kdy se jedná o dětského psychologa. Všichni respondenti se shodli na tom, že se jedná 

o závažný problém, protože se často klienti nacházejí v psychické krizi a vyžadují okamžitou 

psychologickou pomoc. 

Spolupráce se školou probíhá také formou přímého kontaktu, kdy se škola obrací na OSPOD 

a žádá o součinnosti při řešení problému přímo v rodině žáka, nebo naopak OSPOD ověřuje 

informace ve škole. Jako velice přínosná se jeví spolupráce se školními metodiky, kdy sociální 

pracovník a pracovník školského zařízení realizují společná setkání s cílem sdílení informací a 

navrhnutí společných postupů v rámci různých témat, která jsou poté prezentována žákům 

školských zařízení.  

Spolupráce s kurátory pro děti a mládež probíhá zejména v oblasti řešení syndromu CAN 

a výchovy dětí v rodině. V souvislosti se syndromem CAN dále probíhá interdisciplinární 

spolupráce se školským zařízením a s Policií ČR.   

 
7 Cochemský model není zákonem stanovený proces, ale tzv. příklad dobré zahraniční praxe.  
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Při práci nejvíce postrádají častější spolupráci psychologa a etopeda. Mají eminentní zájem 

o instituci jakéhosi mediátora, který by vedl případovou či rodinnou konferenci a „kočíroval“ 

sporné věci. 

Dalším aktérem spolupráce jsou adiktologické poradny, kdy klienti OSPOD často řeší 

problémy se závislostí svou či v rodině. V případě výskytu závislosti v rodině je tato spolupráce 

nezbytná, a to především na interdisciplinárním přístupu, jelikož pracovníci adiktologické 

poradny a pracovníci OSPOD potřebují patřičnou součinnost, společné metodiky a postupy 

s cílem ochrany nezletilého dítěte.  

Interdisciplinární spolupráci respondenti popisují jako řízenou a plánovanou činnost, přičemž 

jako největší překážkou při realizaci shledávají dlouhé čekací lhůty u odborníků. Přičemž 

realizace takovéto spolupráce vychází zejména ze zákona o SPOD, kterému je věnována 

následující část studie.  

4.1.3. Závěry a doporučení pro mezioborovou spolupráci dané specializace  

Na základě dostupné literatury a zjištění z pilotního průzkumu lze usuzovat, že mezioborová 

spolupráce v rámci specializace zaměřené na potřeby rodin s dětmi je nezbytná. Bechyňová a 

Konvičková (2008) v této věci konstatují, že efektivní náprava rodiny není možná jen v rámci 

jedné instituce, a je tedy potřeba zajištění efektivní týmové spolupráce a koordinace. Složení 

jednotlivých týmu je přitom dáno povahou daného případu a je korigováno především platnou 

legislativou. Holub (2015) dodává, že týmová spolupráce8 nemá jednotnou platformu, ze které 

by se mohlo oficiálně vycházet. Celý systém sociálních služeb a návazné péče není dostatečně 

propojen, kdy sociální práce probíhá zejména izolovaně na úrovni jednotlivých služeb.  

Okruh spolupracujících odborníků či institucí lze shledat v rámci této specializace poměrně 

široký. Z čehož lze usuzovat, že návaznost spolupráce je nezbytná. Z pohledu spolupráce tento 

poměrně rozsáhlý okruh odborníku navazuje se sociálními pracovníky v rámci dané 

specializace jak interdisciplinární, tak multidisciplinární charakter spolupráce. Vždy se jedná o 

konkrétní případ, resp. o konkrétní intervenci, která vychází z daných potřeb klienta. Složení 

multidisciplinárního týmu bude tedy obdobné jako složení týmu interdisciplinárního a vždy 

bude záležet na zvolených metodách a postupech. V případě multidisciplinarity lze hovořit o 

spolupráci, která je mezi odborníky návazná a nezakládá si na společných metodikách a 

postupech, a v případě interdisciplinarity se bude jednat o takovou spolupráci, kde jsou 

metodiky a postupy společné se společným cílem sanace rodiny.  

Za obecné východisko spolupráce9 se dají považovat standardy kvality sociálně-právní ochrany 

dětí (dále jen „SPO“ či „SPOD“). Standardy kvality SPO byly zavedeny novelou zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „zákon o SPOD“)  

k 1.1.3013, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení 

některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky). Stěžejním cílem zavedením 

standardů kvality SPO bylo zajištění vnitřních a vnějších podmínek pro systematickou sociální 

práci s dětmi a rodinami.  

 
8 Opět se zde setkáváme s nesprávně vymezeným pojmem „multidisciplinární spolupráce“, proto je v textu výše uveden pojem 

týmová práce, i když popis činností v autorově článku by si měl primárně zakládat na interdisciplinární spolupráci.  
9 Legislativa ČR nerozlišuje pojmy mezioborové spolupráce. Toto vymezení je tedy platné jak pro interdisciplinární, tak pro 

multidisciplinární spolupráci. Pro zachování kontinuity textu je však dále užíván obecný pojem týmová spolupráce, avšak by 

mělo být bráno v potaz, že následný charakter týmové spolupráce je dán vymezením cílů a způsobem řešení dané problematiky, 

mírou zainteresovanosti odborníků a mírou překračování hranic jednotlivých oborů.   
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Standard kvality vymezuje kritéria, jejichž prostřednictvím je daná úroveň kvality poskytované 

SPO a která jsou závazná od 1. 1. 2015 pro všechny vykonavatele SPO. V kontextu týmové 

spolupráce se jedná konkrétně o kritérium 7 – prevence, resp.7b, kde je vymezeno: „Orgán 

sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými 

osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, 

pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií 

České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli 

zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány 

veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny 

uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a 

mládež.“10 Dále se jedná o kritérium 14 – návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na 

další fyzické osoby a právnické osoby, resp. 14a, kde je vymezeno: „Orgán sociálněprávní 

ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob podle 

jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte“.  

Jak již bylo zmíněno výše, legislativní rámec zákona o SPOD upravuje postavení pracovníků 

SPOD a přiznává jim výhradní práva a povinnosti, což z nich činí primárního aktéra v rámci 

týmu. Zákon o SPOD přímo vymezuje rámec spolupráce pracovníků SPOD s dalšími subjekty. 

Studie OSPOD Kolín (2015) vymezuje hlavní práva a povinnosti z perspektivy zákona o SPOD 

v rámci týmové spolupráce následovně: 

• právo oznámit informace a také povinnost bezodkladného oznámení informací,  

• povinnost konat,  

• právo žádat informace a povinnost informace poskytnout,  

• povinnost spolupracovat,  

• povinnost zachovat mlčenlivost a také se mlčenlivosti vzdát atp.  

Mezi další legislativní dokumenty opírající se o práva dítěte, podle kterých by se měla týmová 

spolupráce řídit, patří také:  

• Listina základních práv a svobod, 

• Úmluva o právech dítěte OSN, 

• zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• směrnice MPSV, č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence 

dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí 

a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní 

rodinné péče, 

• instrukce č. j. 142/2007 - org. ze dne 5. 4. 2007, kterou se upravuje postup při výkonu 

soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, 

• vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí.  

Podporu spolupráce mezi jednotlivými organizacemi má v ČR zabezpečovat také „Systém 

včasné intervence (dále jen „SVI“), který představuje informační databázi o ohrožených dětech. 

Laubová (2011) ve své práci konstatuje, že i když SVI měl zajištovat efektivní spolupráci mezi 

 
10 Příloha č. 1 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  
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institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a rodiny, a cílem bylo zejména 

zefektivnit komunikaci těchto institucí, přesto praxe poukazuje, že účast na SVI není propojena 

s přímou spoluprací OSPOD s jinými organizacemi na případové práci, což postrádá smysl 

tohoto systému.  

Jako zásadním nástrojem pro realizaci týmové spolupráce se jeví bezesporu case management. 

Národní asociace sociálních pracovníků (NASW, 2013, s. 13) definuje case management jako: 

„Proces plánování, vyhledávání, prosazování a monitorování služeb z různých sociálních nebo 

zdravotních organizací ve prospěch klienta. Tento proces umožňuje sociálním pracovníkům 

koordinovat svoje úsilí ve prospěch daného klienta skrze profesionální týmovou práci a tím 

rozšiřovat rozpětí nabízených služeb, které klient potřebuje. Case management omezuje 

problémy vycházející z fragmentace služeb, fluktuace pracovníků a nedostatečné koordinace 

mezi poskytovateli.“11 Case managementem v kontextu sociální práce se zabývá také nedávná 

rozsáhlá studie Hubíkové (2018), přičemž jsou zde vymezeny jednotlivé přístupy k pojetí case 

managementu a jeho uplatňované metody. Ve vztahu k sociální práci přináší case management 

efektivnější práci s klientem, a to zejména z hlediska minimalizace chybových rozhodnutí, 

výhody jsou v úspoře času, ve zvýšené kvalitě poskytovaných služeb či v lepší aktivizaci 

klienta. Dle výše uvedeného lze case management považovat za formu především 

interdisciplinární spolupráce, pokud se jedná o aktivní týmy.12 V předkládaném šetření však 

bylo zjištěno, že jednotliví dotazovaní sociální pracovníci nemají s touto metodu práce 

dostatečné zkušenosti a příliš ji nevyužívají.  

Nejčastěji využívaným nástrojem týmové spolupráce je případová konference, která je 

vymezena na základě § 10 odst. 3 písm. zákona o SPOD, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

ukládá povinnost obecnímu úřad obce s rozšířenou působností pořádat „případové konference 

pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou 

osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, 

školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální 

oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné 

péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob; pro účast na případové konferenci 

platí § 38 odst. 7 obdobně“. Tímto vymezením případové konference snižují jednostrannou 

odpovědnost OSPOD. Dále se zefektivňuje spolupráce ostatních subjektů tím, že se eliminují 

nesprávné či zdvojené postupy s cílem využití veškerých poznatků o dítěti a jeho rodině ze stran 

všech zainteresovaných subjektů. Matoušek a Pazlarová (2016, s. 55) dodávají, že „účast jiného 

subjektu na případové konferenci předpokládá, že tento subjekt bude pracovníkem OSPOD 

pokládán za významného partnera a dále předpokládá ochotu samotného partnera na 

konferenci participovat.“ Z daného šetření a dle výše uvedeného lze konstatovat, že takováto 

spolupráce je zejména interdisciplinární.  

Za další nástroj týmové spolupráce lze označit rodinnou konferenci. Tento způsob spolupráce 

přináší nový rozměr zapojení klienta jako partnera odborníků. Rodina si tak sama určuje směr 

a je na ní ponechána odpovědnost za vlastní situaci. Sociální pracovník zde vystupuje jako 

nezávislý koordinátor nezainteresovaný na výsledcích řešení. Cílem takového přístupu je 

rozvinout vnitřní zdroje, které jsou k dispozici v nejbližším okolí daného člověka (Ženíšková a 

 
11 Prozatím neexistuje jednotná a všeobecně akceptovaná definice termínu „case management“.  
12 Jak uvádí Chovancová (2018), v sociálních službách lze rozlišovat case management individuální a týmový, který se dále 

člení na aktivní a pasivní, přičemž pasivní týmy lze vymezit jako týmy multidisciplinární. Podrobně o case managementu 

pojednává např. studie Hubíková (2018).  
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kol., 2015). I v tomto případě, lze předpokládat, že rodinná konference je založena na 

interdisciplinární spolupráci, což potvrdilo také předkládané šetření.  

Další možností spolupráce může být komise pro sociálně-právní ochranu dětí, její vymezení 

je stanoveno § 38 zákona o SPOD, který ukládá starostům s rozšířenou působností možnost ji 

zřídit. Předmětem činností komise SPO je rozhodování o vydání pověření k výkonu SPO, 

navrhování a posuzování předložených sociálně preventivních programů na ochranu týraných, 

zneužívaných a zanedbávaných dětí, projednávání jednotlivých případů SPO, doporučení 

opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně-patologickými 

jevy, koordinace výkonu SPO, pořádání případové konference v rámci výše uvedených aktivit. 

Z daného šetření vyplynulo, že se v tomto případě jedná o typ spolupráce interdisciplinární, 

což vychází také z charakteru daných činností, které jsou uloženy zákonem o SPOD.  

Individuální plán ochrany dítěte („dále jen IPOD“) je zakotven v § 10 zákona o SPOD. Jedná 

se o další právně vymezenou možnost, jak realizovat týmovou spolupráci. Dle výše zmíněného 

paragrafu zákona o SPOD „individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení 

dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte 

a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve 

spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří 

se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny“. Samotné individuální plánování si zakládá 

na potřebě propojení a interakce zainteresovaných odborníků, tedy na interdisciplinárním 

přístupu, což se týká činností, které jsou provázané. V případě návazné spolupráce, kdy je klient 

odkázán na další pracoviště, se bude jednat o spolupráci multidisciplinární.  

Komunitní plánování a síťování umožňuje vytvářet a vyvíjet strategie v rámci řešení 

problémů rodin a dětí v daných lokalitách při zapojení široké podpůrné sítě organizací 

zabývajících se ochranou a podporou této skupiny klientů tak, aby kooperativně pracovaly 

v jejich nejlepším zájmu. Tento typ spolupráce lze tedy shledat jako další formu především 

multidisciplinární spolupráce (Matoušková a Vrabcová, 2015). V této věci Matoušek a 

Pazlarová (2016) poukazují na skutečnost, že ne všechny obce s rozšířenou působností toto 

plánování realizují či nejsou vždy tyto akce politicky podporovány.  

Okrajovou a doplňkovou možností, jak prohlubovat spolupráci napříč jednotlivými odborníky 

různých profesí, je pořádání tematických konferencí, workshopů, kde mají účastníci prostor 

vyjádřit se k danému tématu a předat si vzájemně zkušenosti a znalosti. Tento způsob 

multidisciplinární spolupráce může být přínosný především ve smyslu propojování vazeb a 

kontaktů jednotlivých odborníků, čímž dojde k převážnému odstranění komunikačních 

překážek. Přínosnost tohoto typu multidisciplinární spolupráce byla kvitována také respondenty 

pilotního šetření.  

Kaňák a kol. (2018) či Matoušková a Vrabcová (2015) vymezují také překážky týmové 

spolupráce13, které mohou vést k omezení efektivity výstupů či snížené činnosti spolupráce. 

Těmito překážkami mohou být zejména: 

• rozdílný status profesí,  

• velikost a struktura týmu,  

• nejasné definování rolí, 

• nízká motivace a nedostatečná komunikace 

• neznalost metod spolupráce, 

 
13 Tyto překážky jsou platné obecně bez ohledu na vymezení dané specializace.  



   

19 

 

• neznalost přínosů spolupráce, 

• nedostatečná důvěra v kompetence ostatních odborníků, 

• časová náročnost v první fázi.  

Truhlářová (2013) či Kaplánek (2013) jako další bariéry uvádějí např. nedostatečnou profesní 

kompetenci na straně sociálních pracovníků, a to z důvodů neexistence všeobecně platné 

taxonomie těchto profesních kompetencí, v týmu to poté může tvořit nejasná očekávání ze stran 

ostatních spolupracovníků. Další z bariér může být nedostatečná odborná příprava na 

mezioborovou spolupráci obecně již ve vzdělávacím procesu.  

K obdobným zjištěním, jaká vyplynula z pilotního průzkumu, došla také rozsáhlá studie 

Topinky a kol. (2014), která mapovala spolupráci s pracovníky OSPOD na celostátní úrovni. 

Tato studie ukázala, že nejčastější spolupráce je realizovaná s azylovými domy, se sociálně 

aktivizačními službami pro rodiny, s intervenčními centry, s poradenskými zařízeními, 

s nízkoprahovými centry pro děti a mládež, s domy na půl cesty, s terénními programy, s centry 

pro závislé osoby, přičemž tato spolupráce má spíše nahodilý charakter osobních konzultací 

mezi pracovníky bez hlubšího metodického zakotvení. Naopak za komplikovanou hodnotilo  

30 % pracovišť OSPOD spolupráci s psychologem a psychiatrem, a to z důvodů nedostatku 

odborníků. Dále byl problematický kontakt se školským zařízením, s praktickým lékařem a 

sociálními službami pro rodiny, děti a mládež. Jako další překážky spolupráce byly označeny 

administrativní překážky, a to zejména zdlouhavé vyřizování žádostí, nedostatečné poskytování 

informací o klientech (především ze stran lékařů a školských zařízení) a osobní neochota ke 

spolupráci.  

Matoušek a Pazlarová (2016, s. 89) vyzdvihují důležitost týmové spolupráce v kontextu 

pracovníků OSPOD, kdy dodávají, že „pracovníci se hlásí k roli OSPOD jako koordinátora 

práce s rodinou“. Z pohledu legislativy (zákona o SPOD) sociální pracovník vždy vystupuje 

jako hlavní klíčová osobnost v týmu, který jej sestavuje a řídí.  

Může však nastat situace, kdy je sociální pracovník přizván do jiného týmu, kde není řídící 

osobností a kde dominuje aspekt dané oblasti zaměření. Dohnalová a kol. (2019) řeší v tomto 

kontextu inkluzi sociálních pracovníků do mezioborových týmu, kde jako zásadní překážku 

tohoto procesu shledává nepochopenou profesní identitu sociálních pracovníků. Odkazuje zde 

na studii Wiles a Vicary (2019), kteří tvrdí, že organizační 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, čímž dochází k ohrožení profesní 

identity sociálního pracovníka v tomto týmu. Profesní identita je zde chápána jako žádoucí 

standard a jako potřebná kompetence pro výkon praxe, resp. pochopení toho, co znamená být 

sociálním pracovníkem. Narušení této identity a eroze mezi hranicemi kompetencí sociálních 

pracovníků může vést k situaci, kdy je sociální pracovník označen za neprofesionála  

(Webb, 2017). Další překážkou multidisciplinární spolupráce může být také skutečnost, že 

veřejností v ČR je tato profese chápaná ne příliš jako exkluzivní a musí tedy neustále čelit 

obhajování své existence. Tato skutečnost byla prokázána také realizovaným pilotním 

průzkumem a rovněž na ni odkazují další studie (Dohnalová a kol., 2019 či Matoušek a 

Pazlarová, 2016). Dohnalová a kol. (2019, s. 82) shrnuje své poznatky: „bariéry inkluze 

sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů souvisejí s identitou profese a nízkou 

prestiží sociální práce“. Toto tvrzení se ale spíše týká negativních výpovědí sociálních 

pracovníků, kde se nepředpokládá jejich vedoucí postavení v daném týmu, jako je tomu 

v případě specializace zaměřené na rodinu s dětmi, kde vystupují především pracovníci, na 
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které se vztahuje zákon o SPOD, a jejich postavení a kompetence jsou vymezeny legislativou, 

stejně jako účast ostatních osob v týmu.  

Závěrem tohoto šetření lze tedy konstatovat, že týmová spolupráce se opírá o dostatečný 

legislativní i metodický rámec. Existují však překážky především vnějšího charakteru 

(administrativa). Další překážkou v týmové spolupráci je především neakceptování sociálních 

pracovníků jako plnohodnotných členů týmů (zejména spolupracují-li se zdravotním 

personálem) či nedostupnost specializovaných odborníků. Ne vždy jsou jednotlivé metodiky 

zakotveny do vnitřních standardů pracoviště, a i když pracovníci tyto metody znají, jejich 

realizace není vždy metodická. Vytvoření vhodných podmínek pro fungování těchto týmů a 

odbourání překážek jejich fungování by mělo být správnou cestou pro takovou spolupráci. Do 

oblasti zájmu by se měl dostat také výzkum postavený na zjištění postojů ke spolupráci 

ostatních institucí a osob, jelikož současný pohled přináší pouze vypovědí ze stran pracovníku 

OSPOD. Abychom dostali komplexní vhled na spolupráci v rámci této specializace, je nutné 

mít výpovědi všech zúčastněných stran. Jak definují Kaňáka a kol. (2018) či Havelková a 

Hubíková, určení, zda se jedná o multidisciplinární či interdisciplinární spolupráci, závisí vždy 

na individuálním případu klienta a na daných charakteristikách této spolupráce, viz tabulka 3.1. 

Multidisciplinární spolupráce se dá považovat převážně za ad hoc nahodilou. Dle pilotního 

šetření je tato spolupráce realizovaná především formou následného předávání a 

zprostředkování kontaktů na další odborníky či organizace, které převážně poskytují ubytovací 

služby, finanční a právní poradenství, na neziskové organizace, které zajistí finanční či 

materiální podporu rodiny. V rámci multidisciplinární spolupráce se jeví jako důležitý faktor 

možnost komunitního plánování a realizace společných workshopů a konferencí pro sdílení 

informací. V rámci multidisciplinární spolupráce jako největší překážku při realizaci své práce 

shledávají respondenti komunikaci a politiku daného úřadu. 

Dle pilotního šetření a poznatků z literatury lze složení multidisciplinárního týmu definovat 

jako tým odborníků, který se skládá ze sociálního pracovníka; pediatra; logopeda; dluhového 

poradce; členů policie; zástupců školy; pracovníků OSPOD; terapeuta; kurátora; kurátora pro 

děli a mládež; soudce; lékaře; logopeda; pracovníků sociálních služeb; odborných pracovníků 

neziskových organizací, které se zaměřují především na finanční a materiální pomoc; 

pracovníků pedagogicko-psychologické poradny; právníka a dalších pracovníků dle potřeby, a 

především dle charakteru případu klienta.  

Interdisciplinární spolupráce se dá považovat za řízenou a plánovanou, přičemž její 

vymezení se opírá o platné předpisy zákona o SPOD. Informace, které přineslo pilotní šetření, 

ukazují, že v některých případech zcela postrádali sociální pracovníci znalosti týkající se case 

managementu, což je jedním z nástrojů realizace interdisciplinární spolupráce. Mezi 

nejvyužívanější metody interdisciplinární spolupráce patří především případové konference a 

komise sociálně právní ochrany dětí. Rodinné konference jako metoda této spolupráce nejsou 

často využívány, jelikož jednotliví klienti o tento způsob spolupráce nejeví zájem, což však 

není přínosné, jelikož rodina je důležitým partnerem ve spolupráci. Největší překážkou v rámci 

interdisciplinární spolupráce je nedostupnost pomoci specializovaných zdravotních odborníků, 

a to především dětského psychologa.   

Dle pilotního šetření a poznatků z literatury lze složení interdisciplinárního týmu definovat 

jako tým odborníků, který se skládá ze sociálního pracovníka; pediatra; psychiatra; psychologa; 

členů policie; zástupců školy (učitel, výchovný poradce, metodik prevence, vychovatel); 

pracovníků OSPOD; terapeuta; mediátora; kurátora; kurátora pro děli a mládež; pracovníků 
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Probační a mediační služby; soudce; lékaře; logopeda; adiktologa; etopeda; pracovníků 

sociálních služeb a dalších pracovníků dle potřeby, a především dle charakteru případu klienta.   
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4.2. Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností 

4.1.1. Popis výchozí situace 

Chudoba je sociálním jevem, který je charakteristický hmotným a příjmovým nedostatkem 

člověka. V současnosti patří mezi nejvážnější problémy globalizovaného světa. I když se může 

zdát, že Česká republika je na tom z mezinárodního pohledu relativně dobře (Jahoda a Sirovátka 

2019; Večerník a Mysíková, 2016; World Bank 2018), při bližším pohledu i české reálie 

skrývají řadu výrazných problémů, které není možné řešit bez komplexní mezioborové 

spolupráce. Např. European Anti-Poverty Network (2018) v přehledu pro Českou republiku 

upozorňuje na problémy související s exekucemi, vývojem cen bydlení a rostoucím zadlužením 

domácností.14 Z detailnějšího rozboru osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením 

už neplynou tak pozitivní skutečnosti. Poměr osob ohrožených chudobou s dosaženým 

vzděláním maximálně nižšího sekundárního stupně ku osobám s terciárním vzděláním (mimo 

vyšší odborné vzdělání) je v České republice suverénně nejvyšší v celé Evropské unii (Eurostat, 

2020). Podobnou situaci je možné pozorovat i na trhu práce, který patří v posledních letech 

k těm nejvýkonnějším v Evropě. I zde platí, že lidé bez dostatečné kvalifikace, zejména 

s nízkou úrovní dosaženého vzdělání, patří k nejohroženějším skupinám na trhu práce (MPSV, 

2014b), a to i z hlediska mezinárodního srovnání (Baláž, 2014). S nedostatečnou kvalifikací 

často souvisí problém sociálního vyloučení a s ním pak mezigenerační chudoba. Večerník a 

Mysíková (2016, s. 25) popisují mezigenerační chudobu jako nejvíce problematický stav 

chudoby, „kdy se prostřednictvím hmotné mizérie, špatného vzdělání a výchovy (včetně 

příslušných vzorů) přenášejí nepříznivé podmínky a demotivující příklady chování z rodičů na 

děti. K takovému neblahému jevu dochází už nejen ve vysloveně chudých státech, ale i ve 

vyspělých zemích v podobě tzv. welfare dependency, neboli dlouhodobé, či dokonce celoživotní 

závislosti na sociálních dávkách, doprovázené rezignací na hledání výdělečného zaměstnání.“ 

Takové vymezení mezigenerační chudoby je do jisté míry konformní s neoliberálním 

individualismem. Na hlubší souvislosti s chudobou a nutnosti ji adekvátně porozumět 

poukazují např. Boone a kol. (2019), Davis a Wainwright (2005) či Fieldman (2019).  

O to naléhavější se jeví řešení chudoby v České republice v kontextu socio-ekonomických 

změn souvisejících s přechodem na znalostní ekonomiku (World Bank, 2019). Znalostní 

ekonomika postavená na technologickém pokroku a digitalizaci představuje zásadní riziko 

zejména pro ty nejzranitelnější, a to nejen z důvodu, že velká část poptávky po 

nízkokvalifikované práci může v budoucnu zaniknout. Digitalizace probíhá i ve veřejném 

sektoru, školství nevyjímaje. Pokud vnímáme vzdělání jako jeden z klíčových nástrojů 

prevence chudoby, pak vlivem digitalizace mohou nadále růst rozdíly mezi rodinami se zdroji 

a dostatečným přístupem k nim a těmi bez zdrojů a přístupu k nim. Podle Vávrové (in Černá, 

2020, s. 3) „pokud je rodina ohrožena chudobou a nemá stálý přístup na internet, může mít také 

problém objednat se u lékaře nebo na úřadech, které už mnohdy fungují skrze elektronickou 

komunikaci.“15 Součástí mezioborových týmů hledajících řešení chudoby z pohledu sociální 

politiky musí být i zástupci sociální práce (Horsell, 2017; Krumer-Nevo, 2017; Rine a LaBarre, 

 
14 Rostoucí zadluženost domácností nemusí být natolik rizikové, když se jedná o půjčky ke koupi nemovitostí. Hrubý dluh 

domácností sice roste, ale čistá hodnota majetku nikoliv. Problematickými jsou zejména spotřebitelské úvěry, tak jak je definuje 

ČNB nebo úvěry blížící se 100 % hodnoty kolaterálu (Nálepová a Tichá, 2019).  
15 Digitalizace taky přináší řadu možností pro zapojení sociálních pracovníků do projektů, které mohou ulehčit nebo zefektivnit 

výkon jejich práce či zlepšit kvalitu sociálních služeb. Brožura realizovaných projektů na Ostravské univerzitě je toho důkazem 

(Černá, 2020). Při realizaci takových projektů jednoznačně dochází k mezioborové spolupráci, která nese znaky 

interdisciplinarity, byť autoři projektů používají termín multidisciplinární spolupráce. 
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2020). Zároveň je důležité, aby samotná sociální práce a sociální pracovníci nepřispívali ke 

stigmatizaci chudoby, neboť stigmatizace a předsudky omezují společenskou vůli k akceptaci 

komplexních řešení (Bedde a Keddell, 2016; Schiettecat et al., 2015). Navíc platí, že negativní 

pohled na oblasti, kterým se sociální práce věnuje, snižuje prestiž profese (Dohnálová a kol. 

2019). Naléhavost využití principů mezioborového přístupu tak nutno vnímat už od vytváření 

koncepce a nastavování směrování sociální politiky. Podle soudobé literatury by sociální 

pracovníci měli v této činnosti zastávat významné postavení, zejména kvůli znalosti problému 

(Stanoev, 2015). Díky tomu by mohly vznikat konstruktivní celospolečenské diskuse, které 

destigmatizují chudobu a s ní související témata, jako jsou sociální vyloučení, nezaměstnanost 

(ekonomická neaktivita) či bezdomovectví, a tím výrazně přispívat k jejich pozitivnímu 

řešení.16 

Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou a nezaměstnaností je 

specializací, která je poměrně široká. Literatura, která se tématu věnuje, řeší řadu specifických 

situací. Konkrétní situace budou mít značný vliv na vhodné složení multidisciplinárních týmů 

včetně specifických nároků na specializaci sociálních pracovníků. Specifikům práce 

s nezaměstnanými se věnuje např. Kodymová a Koláčková (2010) nebo Bartelheimer a kol. 

(2012). Problematikou tzv. dětských dluhů a exekucí vůči chudým se věnují např. Dvořáková 

a Mertl (2018) a na rizika související se zadlužeností seniorů v České republice upozorňují 

Martinková a Biedermanová (2017). Sociální práci s chudými rodinami sledují Gojová a kol. 

(2014) nebo Malmberg-Heimonen a Tøge (2020) a primárně se na chudobu dětí zaměřují např. 

Mendis a kol. (2018) nebo McLaughlin a Rank (2017). Speciálně práci s lidmi pobírajícími 

dávku v hmotné nouzi rozebírá Hubíková a Havlíková (2017) nebo Musil a kol. (2014). 

Specifika sociální práce s lidmi bez domova v obecné rovině řeší např. Schwartzová (2010) 

nebo Duncan a kol. (2019). Staršími lidmi ohroženými bezdomovectvím se zaobírají Petersen 

a Parsell (2020) a paliativní péči a roli sociální práce v péči na konci života u lidí bez domova 

se věnuje Petruik (2018). Neméně tíživou je i situace rodičů s dětmi, kteří jsou bez domova, viz 

Anthony a kol. (2018) nebo Glumbíková a Gojová (2016). Řada lidí žijících v chudobě trpí 

kromě tíživé situace spojené s materiálním střádáním také závislostí na návykových látkách 

nebo zhoršeným zdravotním, zejména psychickým stavem (Carbová a Kajanová, 2020). 

Bowpitt a kol. (2014) dále upozorňují, že část lidí bez domova zažívá vícenásobné vyloučení.17 

Pro takové osoby je vhodné nastavení sociální služeb nesmírně důležité.  

Ze široké škály témat, kterým se předcházející odstavec věnuje,18 je patrné, že specializace 

zaměřena na nepříznivé životní situace spojené s chudobou, je specializací, jenž má značný 

průnik i do ostatních specializací. Je proto téměř nemožné vyhnout se mezioborovému přístupu 

pří řešení problémů lidí trpících chudobou, obzvlášť, když by pro multidisciplinární týmy 

platilo, že „mají mnoho podob a mohou existovat v rámci jednoho pracoviště složeného z více 

specialistů jedné profese či specialistů více profesí. Mohou být také sestaveny na bázi 

spolupracující sítě jednoho či více druhů služeb“ (Kodýmová, 2015, s. 3).19 Pro efektivní a 

 
16 Autoři předkládané studie jsou až moc často konfrontovaní s názory studentů různých vysokých škol na chudobu a 

bezdomovectví. Je překvapivé, jaká je i mezi studenti vysokých škol úroveň povědomí, či spíše nevědomí, o této problematice. 

Stigmatizace může být vážnou překážkou při příjímání konstruktivních řešení ze strany společnosti, více např. v Šmídová a 

kol. (2017).  
17 V angličtině „multiple exclusion“. Jedná se zejména o lidí, kteří prožili vyloučení z bydlení, ze společnosti, od rodiny a 

blízkých, z některých sociálních služeb a podobně. 
18 V zásadě nezle tvrdit, že se jedná o vyčerpávající výčet všech situací, které v souvislosti s chudobou mohou nastat nebo 

s chudobou souvisejí. Jedná se např. o práci ve vyloučených lokalitách a s vyloučenými osobami, se specifickou etnickou 

skupinou, s klientem s kriminální minulostí atd.  
19 Kodymová (2015) upozorňuje, že nejen v tuzemské, ale i v zahraniční literatuře se ne vždy s pojmy trans-, inter-, nebo 

multidisciplinární tým pracuje adekvátně. Jedná se o časté zaměňování pojmů nebo o nesprávné označování konkrétní týmové 

práce. Prezentovaná definice multidisciplinárního týmu je navíc nekonformní s definicí, s níž pracuje tato studie.  
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efektní zvládnutí problémů člověka s kumulací různých rizik s komplexními a dlouhodobými 

potřebami jsou principy mezioborové spolupráce stěžejní. Složení multidisciplinárních nebo 

interdisciplinárních týmů by mělo záviset hlavně na konkrétní situaci a v největší možné míře 

odrážet potřeby člověka v nepříznivé situaci. Již při bezdomovectví Pěnkava (2009) uvádí, že 

se jedná o multifaktorovou problematiku. Dle Pěnkavy je bezdomovství ovlivňováno mnoha 

sociálně patologickými jevy: žebrání, kriminalita, závislosti, prostituci, chudoba, domácí násilí 

a další psychopatologické jevy. Nedá se očekávat, že potřeby muže bez domova v důsledku 

jeho kriminální minulosti budou stejné jako potřeby matky s dítětem, kteří prožili domácí násilí 

ze strany partnera a otce.  

Zdařilý příklad, jak může fungovat multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce s klientem 

bez domova s duševním onemocněním, je možné nalézt v komentáři Davida Kocmana (2018). 

Kocman popisuje průběh jedné případové konference a case managementu. Díky propojení 

profesionality různých odborníků (psychiatr, zdravotní sestry z oddělení psychiatrické péče, 

komunitní sociální pracovník, pracovnice centra sociálních služeb, socioterapeut ze sociální 

služby podpory samostatného a blízká osoba klienta20) mohl vniknout plán podpory klienta. 

Vytváření plánu podpory klienta vycházejícího z případové konference má povahu spíše 

interdisciplinární spolupráce. Následně je sociální pracovník v pozici case manažera. Jeho role 

je hlavně koordinační a kontrolní. Multidisciplinární tým se v průběhu může měnit. V případě 

potřeby může být doplněn o dalšího odborníka, např. dluhového poradce. „Podpora složená z 

více zdrojů vyžaduje koordinaci. Aby case manažeři mohli monitorovat naplňování plánu péče 

a podpory a koordinovat jeho realizaci, potřebují mít dostatečné klinické dovednosti, 

legislativní znalosti, a koordinační schopnosti. Aby jejich práce mohla být efektivní a včasná, 

potřebují ale především, aby se mohla opřít o spolupráci mezi samosprávou, státní správou, 

zdravotnickými, sociálními a dalšími veřejnými službami, sjednanou na úrovni obce 

s rozšířenou působností, včetně dělby práce, odpovědností jednotlivých stran a sdílení 

informací“ (Kocman, 2018). Multidisciplinární tým v případě case managmentu je tak poměrně 

flexibilní na rozdíl od případové konference.21 

Příklad uvedený výše vychází z Projektu ukončování bezdomovectví. Ten pracuje mimo jiné 

s metodou bydlení především.22 Bydlení především je primárně určeno osobám, které potřebují 

intenzivní podporu, aby byly schopné ukončit své bezdomovectví. Projekt představuje odlišný 

postoj k řešení bezdomovectví v porovnání s modelem bydlení až po přípravě (Lindovská, 

2012). Bydlení především je založeno na myšlence, že bydlení představuje spíše východisko 

nežli samotný cíl. Postavení klienta v programu je více autonomní v porovnání s běžnými 

přístupy, protože klientovi zachovává větší míru volby a kontroly (Pleace, 2017).23 Ukončování 

bezdomovectví vyžaduje koordinaci aktivit v oblastech bytové politiky, sociální práce a 

poskytování sociálních služeb, zajišťování zdravotní péči a léčby fyzických i duševních 

nemocí. I vzhledem k stávajícím cílovým skupinám podpory bydlení především se jedná o 

programy, které využívají mezioborovou spolupráci. Při organizovaní podpory jsou rozlišovány 

dvě základní formy. Jedná se o intenzivní case management, který vytváří spojení mezi 

klientem, léčbou a ostatními podporami. Z našeho pohledu jde o multidisciplinární přístup, kde 

je sociální pracovník v roly case manažera. Druhou formu představuje tým asertivní komunitní 

 
20 Je jasné, že se nejedná o odborníka, ale literatura doporučuje, že v případech, kdy je to možné a zároveň vhodné, by měla 

být rodina součástí mezioborového týmu, viz Kodymová (2015). 
21 Nutno však dodat, že i vymezení pojmu case management se v literatuře liší, viz Hubíková (2018). Chovancová (2018) např. 

řadí i případovou konferenci pod case management. 
22 V angličtině „housing first“. Dostupné z: https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/.  
23 Pleace (2017) uvádí, že klienti jsou vedeni k minimalizaci újmy nebo k léčení, není to však vyžadováno j. ako v standardních 

přístupech, kdy klient musí nastoupit k léčení ještě před poskytnutím bydlení. 

https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/


   

28 

 

podpory, který přímo poskytuje péči. Z hlediska vymezení úrovně spolupráce tato forma 

vytváří de facto interdisciplinární tým (srovnej s Chovancová, 2018). Mezioborové týmy 

mohou být tvořeny psychiatrem, odborníkem na drogovou problematiku či alkoholismus, 

lékařem, sestrou, odborníkem na skupinové terapie, terénním pracovníkem, specialistou na 

zaměstnanost, sociálním kurátorem, case manažerem (vzniká-li podpora formou case 

managementu) atd. Programy využívající přístup bydlení především jsou komunálního 

charakteru, obzvlášť díky přesahu do oblasti bytové politiky a sociálního bydlení. Již při 

samotném vytváření projektu založeném na bydlení především je nutná výrazná spolupráce 

různých aktéru, včetně sociálních a terénních pracovníků. Bartošová a kol. (2018) uvádějí, že 

realizace projektu rychlého zabydlení rodin s dětmi v Brně zahrnuje úzkou spolupráci tří 

subjektů, a to magistrátu města, neziskové organizace a výzkumné instituce, dále členové 

projektového týmu spolupracují s úřadem práce, poskytovatelem sociálních služeb a městskými 

částmi. Role sociálních pracovníků v týmu Rapid Re-Housing jsou důležité, viz Barošová a kol. 

(2018).24 O vykonávané sociální práci, spolupráci mezi aktéry projektu a  o jejich pohledu na 

spolupráci je možné se dočíst v podkapitolách 7.2 a 7.3 závěrečné evaluační správy (Ripka a 

kol. 2018).  

Role a postavení sociálního pracovníka v multidisciplinární nebo interdisciplinární spolupráci 

při řešení nepříznivé životní situaci spojené s chudobou a nezaměstnaností může být do značné 

míry odvozena z národních strategických a koncepčních dokumentů. Jak již bylo uvedeno 

v této části dokumentu, je tato specializace poměrně široká a široký je i záběr dokumentů. 

Velice důležitým strategickým dokumentem pro rozvoj sociální práce v České republice obecně 

je Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 (MPSV, 2016) a dále 

Strategie sociálního začleňování ČR 2014–2020 (MPSV, 2014b)25 a Strategie boje proti 

sociálnímu vyloučení na období 2016–2020 (Agentura pro sociální začleňování, 2016). Řešení 

problémů spojených s chudobou se týká i Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 

(MPSV, 2014a), Koncepce rodinné politiky (MPSV, 2017) a Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2020 (MŠMT, 2014). V Koncepci prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v České republice do roku 2020 je uvedeno, že sociální pracovníci mimo jiné 

„konstruují a pracují se sítí služeb, do které zapojují v duchu multidisciplinární spolupráce i 

další odborníky a instituce, kteří mohou přinášet zdroje jednak směrem k vytipovávání 

ohrožených osob, nebo i k možnostem řešení potřeb spojených s bydlením“ (MPSV, 2013, s. 

24, poznámka pod čarou 72). Interdisciplinarita je zde spíše vnímaná jako přesah mezi 

sociálními službami a oblastmi péče o zdraví. V mnoha bodech Koncepce prevence a řešení 

problematiky bezdomovectví vybízí k mezioborové spolupráci a k využívaní její benefitů. 

Identifikuje např. nedostatky při spolupráci mezi úřady práce a obecnými úřady, klade si za cíl 

vytvořit metodiky, které by ulehčily spolupráci aktérů, nebo akcentuje potřebu multioborového 

přístupu při zavádění inovativních služeb jako např. Rapid Re-housing. Koncepce je do značné 

míry propojena s Koncepcí sociálního bydlení v ČR 2015–2025, která také připisuje důležité 

postavění sociální práce v dosahování její cílů. Sociální práce využívá řadu adresných a 

komplexních nástrojů, které souvisejí s bytovou politikou a zároveň využívají multioborový 

přístup. Nástroje, které splňují tyto dvě podmínky kumulativně, jsou zejména (MPSV, 2015):  

 
24 Projekty postavěné na metodě bydlení především, zdá se, přinášejí při ukončování bezdomovectví citelný úspěch, viz Pleacce 

a Bretherton, (2013), Woodhall-Melnik a Dunn (2016) nebo komentář k opatření 5.1.2f Zprávy o plnění Koncepce prevence a 

řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2018 (MPSV, 2019), či evaluace projektu Rapid 

Re-Housing, viz Ripka a kol. (2018). 
25 Tvrzení je podpořeno i Strategií politiky zaměstnanosti do roku 2020 (MPSV, 2014a), kde se role sociální práce explicitně 

připisuje zejména při řešení problémů osob s nízkou kvalifikací a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu. 
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• programy koordinované inter-organizační spolupráce a podpory v bydlení vysoce 

zranitelných skupin,  

• zavádění case managementu a jiných forem koordinace,  

• individuální plánování,  

• síťování a multidisciplinární spolupráce,  

• případová konference. 

Poslední dvě jmenované koncepce spojuje mimo jiné vznik metodiky Sociální práce 

v sociálním bydlení, viz MPSV (2019) a Čihák a kol. (2019). Metodika se zaměřuje i na 

problematiku spolupráce sociálních pracovníků s dalšími subjekty. Taková spolupráce má 

interdisciplinární nebo multidisciplinární charakter, díky čemuž mohou služby odpovídat 

individuálním potřebám klientů, což je dle Kaňáka a kol. (2018) důležitým aspektem 

mezioborového přístupu. Konkrétní modely sociální práce v otázkách bydlení prezentuje 

Vávrová a Gojová (2018), které uvádějí, že bez týmové práce se řešení sociálního bydlení 

neobejde. Mezioborový tým by se měl skládat zejména z koordinačního pracovníka, analytika 

a sociálního pracovníka. Mohou být zapojeni i další profesionálové dle potřeb klienta. Husák a 

Machová (2019) označují za hlavní aktéry spolupráce pro výkon sociální práce v sociálním 

bydlení ministerstva, kraje a krajské úřady, úřady práce, sociální služby a další neziskové 

organizace, majitelé nemovitostí, zdravotnická zařízení, školská zařízení a veřejného ochránce 

práv.  

Další metodikou zaměřenou na prevenci bezdomovectví, zároveň reflektující problém rostoucí 

zadluženosti českých domácností, je Metodika prevence ztráty bydlení. Podle Zprávy o plnění 

koncepce sociálního bydlení 2015–2025 za rok 2018 a MPSV (2019) měla být tato metodika 

v roce 2018 aktualizována. Na oficiálních webových stránkách MPSV je k dispozici jen první 

verze (Šimíková a kol. 2015). Metodika naráží na souvislosti mezi exekucemi a ztrátou bydlení. 

Jak již bylo v úvodu této části uvedeno, rostoucí prodlužení je v České republice poměrně 

velkým problémem. Vytvořením systému „včasného varování“ by bylo možné ho zmírnit. 

V otázkách spolupráce a multidisciplinarity poukazuje metodika na to, které subjekty by 

v rámci sociální depistáže měly být hlavními aktéry. Vzhledem k potřebě předávaní 

specifických informací se jedná zejména o tyto subjekty (Šimíková a kol. 2015): 

• sociální pracovníci vykonávající státní správu,  

• pracoviště obecního úřadu (bytový odbor, matrika obecního úřadu, sociální kurátoři, 

OSPOD, odbor životního prostředí),  

• zástupci obce ve správních obvodech jednotlivých obecních úřadů,  

• zařízení sociálních služeb,  

• lékaři a zdravotnická zařízení,  

• pronajímatelé bytového fondu, 

• úřad práce ČR (úsek zprostředkování zaměstnání, úsek nepojistných sociálních dávek, 

úsek dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči),  

• správa sociálního zabezpečení,  

• policie České republiky, městská policie či asistence prevence kriminality,  

• neziskové organizace,  

• a ostatní, např. poštovní doručovatelé, údržbáři, domovníci, přirozené prostředí 

ohrožených osob (sousedé, rodina, známí).  

Role všech výše vyjmenovaných aktérů tkví zejména v distribuci informací o možné pomoci a 

v předávaní kontaktů na takovou pomoc. Někteří aktéři by dále mohli předávat informace 
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o osobách a velká část by měla být zapojena do řešení identifikované nepříznivé sociální situace 

osob. V každé roli je tak možné vnímat prvky mezioborové spolupráce, tak jak ji vymezují 

Kaňak a kol. (2018), protože aktéři sdílejí společný cíl. Při předávaní informací mezi aktéry 

depistáže (první fáze) můžeme spíše hovořit o multidisciplinární spolupráci a při řešení 

klientovy situace by mohly vznikat i interdisciplinární týmy.  

Je nutné zmínit, že depistáž patří mezi nástroje sekundární prevence bezdomovectví, tj. zřejmě 

té nejtíživější situace spojené s chudobou. Szeintuch (2017) prezentuje poměrně detailní 

komparaci primární, sekundární a terciární prevence bezdomovství. Primární prevence cílí na 

předcházení nových případů bezdomovectví. Opírá se zejména o opatření, která vedou 

k prevenci faktorů, které způsobují bezdomovectví. Těmito faktory jsou nedostatek dostupného 

bydlení a chudoba. Sekundární prevence se zaměřuje na lidi s vysokým rizikem ztráty domova 

a na pomoc lidem, kteří ztratili domov teprve nedávno, aby se tato situace už neopakovala. 

Terciární prevence bezdomovectví je zaměřena na ukončování bezdomovectví a cílí na osoby, 

které již jsou poznačené bezdomovectvím. Variabilita možností vzniků různých spoluprací, 

projektů a týmové práce je tak v rámci prevence bezdomovectví velice široká. Zahrnuje 

možnost spolupráce velkého počtu správních orgánů, veřejných instituci, neziskových 

organizací, vzdělávacích institucí, aktivistů a dobrovolníků atd. Charakter spolupráce a složení 

týmu bude ovlivněno nejen druhem prevence či volbou opatření prevence, ale zejména 

posláním spolupráce. Mezioborový tým by měl mít jasně definovaný účel a od tohoto účelu by 

se měla odvíjet i skladba týmu a zvolená intenzita spolupráce v mezích multi-, inter- a trans- 

disciplinarity.  

4.2.2. Popis současného stavu ve sledovaných zařízeních  

V souladu se zadávací dokumentací byly do výzkumné části projektu zapojeny dvě dluhové 

poradny a dva azylové domy. Nejdříve byli pracovníci těchto zařízení zapojení pomocí 

dotazníkového šetření, které poskytlo hrubou představu o četnosti spolupráce pracovníků 

s jinými profesemi. Metodou focus groups, resp. minigroups, moderovanou diskusí se dvěma 

pracovníky dluhové poradny a dvěma pracovníky azylového domu, bylo zjišťováno, se kterými 

organizacemi či institucemi spolupracují při řešení nepříznivé sociální situace spojené s 

chudobou a nezaměstnaností a jakým způsobem. 

Vzhledem k faktu, že členové fokusní skupiny byli z odlišných oblastí sociální práce, jsou 

popisy současného stavu pro každou oblast uvedeny zvlášť. 

Popis současného stavu (dluhové poradny) 

V rámci dotazníkového šetření bylo získáno celkem 147 odpovědí z dluhových poraden, což za 

sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) tvoří 80% návratnost. Z toho 80 odpovědí bylo 

získáno z pracoviště dluhové poradny v okrese Olomouc a 67 z pracoviště dluhové poradny 

v okrese Přerov. 

Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována intenzita spolupráce vně a uvnitř zařízení. 

Z výsledků šetření plyne, že dluhové poradny spolupracovaly s pracovníky z jiných institucí 

nebo organizací ve 41 případech, což tvoří 28 % ze všech získaných odpovědí. Ke spolupráci 

uvnitř zařízení docházelo v ještě menší míře. Konkrétně byla pozorována jenom ve 23 

případech (16 % ze všech získaných odpovědí). Dluhové poradny, resp. služby, které poskytují 

pracovníci z těchto poraden, nevyužívají spolupráci ve velké míře. Podle odpovědí z dotazníků 

se spolupráce s jinými profesemi častěji realizuje mimo vlastní organizaci. Bylo nezbytné tyto 
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činnosti blíže specifikovat, aby byla pochopena podstata vymezení konkrétní spolupráce, což 

se stalo předmětem realizovaných skupinových rozhovorů, viz níže.  

Multidisciplinární spolupráce 

Vzhledem k náročnosti oblasti, se kterou dluhoví poradci pracují, jsou jejich důležitým 

partnerem vzdělávací instituce, obce, zaměstnavatelé z regionu. Spolupráce s některými je 

obousměrná. Pracovníci se aktivně vzdělávají (insolvenční právo, exekuční řád a občanský 

soudní řád) a zároveň se účastní akcí, kde vystupují v pozici lektora/přednášejícího (pro 

veřejnost a pro seniory na vysokých školách, připravují rovněž spolupráci se základními a 

středními školami zaměřenou na finanční gramotnost). Respondenti uvádějí, že mají pozitivní 

zkušenost se vzdělávacími kurzy, obzvlášť pokud je vede člověk z praxe (kombinace právníka 

a sociálního pracovníka), nebo přímo soudce (zkušenost s ostravským soudem, který vždy při 

novelizaci insolvenčního zákona svolává zástupce dluhových poraden). S workshopy vedenými 

soudci jsou paradoxně více spokojeni než s akreditovanými kurzy. 

Pracovníci dluhové poradny zmiňují spolupráci nebo spíš komunikaci s věřiteli, inkasními 

agenturami, exekutory a insolvenčními správci, vždy v konkrétním případě, který aktuálně 

s klientem řeší. Podle situace bývá přítomen i sám klient, hovor je přepínán na hlasitý 

odposlech. Jeden respondent uvádí, že má zkušenost s exekutorem, se kterým se nedá jednat 

po telefonu nebo mailem a vyžaduje osobní komunikaci. Spolupráci by ulehčilo dodržování 

jednotného způsobu komunikace. 

Často spolupracují s dluhovými poradnami či sociálními službami v jiných městech při 

předávání klienta, kterému to více vyhovuje vzhledem ke vzdálenosti od místa jeho bydliště.  

Velká část klientů dluhových poraden přichází jako klienti či pacienti jiných zařízení. Jedná se 

zejména o léčebny, nemocnice, soudy, odbory magistrátu, sociálních služeb (sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy), notářské kanceláře, úřady práce, 

okresní správy sociálního zabezpečení, jejichž pracovníci do poraden posílají své klienty 

a následně podle potřeby spolupracují při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Popisují 

poměrně těsnější spolupráci s nemocnicí a psychiatrickou léčebnou, kam za klienty chodí, 

jestli je potřeba (klienti s duševními poruchami). Pracovníci z dluhových poraden v těchto 

případech tak spíše podporují multidisciplinární spolupráci, než by ji sami iniciovali. Iniciující 

jsou v případech, kdy řeší např. problémy s bydlením svých klientů. I když jsou poradny 

profilovány na oblast dluhové problematiky, respondenti uvádějí, že se stává, že s klienty řeší 

i oblast bydlení. V této problematice spolupracují na řešení nepříznivé sociální situace zejména 

se sociálními pracovníky azylových domů, domovů s pečovatelskou službou, dětských 

domovů, domovů pro seniory, subjektů poskytujících sociální bydlení a s pracovníky či 

majiteli ubytoven. Z hlediska teorie můžeme aktivity související s bydlením klientů zařadit 

mezi sekundární prevenci bezdomovectví, viz Szeintuch (2017). 

V souvislosti s tím, jakým způsobem dluhové poradny získávají své klienty při spolupráci se 

subjekty mimo vlastní organizace, zmiňují respondenti i velké zaměstnavatele z regionu, resp. 

konkrétně jejich mzdové účetní, které do dluhových poraden posílají zaměstnance. U menších 

zaměstnavatelů se dokonce stává, že zaměstnavatel se zaměstnancem rovnou přijde. V tomto 

bodě bylo zjištění relativně zajímavé, jelikož např. Metodika prevence ztráty bydlení neuvádí 

zaměstnavatele jako potenciální aktéry spolupráce v rámci prevence (Šimíková a kol., 2015).  

Popisovaná spolupráce mimo vlastní organizaci dluhových poraden má zejména 

multidisciplinární charakter. Většinou se však jedná o nahodilou spolupráci, vázanou ke 

konkrétnímu klientovi, či konkrétní situaci klienta. Bližší, týmovou spolupráci je možné vnímat 
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v případech, kdy jsou pracovníci partnery při poskytování vzdělávacího kurzu nebo přednášky. 

Dále v případech užší spolupráce s nemocnicemi nebo léčebnami. Za krátkodobé týmy můžeme 

považovat i situace, kdy se spolu s insolvenčním správcem snaží vyřešit klientovu situaci (stává 

se velice zřídka; ostatní spolupráce s insolvenčním správcem má většinou úroveň předávaní, či 

doplnění informací). Shodli se, že většina případů, které řeší, je natolik individuální, že nemají 

pocit, že by některé situace řešili opakovaně, s čím souvisí i potenciální omezení při sestavování 

multidisciplinárních týmů. To, co pracovníkům vysloveně chybí, jsou právní služby zaměřené 

pro jejich klienty. Když mají klienta, který má složitou právní situaci, není v kapacitě dluhové 

poradny řešit jeho případ. Jeden respondent uvádí, že na internetu náhodně narazil na 

advokátní kancelář, která je schopna složité věci posoudit a řešit ty případy, kdy je právo na 

straně klienta víceméně nezpochybnitelné (ostatní klienti, jejichž situace není jednoznačná, 

nemají tolik štěstí). Pracovníci připouštějí, že jejich práce (dluhové poradenství) je náročná na 

znalosti, a to i v případě, že ji vykonávají delší dobu (praxe od 3 do 16 let mezi respondenty).  

Pracovníci dluhových poraden dále hovoří, že při realizaci spolupráce (zejména na úrovni 

předávaní kontaktů, informací a komunikaci) s jinými poskytovateli sociálních služeb, úřady 

práce, obce a podobně nejvíc spolupracují se sociálními pracovníky včetně zdravotně sociálních 

pracovníků. Při vytváření sítě podpory pro klienty v různých nepříznivých situacích 

multifaktorového charakteru tak profese sociální práce zastává nenahraditelné místo. Ovšem 

zde bychom měli mluvit o intradisciplinární spolupráci, a nikoli o spolupráci multi- nebo inter- 

disciplinární.   

Interdisciplinární spolupráce 

Z proběhlé diskuse plyne, že k interdisciplinární spolupráci dochází zejména mezi pracovníky 

dluhových poraden. Uvnitř organizace dokonce spatřujeme i charakteristické črty pro týmovou 

práci, což při spolupráci mimo organizaci nebylo tak citelné.  

Nejdůležitějším, ne však jediným nástrojem týmové práce byla dle respondentů supervize. V 

jedné z poraden probíhají supervize tak, že se sejdou pracovníci více dluhových poraden 

na společném setkání. Za jednu poradnu se supervize zúčastňuje jeden nebo dva zaměstnanci. 

Takovou formu považují pracovníci za nedostatečnou a uvítali by, kdyby se setkání dluhových 

poraden zúčastňovalo více pracovníků (objektivně však díky nízkým pracovním úvazkům 

pracovníků dluhových poraden zřejmě není možné realizovat taková střetnutí). Interní 

supervize konající se jen pro první poradnu bývá spíše případová. V druhé poradně jsou 

organizovány supervize v organizaci. Oba zástupci poraden se shodují na tom, že supervizní 

setkání by měla probíhat jednou za čtvrt roku. Pracovníci cítí potřebu podpory z řad kolegů i 

odborníků z jiných oborů. Vnímají supervizi jako možnost získávat tuto podporu. 

V jedné z dluhových poraden dále fungují pravidelné porady na úrovni služeb. V poradně jsou 

dva kolektivy, které se střídají ve dvou službách. Porad se zúčastňují psycholog, dva sociální 

pracovníci, dva pracovníci v sociálních službách, jeden peer konzultant a ředitelka, případně 

právník. Kromě pravidelných porad se respondenti shodli, že složité případy mohou řešit 

prostřednictvím případové supervize nebo konzultace s odborníky, např. s právníkem či 

psychologem. Frekventovanějšímu setkávání týmu podle slov respondentů brání nízké úvazky 

pracovníků. Spolupráce uvnitř dluhových poraden s ostatními pracovníky a odborníky probíhá 

většinou mailem nebo telefonem. Má zejména podobu předávání informací o postupech v 

daných případech. Osobně se pracovníci setkávají hlavně s právním garantem své poradny, a 

to jednou za půl roku. 
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Tím, jak je práce v dluhovém poradenství specifická, je specifická i potřebnost profesí při 

vytváření hlubší, tj. interdisciplinární spolupráce. Respondenti pochopitelně označují právníka 

nebo právního konzultanta za nejdůležitějšího partnera spolupráce. Práce dluhového poradce 

je vskutku z tohoto hlediska multioborová a dochází ke zřetelnému propojení sociální práce 

s právní profesí. Samotní pracovníci by uvítali, kdyby jejich vzdělání zahrnovalo taky právní 

minimum.  

Další významnou profesí je psycholog. Ačkoli pracovníci explicitně tvrdí, že při výkonu své 

práce nepotřebují psychologa a že si vystačí se svými znalostmi psychologie a získanými 

zkušenostmi s prací s klienty s psychickou poruchou, v průběhu rozhovoru zjišťujeme, že se s 

psychology radí a získávají cenné informace o tom, jak s klientem s psychickou poruchou 

komunikovat, jak se k němu chovat, jak ho zatěžovat a podobně. Dle hrubých odhadů 

respondentů až 80 % jejich klientů trpí nějakou psychickou poruchou. 

Výše uvedené spolupráce můžeme označit za hlavní interdisciplinární spolupráce ve vymezení, 

s jakým pracují např. Kaňák a kol (2018). K identifikovaným spolupracím dochází v převážné 

míře uvnitř vlastní organizace dluhových poraden (kromě supervize, která má formu setkání 

pracovníků regionálních poraden). Uvnitř organizací dokonce jednoznačně spatřujeme prvky 

týmové práce, jak ji vymezuje např. Zahrádková (2005). Dá se tak usoudit, že v konkrétní 

situaci vystupují dluhové poradny jako interdisciplinární tým, tvořen zejména sociálním 

pracovníkem, psychologem, právníkem, pracovníkem v sociálních službách a vedoucím 

pracovníkem. 

Popis současného stavu (azylové domy) 

Pomocí dotazníkového šetření bylo získáno celkem 165 odpovědí z azylových domů. Míra 

návratnosti dotazníků v sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) byla 90 %. Z toho 88 

odpovědí bylo získáno z jednoho azylového domu a 77 z druhého azylového domu. Oba 

azylové domy se nacházejí v okrese Frýdek-Místek. Nejsou však ze stejné ani sousedící obce.  

Obsahem dotazníku bylo také zachycení mezioborové spolupráce pracovníků azylových domů, 

kteří spolupracovali v době průběhu šetření s pracovníky z jiných institucí, organizací a zařízení 

ve 14 odpovědích (8 %). V porovnání s obdobným ukazovatelem v dluhových poradnách se 

jedná o poměrně nízkou úroveň. Mezioborovou spolupráci uvnitř azylového domu využívají 

sociální pracovníci častěji. Z celkového počtu 165 odpovědí až 43 odpovědí obsahovalo 

záznam o takové formě spolupráce. Poměrově se jedná o 26 %. Míra využívaní spolupráce 

s různými profesemi uvnitř azylových domů je o 10 procentních bodů vyšší než v dluhových 

poradnách.  

Multidisciplinární spolupráce 

Při práci s klienty se pracovníci azylových domů spoléhají zejména na individuální práci. 

Uvádějí, že si jenom těžce představují, jak se jejich klienti zdůvěrňují skupině odborníků, 

ačkoliv říkají, že slyšeli o multidisciplinárních týmech z Vídně nebo o programu bydlení 

především z Brna, a že se jim tento přístup zamlouvá.  

Klienti azylových domů jsou často lidé, kteří trpí nějakou psychickou chorobou, jsou alkoholici 

nebo abstinující alkoholici, jsou nebo byli drogově závislí, prožili domácí násilí, byli týraní 

jako děti a podobně.26 Z rozhovorů s pracovníky azylových domů plyne, že nejcennějším 

partnerem v multidisciplinárním týmu by byl psycholog, adiktolog, psychiatr nebo 

 
26 Respondenti upozorňují na nedostatečnou kapacitu některých sociálních služeb (např. zařízení pro senior), proto se u nich 

objevuje např. větší počet seniorských klientů.  
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psychiatrický terapeut. Spolupráce s takovým odborníkem by dokonce mohla mít 

interdisciplinární charakter. V jednom azylovém domě byl pro klienty k dispozici psycholog 

díky financím z projektu, který byl již ukončen. Psycholog by byl velmi cenným členem týmu 

i pro samotné sociální pracovníky. Práce s lidmi bez domova je podle nich velice náročná.27 

V druhém azylovém domu je psycholog supervizorem služby – nemá přímý dosah na klienty. 

Azylové domy spolupracují s adiktologickou poradnou, motivují své závislé klienty k její 

návštěvě a konzultují případné vzniklé situace. Podobně spolupracují také s poradnou pro 

prevenci sociálně patologických jevů, která pro ně a jejich klienty pořádá přednášky. V oblasti 

financí spolupracují s dluhovou poradnou, která pomáhá řešit dluhovou situaci klientů. 

V rámci vymezené spolupráce se jedná spíše o multidisciplinární přístup, jelikož je spolupráce 

rozvíjená zejména na vzájemné komunikaci, dohadování termínu, popřípadě informování se o 

situacích, kdy klient nedorazil na dohodnuté střetnutí. Dluhové poradny realizují sporadicky i 

přednášky o finanční gramotnosti. 

Z hlediska bezpečnosti je velice důležitou spolupráce s policií ČR a městskou policií. 

Represivní složky řeší zejména problémy týkající se zejména chování klientů nebo jejich 

návštěv. Policisté pomáhají zvládat nezvládnutelnou agresivitu klientů či jejich rodinných 

příslušníků nebo návštěv. V jednom z azylových domů mají „tlačítko“ na městskou policii, 

které přivolá strážníky městské policie v případě potřeby. Pracovníci si takovou spolupráci 

pochvalují. Navíc vyzdvihují relativní blízkost policejní stanice. 

V oblasti bydlení spolupracují zejména s obcí, a to při zařizování sociálního bydlení pro své 

klienty. Informují o programech tzv. tréninkových bytů, založených na modelu bydlení až po 

přípravě (víz Lindovská, 2012). 

Kromě pracovníků obecných úřad a OSPOD spolupracují také s pracovníky úřadů práce. 

Byť hovoří, že se spolupráce časem zlepšuje, upozorňují, že se jim stává, že někteří úředníci 

nerozumí službě azylový dům a zaměňují si ho s charitou (mají zkušenost s tím, že úředník 

kontaktoval azylový dům s požadavkem o umístění klienta na vozíku apod. – člověka, jenž 

nemůže být klientem azylového domu). Podle slov pracovníků azylového domu by prospělo, 

kdyby měli úředníci bližší kontakt se sociálními službami. 

Velmi pozitivně hodnotí možnost vzdělávat se (vzdělávací instituce) v oblastech, ve kterých 

jejich azylový dům nedisponuje odborníkem nebo nemá zabezpečené alespoň konzultace, viz 

zvládání agrese, depresivních stavů, různé psychické poruchy, které nebrání umístění do 

azylového domu, práce se závislými lidmi apod. Pracovníci jsou ochotni doplňovat si své 

vzdělání formou školení a kurzů i nad rámec povinností. Jak při zabezpečování některých 

potřebných odborníků, tak při zabezpečování vzdělávacích kurzů často narážejí na finanční 

možnosti organizace. 

Kriticky negativně vnímají, že nepracují s rodinami klientů ani nijak systematicky nevybízejí 

klienty, aby navazovali kontakty s vlastní rodinou. Domnívají se, že rodina a rodinné vazby by 

mohly být pro klienty přínosem.  

 
27 Jeden z pracovníků popisuje vícero zážitků. Asi nejsilnějším je, že před pozicí sociálního pracovníka azylového domu 

pracoval jako terénní pracovník. Hned v prvním pracovním dni terénního pracovníka našli s kolegou utopeného klienta 

azylového domu a byli policií ČR požádaní o pomoc při jeho identifikaci. Klienta mohli identifikovat díky botám, které mu 

kolega daroval. 
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Interdisciplinární spolupráce 

Nejen literatura, ale i sami respondenti několikrát v rozhovoru jasně poukázali na to, že jejich 

cílová skupina nejsou „jenom“ chudobní lidé, ale že těžká životní situace klientů azylových 

domů je výsledkem kombinace vícero negativních faktorů. Proto si je poměrně snadné 

představit interdisciplinární přístup při práci pracovníků azylových domů. Diskuse však 

naznačila, že to není samozřejmostí.  

 V rozhovoru pracovníci zmiňují potřebu psychologa jako odborníka, který je k dispozici jak 

pracovníkům, tak klientům. V jednom z azylových domů psycholog zastává funkci 

supervizora. Spolupráci s psychologem pracovníci hodnotí velmi kladně. Podle opisu je možné 

ji v mnoha aspektech považovat za interdisciplinární. Pracovníci vnímají benefity spolupráce 

pro klienty. Dodávají, že tyto služby by chtěli využívat v daleko větší míře i sami pro sebe kvůli 

náročnosti svého povolání. Naráží na problém s financováním a nízkou nabídkou těchto služeb 

jak pro klienty, tak pro zaměstnance azylových domů. V oblasti psychologie či práce s lidmi se 

závislostí by byli ochotni vzdělávat se, jak již bylo uvedeno v části multidisciplinárního 

přístupu. Pracovníci obecně akcentují potřebu setkávat se a spolupracovat s odborníky i 

z jiných profesí (nebo alespoň sociálními pracovníky s odlišnou specializaci – intradisciplinární 

spolupráce). V rozhovoru nejčastěji zmiňují psychologa, adiktologa, psychiatra či specialistu 

na psychopatologii. Obzvlášť vnímají pracovníci problémy spojené se závislostmi, kdy sice 

spolupracují s adiktologickou poradnou, ale klienti ne vždy na dohodnutou schůzku dorazí. Je 

to pro pracovníky demotivující. Spolupráce s adiktologem by mohla být intenzivnější, případně 

by takového odborníka mohlo zařízení samo zaměstnávat v týmu. O vzájemném prolínání 

profesí při řešení situací klienta by nemohlo být pochyb.   

Oba respondenti zmiňují projekty tréninkových bytů. V rámci těchto projektů vznikly komise 

pro výběr klientů do tréninkových bytů. Pracovníci azylových domů byli součástí komise. 

Podle popisů respondentů komise působí jako interdisciplinární týmy. Hlavními partnery 

v projektech jsou azylové domy, odvykací centra a poskytovatelé tréninkových bytů, tj. 

města. Po přidělení bytu klientovi vystupuje sociální pracovník v roly klíčového pracovníka.  

Pracoviště respondentů je aktivní v oblasti primární prevence chudoby. Spolupracuje se 

středními školami. Školy posílají žáky na prohlídky azylových domů. Pracovníci zase 

přednášejí na středních školách. V jednom ze zařízení pracuje bývalý člověk s osobní 

zkušeností se životem bez domova, kterému se povedlo reintegrovat. Právě on často na 

školách a workshopech přednáší. Podobnou pozitivní zkušenost mají ze spolupráce s klientem, 

který úspěšně prošel tréninkovým bytem.  

Shrnutí zjištěného současného stavu v dluhových poradnách a azylových domovech 

Dluhovou poradnu mohou využívat klienti z cílových skupin ze všech specializací 

rozpracovaných v projektu, co potvrzují i realizované rozhovory. Pracovníci dluhových 

poraden by mohli být dobrou součástí multidisciplinárních nebo interdisciplinárních týmů. Lze 

se však domnívat, že nebudou patřit mezi iniciátory vytvoření takových týmů napříč různými 

službami, víz Kocman (2018). Spolupracují s pracovníky léčeben, nemocnic, soudů, 

magistrátů, sociálních služeb, notářských kanceláří, úřadu práce, okresní správy sociálního 

zabezpečení, ubytoven, komunikují s věřiteli, inkasními agenturami, exekutory 

a insolvenčními správci. Nejvíce spolupracují s právníkem a psychologem, což se vzhledem 

k specializaci dalo očekávat. Interdisciplinární tým by proto měl zahrnovat tyto profese. 

Relativně často spolupracují s pracovníky ostatních dluhových poraden. Vyměňují si s nimi své 

poznatky, zkušenosti, postupy práce, konzultují kazuistiky. Obecně lze říct, že pracovníci 

dluhových poraden nejčastěji spolupracují s institucemi zabývajícími se dluhy, exekucemi a 
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insolvencí. K mezioborové spolupráci uvnitř poraden nebo s pracovníky mimo poradny 

docházelo v 58 odpovědích (39 %).28 Důležité zjištění je, že když dochází k spolupráci mezi 

různými organizacemi, institucemi či sociálními službami, tak se tak děje prostřednictvím 

sociálních pracovníků nebo zdravotně sociálních pracovníků. Vytváření sítí spolupráce různých 

služeb tak má spíše intradisciplinární rozměr. 

Při pohledu na odpovědi pracovníků azylových domů zjišťujeme, že jejich míra spolupráce 

s ostatními pracovníky je o něco málo nižší. V souhrnu 35 % odpovědí obsahovalo záznam 

o mezioborové spolupráci uvnitř nebo mimo pracoviště. Pracovníci azylových domů si cení 

spolupráci zejména s psychology a psychopatology či psychiatry. Rádi by ve svém týmu měli 

podobné pracovníky, zejména psychologa, a to i kvůli vlastním potřebám. Narážejí na problém 

omezených finančních možností svých pracovišť. Externí spolupráci ve formě domluvené 

schůzky klienta u odborníka omezuje zejména nedostatečná nabídka těchto služeb, resp. jejich 

vytíženost v regionu, viz např. Baláž (2012). Pracovníci azylových domů dále často 

spolupracují s adiktology nebo adiktologickými poradnami. Většinou domlouvají schůzky pro 

své klienty. Poměrně úzce spolupracují s policií (Policie ČR a městská policie) při řešení 

složitých a vyhrocených situacích. Středním školám umožňují navštívit prostory pracovišť a 

pracovníci azylových domů chodí na školy přednášet. Ve sledovaných azylových domovech 

v podstatě nevytvářejí aktivity (určitě ne systematicky) směrující k podpoře vztahů klientů 

s rodinou, což však vnímají respondenti jako slabou stránku a chtěli by to v budoucnu zlepšit. 

Zlepšení rodinných vztahů může zlepšit životní situaci lidí bez domova (Negura, 2019). 

Pracovníci azylových domů často spolupracují s jinými sociálními pracovníky s jinou 

specializací nebo stejnou specializací, což je dle našeho názoru mj. důsledkem nedostatečné 

kapacity, možností nebo ochoty potřebných profesionálů ke spolupráci s azylovými domy. 

Podobně jako pracovníci dluhových poraden také pracovníci azylových domů intradisciplinární 

spoluprací hodnotí velmi kladně. Střetávaní se s kolegy z jiných azylových domů poskytuje 

možnosti pro výměnu zkušeností, informací a postupů a zakládají zde platformu pro další 

komunikaci a spolupráci a zvyšování profesní identity (Webb, 2017). 

4.2.3. Závěry a doporučení pro mezioborovou spolupráci dané specializace 

Mezioborová spolupráce v sociálních službách přináší klientům, obzvlášť když je jejich životní 

situace skutečně komplikovaná, řadu možností pro podporu zlepšení života klientů. V rámci 

profesionalizace a zvyšování společenské prestiže sociální práce a zlepšování kvality sociálních 

služeb je velice důležitá (MPSV, 2016). Specializace zaměřena na nepříznivé životní situace 

spojené s chudobou a nezaměstnaností je – vzhledem k zaměření na vysoce multifaktorovou 

problematiku – specializací, která se bez mezioborové spolupráci neobejde.  

Tím, že zadavatel do této specializace zařadil i azylové domy, a tudíž i osoby bez přístřeší nebo 

bytu dle typologie ETHOS, došlo k podstatnému rozšíření kombinace možných nepříznivých 

jevů, vůči kterým by měly být potenciální multidisciplinární a interdisciplinární týmy 

sestavovány. Když se např. zaměříme na problematiku prevence bezdomovectví v celé 

komplexitě primární, sekundární a terciární prevence (Szeintuch, 2017), zjišťujeme, že ta 

zahrnuje širokou škálu různých opatření zaměřených na různé cílové skupiny, mezi kterými 

navíc mohou vznikat různé kombinace sociopatologických jevů (problémy s alkoholem, 

psychické či fyzické zdraví, dluhy, život ve vyloučených lokalitách, týraní, kriminalita atd.). 

Specializace zaměřená na nepříznivé životní situace spojené s chudobou a nezaměstnaností tak 

nezahrnuje jenom multioborový rozměr, ale taky značný intradisciplinární průnik s ostatními 

 
28 Celkem 58krát ze 147 záznamů obsahoval arch informaci, že proběhla multidisciplinární spolupráce buď uvnitř poradny, 

nebo mimo poradnu, případně oboje.  



   

37 

 

specializacemi sociální práce, který v ostatních specializacích není tak citelný. Jako částečný 

důkaz tvrzení může sloužit Metodika sociální práce v sociálním bydlení, zejména část Specifika 

práce s vybranými cílovými skupinami sociálního bydlení (Brodilová a kol., 2019), která 

vymezuje pět skupin: mladí lidé po odchodu z náhradní rodinné a ústavní péče, lidé bez 

domova, lidé se zdravotním postižením, lidé s duševním onemocněním a duální diagnózou, 

senioři. Jedná se jen o vybrané skupiny, které je třeba dále rozšířit nejméně o čtyři další. 

Konkrétně rodiny s dětmi ohrožené chudobou včetně rodin neúplných (Ripka a kol., 2018), 

osoby z vyloučených lokalit (Stanková, 2020), nezaměstnaní (Bartelheimer, 2012), osoby po 

návratu z výkonu trestu (MPSV, 2014b).  

Specializace je natolik široká, že potenciální vymezení unitárního multidisciplinárního nebo 

interdisciplinárního týmu může být koneckonců kontraproduktivní. Z vykonaných rozhovorů 

mezi pracovníky dluhových poraden a azylových domů sice plynou jisté průniky, ale ty nejsou 

natolik zásadní, jako naopak patrné rozdíly. Obě skupiny mezi sebou mohou spolupracovat, 

obě skupiny preferují spolupráci s psychologem, spolupracují s úřadem práce či vzdělávacími 

institucemi. Avšak dále se průniky postupně vytrácejí. Kocman (2018) navíc poukazuje na to, 

že ne vždy je při řešení problémů klienta bez domova nutná spolupráce s dluhovým 

specialistou. Lindovská (2012) se mimo jiné podrobněji věnuje možnému složení týmů, resp. 

nároků na síť služeb u lidí bez domova s duševním onemocněním nebo duální diagnózou, u lidí 

bez domova závislých na návykových látkách a u lidí bez domova po výkonu trestu odnětí 

svobody. Pokud do úvah zapojíme sociální práci v kontextu primární a sekundární prevence 

bezdomovectví, je variabilita vymezení mezioborových týmů velice rozmanitá.  

Návrh složení jediného multidisciplinárního nebo interdisciplinárního týmů by musel být velice 

široký. Kromě sociálního pracovníka, který by měl plnit roli koordinátora týmu, by měl 

zahrnovat zejména psychologa, psychiatra, lékaře, psychoterapeuta, sociálního terapeuta, 

sociálního kurátora, pracovníka OSPOD, pracovníka úřadu práce, zástupce z řad poskytovatelů 

sociálního bydlení (např. pracovník obecního úřadu), pracovníka obecního úřadu, pracovníka 

krajského úřadu se znalostí sítě a plánu rozvoje sociálních služeb, dluhového poradce, právníka 

nebo advokáta, pracovníka soudu, pracovníka policie, pracovníky neziskových organizací, 

vzdělávací instituce a další dle uvážení. Otázkou je, jak by měl takto široký tým fungovat. Zda 

všichni zmiňovaní budou v týmu zaměstnáni, jakou formou, resp. s jakým úvazkem, jak by bylo 

řešeno jejich odměňování a jak by se řešili situace, kdy na konkrétním případu nemusí 

spolupracovat všichni členové týmu. Je tedy na místě, zejména pro potřeby vymezení 

multidisciplinárního a interdisciplinárního týmu, zvážit rozdělení specializace na dílčí a 

detailnější specializace. Z porovnání diskusí mezi pracovníky dluhových poraden a pracovníky 

azylových domů jasně plyne, že obě činnosti jsou vysoce specializovány v rámci svých 

činností.  

Mezioborová spolupráce v sociálních službách, která by splňovala podmínky aspoň 

multidisciplinárního přístupu, vyžaduje dle Kaňáka a kol. (2018), aby spolupracující sdíleli 

společný cíl nebo cíle, byť každá z profesí může mít při realizaci své části podpory svůj vlastní 

cíl. Pokud mají vzniknout týmy postavené na multi- nebo inter- disciplinárním přístupu, měly 

by být projektového charakteru.29 Značnou mírou racionalizace do sestavování 

 
29 Za projekt zde považujeme řešení konkrétní situace jednoho klienta nebo klienta jako celek, případně pravidelně nebo často 

se opakující případy, zařízení poskytující sociální služby, nové inovativní služby atd. Což je dáno zejména pojmem tým, který 

např. Zahrádková (2005) vymezuje jako jasně definovaný celek spolupracujících lidí s časově omezeným cílem, limitovanou 

velikostí, jasnými pravidly a rolemi s charakteristickým procesem práce. 
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multidisciplinární týmu vnáší case management.30 Sestava týmů se odvíjí v závislosti od 

klientových potřeb. Dle Hubíkové (2018), která se case management poměrně podrobně 

zaobírá, přináší do výkonu sociální práce efektivnější práci s klientem, a to z hlediska 

minimalizace chybných rozhodnutí, úspory času, zvýšené kvality služeb nebo v lepší aktivizaci 

klienta. Lindovská (2012) uvádí, že starší literatura se vůči case managementu vymezovala, 

protože ho považovala za nástroj, který může vést k poklesu profesionality sociální práce. 

Kazuisticky to potvrzuje Kocman (2018), který uvádí, že sociální pracovník v roli case 

manažera plní zejména koncepční a kontrolní funkci. Pokud má více případů, na další 

odbornější práci s klientem mu nemusí zůstávat dostatečný prostor.  

Nástrojem interdisciplinární spolupráce, umožňujícím značnou flexibilitu při tvorbě týmu, je 

případová konference. Konečným výstupem případové konference je individuální plán. 

Individuální plánování, pokud je realizováno v týmu odborníků vícero profesí a různou 

odborností, naplňuje kritéria interdisciplinární týmové práce, viz Kaňák a kol. (2018) nebo 

Holub (2015). Při sestavování individuálního plánu u klientů, jejichž nepříznivá životní situace 

zahrnuje řadu komplikovaných problémů, se řešení jejich situace bez mezioborové spolupráce 

neobejde (Lindovská, 2012). 

To, co se v průběhu realizace projektu ukázalo jako problémové (kromě širokého vymezení 

specializace), byla práce s pojmy multidisciplinární a interdisciplinární. Kodýmová (2015) 

nebo Kaňák a kol. (2018) poukazují na to, že se tyto termíny používají často nesprávně, a to i 

v odborné literatuře. Např. Carbová a Kajanová (2020), Dohnalová a kol. (2019) nebo 

Lindovská (2012) a další autoři termín interdisciplinární ani nepoužívají, přestože z jejich textů 

plyne, že často popisují různé stupně spolupráce v různých mezioborových týmech. 

Komplikovanost rozlišování pojmů se projevovala i při realizaci průzkumu a vedení rozhovorů 

s pracovníky dluhových poraden a azylových domů. Sami sociální pracovníci tyto termíny 

nerozlišují a bylo poměrně komplikované vysvětlit jim rozdíly mezi nimi.  

Multidisciplinární tým ve specializaci zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s 

chudobou a nezaměstnaností je problematické vymezit. Jen při pohledu na činnosti dluhových 

poraden a azylových domů jsou vidět značné rozdíly, a to do šetření nebyly zahrnuty všechny 

další služby, které se mohou specializace týkat. Pracovníci v dluhových poradnách se opírají 

zejména o znalosti práva a jeho aplikace. Jejich hlavními partnery v oblasti multidisciplinární 

spolupráce s klientem jsou zejména právní profesionálové, léčebny, nemocnice, soudy, odbory 

magistrátu, sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy), 

notářské kanceláře, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení, domovy pro seniory, 

věřitelé, inkasní agentury, exekutoři a insolvenční správci. Hlavními partnery azylových domů 

v oblasti multidisciplinární spolupráce jsou zejména psycholog, adiktolog, psychiatr nebo 

psychiatrický terapeut, poradny pro prevenci sociálně patologických jevů, dluhové poradny, 

obecní úřad, OSPOD, úřad práce, policie ČR a městská policie. U obou služeb je možné také 

poukázat na spolupráci se vzdělávacími institucemi. Tyto spolupráce jsou však většinou 

nahodilé, vázané ke konkrétnímu klientovi nebo situaci klienta a mají zejména podobu 

předávaní informací. 

Interdisciplinární tým ve specializaci zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené s 

chudobou a nezaměstnaností představuje ještě intenzivnější spolupráci jako v předešlém 

 
30 Chovancová (2018) uvádí, že v sociálních službách lze rozlišovat case management individuální a týmový, který se dále 

člení na aktivní a pasivní, přičemž pasivní týmy lze vymezit jako týmy multidisciplinární. Dle charakteristik aktivních týmů je 

lze označit za interdisciplinární v souladu s Kaňakem a kol. (2018), mají podobu případové konference. V této části proto 

záměrně rozlišujeme mezi case management a případovou konferenci, kdy při case managementu dochází ke spolupráci 

multidisciplinární a při případové konferenci dochází ke spolupráci interdisciplinární.  
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případě. Zde se rozdíly mezi pracovníky z dluhových poraden a pracovníky z azylových domů 

prokazovaly ještě výrazněji. Zatímco v případě sledovaných dluhových poraden můžeme 

mluvit o skutečném využívaní interdisciplinárních týmů při práci, u sledovaných azylových 

domů spíše o chtění je využívat. Přitom multifaktorové problémy klientů azylových domů 

doslovně vybízejí k interdisciplinární spolupráci. Dle slov pracovníku azylových domů však 

narážejí na omezené zdroje (finanční, lidské – dostupnost odborníků jiných profesí pro jejich 

cílovou skupinu, dále vlastní časové a pracovní vytížení). Když se zamíříme na to, jak by mohl 

vypadat vhodný interdisciplinární tým v dluhových poradnách, tak by měl obsahovat zejména 

dluhově specializovaného sociálního pracovníka, právníka a psychologa. Dominuje zde 

převaha specializace v právní oblasti. Naproti tomu interdisciplinární tým v azylovém domě by 

měl zahrnovat sociálního pracovníka, psychologa, adiktologa, psychoterapeuta. Potenciální 

interdisciplinární tým je tak nakloněn směrem k problémům se závislostmi, agresí, duševním a 

psychickým zdravím apod.31    

Pro obě služby platí (dluhové poradny a azylové domy), že převážná většina spolupráce 

s institucemi, organizacemi nebo zařízeními mimo vlastní organizaci probíhá zejména 

prostřednictvím sociálních pracovníků nebo zdravotně sociálních pracovníků. Pro rozvoj 

spolupráce napříč službami je důležitá spolupráce uvnitř profese. Je tak na zvážení, zda v rámci 

zkvalitnění spolupráce mezi službami nepřistoupit k podpoře vytváření intradisciplinárních 

týmů.   

Z vykonaného šetření a rešerše literatury plyne, že pro podporu mezioborové spolupráce 

ve specializaci na nepříznivé životní situace spojené s chudobou a nezaměstnaností je zásadní 

profesní identita a prestiž sociálních pracovníků ve specializaci (Dohnalová a kol., 2019). 

Největší a asi i nejtěžší výzvou v tomto ohledu bude změnit vnímaní problémů chudoby. Ve 

společnosti, kde značná část obyvatelstva a jejich volených zástupců nahlíží na chudobu jako 

na důsledek selhání jednotlivce,32 je zlepšení vnímání důležitosti sociální práce poměrně 

náročným úkolem. Stereotypizace problémů, s nimiž sociální pracovníci bojují, a samotné 

sociální práce je podle Vojtíška (2017) jeden z důvodů nižší prestiže profese. Bez adekvátního 

společenského (nejen finančního) ohodnocení může být činnost sociálních pracovníků pro 

některé z nich frustrující. Při zvážení náročnosti tohoto povolání je riziko vyhoření velké. 

Dlouhodobým cílem by proto mělo být zvyšování celospolečenského povědomí o otázkách 

souvisejících s chudobou, sociálním vyloučením a bezdomovectvím a o činnosti, a zejména 

důležitosti sociálních pracovníků. Vyřešení těchto problémů může napomoci v uvědomování si 

významu sociální práce a získaní postavení, jaké si profese sociálního pracovníka zaslouží. 

Identita profese a prestiž sociálního pracovníka jsou v mezioborovém týmů nesmírně důležité, 

protože mohou formovat výkon sociální práce, osobní zkušenost sociálního pracovníka a tím i 

postoje ke spolupráci pracovníka i pracovníků ostatních profesí. Vojtíšek (2017) upozorňuje, 

že je rozdíl, zda je sociální pracovník iniciátorem sestavění týmu, nebo je jeho součástí. 

Dohnalová a kol. (2019, s. 82) uvádějí, že „sociální pracovníci se setkávají se skutečností, že 

jejich názor na životní situaci klienta není v multidisciplinárním přístupu dostatečně 

reflektován… Mnohdy nedokážou prosadit své zájmy, jejichž prostřednictvím hájí zájmy svých 

klientů.“ V důsledku toho se sociální pracovníci mohou/musejí přizpůsobovat očekáváním 

druhých. Velkou příležitost v tomto ohledu nabízejí projekty typu Rapid Re-Housing (Řipka a 

kol., 2018) nebo našimi respondenty zmiňované tréninkové byty. Obdobné projekty mají 

potenciál působit nejen směrem k odborné veřejnosti a různým profesím, ale také při vhodné 

 
31 Poměrně zajímavé bylo zjištění, že pracovníci dluhových poraden považují každý případ za jedinečný a jejich práce je 

poměrně variabilní, zatímco pracovníci azylových domů považují každý pracovní den za skoro stejný.  
32 Nemluvě o komunikaci vůči neziskovým organizacím.  
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komunikaci směrem k široké laické veřejnosti. Dle Vojtíška (2017) předcházející osobní 

zkušenost osob z jiných profesí zlepšuje postavení sociálního pracovníka v mezioborovém 

týmů.  

Lindovská (2012) dále upozorňuje, že pro mezioborovou spolupráci je důležitá dostatečná a 

kvalitní nabídka služeb. Je nutné podporovat síťování mezi sociálními a dalšími službami, 

zejména zdravotními, právními a dále. Síťováním myslíme nejen zabezpečení dostatečné 

nabídky služeb, ale i podporu komunikace a informovanosti mezi jednotlivými poskytovateli. 

Z šetření plyne, že sociální pracovníci by rádi spolupracovali a využívali služeb psychologů, 

adiktologů, psychiatrů a dalších odborníků ve větší míře. Brání jim v tom zejména nedostatečná 

kapacita těchto služeb.33 Pro zapojení psychologa do interního týmů narážejí na problém 

s financemi. Financování a řešení otázek s financováním mezioborové spolupráce považuje za 

problém taky Lindovská (2012), Dohnalová a kol. (2019) nebo Carbová a Kajanová (2020). 

Respondenti dále upozorňovali na problém pracovního vytížení, který je omezuje při 

interdisciplinárních aktivitách. Interdisciplinární spolupráce je totiž náročná na zdroje. Nejedná 

se jen o finance, ale i časové a kapacitní možnosti samotných pracovníků. Toto se jevilo jako 

jedna z bariér v azylových domech. Carbová a Kajanová (2020) se věnují detekci bariér 

mezioborové spolupráce při práci s osobami bez přístřeší, které trpí duševní nemocí. Domnívají 

se, že bariéry mají zejména systémový charakter. Jedná se o bariéry ze strany poskytovatelů 

služeb, přístupu takto postižených klientů a zejména o bariéry právního charakteru (např. 

nemožnost přístupu ke zdravotní dokumentaci klienta, zjištění jejich zdravotního stavu, 

hospitalizace klienta je podmíněná nebezpečností jeho chování k sobě a okolí34 atd.). Dále se 

jedná o nízkou akceptaci sociálního pracovníka jako profesionála a jeho odbornosti ze strany 

zdravotnických zařízení. Pokud pracovníci bojují s podobnými bariérami, pak se u nich mohou 

projevit zklamání, stres a frustrace kvůli nemožnosti, jak adekvátně přispět k řešení 

nepříznivých situací klienta. Obecně platí, že práce s lidmi bez domova je psychicky náročná a 

vyčerpávající, což reflektují i pracovníci azylových domů zapojeni do šetření. Cyklicky se tak 

dostáváme k problému profesní identity, která ovlivňuje kvalitu multidisciplinární spolupráce 

(Dohnalová a kol. 2019). 

Závěrem je vhodné říci, že řešení nepříznivých životních situací spojených s chudobou a 

nezaměstnaností se bez multi- a inter- disciplinárního přístupu neobejde. Mezioborovou 

spoluprací je nutno podporovat. V tomto ohledu se jeví naplňování Národní strategie rozvoje 

sociálních služeb na období 2016–2025 za klíčové. Nejedná se však jenom o podporu 

mezioborové spolupráce, ale taky o podporu síťovaní služeb. Ukázalo se, že při propojování 

různých služeb hrají významnou roli sociální nebo zdravotně sociální pracovníci. Je proto k 

zamyšlení, zda se nezaměřit také na intradisciplinární týmy.  

  

 
33 Nutno říct, že se objektivně může jednat o lokální problém, viz Baláž (2012). Dostupnost služeb psychologů pro azylové 

domy mimo Moravskoslezský kraj nebyla v rámci zakázky realizována.  
34 Což de facto znemožňuje časově optimální intervenci sociálního pracovníka. Z výzkumné části Vojtíška (2017) plyne, že 

opožděná intervence ze strany sociálního pracovníka je společností hodnocena negativně a tvoří jeden ze společenských 

stereotypů o sociální práci.  
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4.3. Specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče 

4.3.1. Popis výchozí situace   

Dle ústavního soudu je smyslem a účelem tresu ochrana společnosti před kriminalitou, přičemž 

trest ukládaný pachateli spojuje moment trestní represe a prevence35 (ÚS 463/97, 1998). 

V kontextu sociální práce se jedná především o trest odnětí svobody, kdy se sociální práce stává 

specifickou, a to v tom smyslu, že sociální pracovník pracuje s klientem, který tráví 24 hodin 

denně ve vězeňském či vazebním prostředí. Sociální práce však probíhá i s pachateli trestních 

činů po výkonu trestu nebo s těmi, kterým je trest udělen na svobodě, a garantuje tak tzv. 

kontinuální sociální péči. VS ČR (2018) poté dodává: „ve vězeňství je to o to těžší, že sociální 

pracovníci pracují především s tzv. ‚nedobrovolnými klienty‘, u nichž se projevuje zásadní 

problém, a to jejich aktivní zapojení do socioterapeutického procesu. Spolupráce s odsouzeným 

je tedy založena na zplnomocnění (empowermentu) pro práci a na legitimitě sociální 

intervence.“ Penitenciární a postpenitenciární péče v kontextu sociální práce dle Raszkové  

a Hoferkové (2013) by se měla snažit o návrat odsouzeného k řádnému životu, resp. k takovému 

životu, který je všeobecně akceptovatelný dle společenských norem. Ze své podstaty je zřejmé, 

že takto komplexní činnosti nelze realizovat pouze v rámci sociální práce.  

Důležitým prvkem v nápravě klienta je sociální ochrana, která se soustředí na pachatele 

trestného činu od jeho konfliktu se zákonem až po jeho sociální integraci.  

Černíková a. kol. (2008) dodává, že vědními disciplínami usilujícími o korekci chování 

pachatele, která vede k jeho reintegraci do společnosti, jsou především penologie, penitenciární 

pedagogika, penitenciární psychologie, penitenciární psychiatrie, penitenciární sociologie a 

sociální práce.  

Na meziresortním a multidisciplinárním přístupu je také postavena Koncepce vězeňství do roku 

2025, kde je zdůrazněna zásadní myšlenka: „je zřejmé, že samotný výkon trestu odnětí svobody 

ve vězeňském zařízení je sice zásadní z hlediska napravení pachatele trestného činu a jeho 

budoucí žádoucí reintegrace do společnosti, nemůže být ale vnímán izolovaně, bez zdůraznění 

role postpenitenciární péče, vlivu prevence kriminality a v neposlední řadě fungování 

sociálního systému státu. S ohledem na skutečnost, že drtivá většina odsouzených bude jednoho 

dne propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, je naprosto nezbytné vycházet ze základní 

zásady, a to že příprava na propuštění odsouzeného a na jeho život po opuštění věznice začíná 

dnem jeho nástupu do výkonu trestu odnětí svobody“ (MS, 2017, s. 3). Z výše uvedeného je 

zřejmé, že pro úspěšnou reintegraci odsouzeného je také důležitá spolupráce a komplexní 

přístup především už v penitenciární péči.  

Sociální práci v mezioborovém kontextu je potřebné rozdělit na penitenciární péči a 

postpenitenciární péči, jelikož každá tato oblast vyžaduje jiný okruh a potřeby spolupráce. Na 

základě těchto potřeb a kontextu spolupráce lze poté usuzovat, zda vyžaduje interdisciplinární 

či multidisciplinární přístup. Avšak v praktické rovině proces reintegrace vyžaduje patřičnou 

kontinuitu a propojení penitenciární a postpenitenciární péče, resp. kontinuální sociální péči 

(Černíková a. kol., 2008).  

Garantem kontinuální sociální péče je především sociální kurátor či kurátor pro děti a mládež, 

který navazuje užší spolupráci se sociálními pracovníky ve vězení. Jako příklad takovéto 

spolupráce lze uvést situace, kdy v průběhu výkonu vazby či trestu se sociální kurátoři pro 

 
35 Zde je myšlena také generální prevence.  
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mládež setkávají se sociálními pracovníky při návštěvách svěřených vězněných osob. Další 

spolupráci navazuje s pracovníky Probační a mediační služby ČR (Günzlová, 2014).  

Novák, Raszková a Zhřívalová (2019) se zabývají právě multidisciplinárním pohledem na 

proces přípravy integrace odsouzených v penitenciárním prostředí. Na úvod je však nezbytné 

konstatovat, že ani v této stati není pojem multidisciplinární spolupráce užíván správně. Autoři 

práce zde vyzdvihují potřebu spolupráce při analýze rizik a potřeb odsouzených  

(SARPO – Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených), a to především v situaci, kdy se 

stanovuje individuální práce s odsouzeným. V rámci tohoto procesu je zapojen proškolený tým 

sestávající ze sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga a vychovatele 

nástupního oddílu. Z popisu hodnocení procesu základní penitenciární diagnostiky je zřejmé, 

že dochází především k syntéze jednotlivých oborů se společným cílem, a proto lze usuzovat, 

že takováto spolupráce je interdisciplinární. Obdobná spolupráce je také realizována při 

posuzování zařazení odsouzeného na výstupní oddíl, přičemž k zařazení dochází na základě 

posouzení a shody především vedoucího oddělení výkonu trestu, psychologa, speciálního 

pedagoga, sociálního pracovníka a vychovatele.  

Drahý, Hůrka a Petras (2018) zdůrazňují potřebu individualizovat intervenci a přizpůsobit ji 

právě potřebám osob ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“), přičemž na 

individuálním plánování se podílí především vychovatel, sociální pracovník, psycholog a 

speciální pedagog. Fischer, Rabouch a Žukov (2008) také zdůrazňují potřebu individuálního 

přístupu a metod práce, kdy na základě psychologických, etopedických a dalších speciálně 

terapeutických postupů směrují osobnosti delikventů do adaptivních struktur. Pokud tedy 

budeme hovořit o penitenciární péči o klienta, bude se jednat o takovou péči, která je 

vykonávaná v průběhu VTOS nebo ve vazbě a vede především k nápravě klienta. V tomto 

smyslu je nejdůležitější individuální práce s klientem na základě podkladů SARPO. Obdobně 

důležitost týmové práce v penitenciární péči vystihuje také Lešková (2013), která ve své práci 

podrobně popisuje také proces penitenciární a postpenitenciární péče v gesci sociálního 

pracovníka, s ohledem na návazné činnosti jednotlivých pracovníků.   

V průběhu VTOS se tedy sociální pracovník podílí na realizaci individuálního plánu zacházení 

s klientem, a mimo nástupního hodnocení se podílí i na posuzování průběžného hodnocení 

těchto klientů např. pro potřeby přerušení výkonu trestu atp. Podílí se tedy také na hodnocení, 

která zasílají věznice příslušným orgánům. Dle charakteru práce a rozsahu činnosti účast 

sociálního pracovníka na jednotlivých odborných komisích36 vyžaduje interdisciplinární 

spolupráci více profesí. Dle individuálního plánu probíhá také práce jednotlivých pracovníků, 

kteří se podílejí na resocializační činnosti.  

V rámci úspěšné nápravy osob ve VTOS zmiňuje Martínek (2012) také práci duchovního a 

potřebu komunikace mezi sociálním pracovníkem, vychovatelem, pedagogem či psychologem, 

aby nedocházelo ke zneužívání zájmu o náboženské aktivity.  

Hendrych (2018) dodává, že dočasná ztráta svobody s sebou přináší řadu negativ, která 

komplikují jedinci návrt do běžného života, přičemž se jedná o multifaktorové schéma 

problému, které je vždy potřebné vnímat v celkovém kontextu a řešit je ve vzájemné 

komplementaritě, bez níž vzniká vysoké riziko intervenčního selhání. Těmito problémy jsou 

především narušené vztahy s rodinou či blízkými, absence bydlení, zadlužení, ztráta příjmů, 

nezaměstnanost a s tím spojená stigmatizace či riziko návratu k abúzu drog. Z výše uvedeného 

 
36 Hnidková (2014) definuje činnosti těchto komisí ve smyslu návrhu na umístění odsouzeného do výstupních, krizových, 

bezdrogových či jiných specializovaných oddělení, zařazení do zaměstnání, přerušení výkonu trestu, účast na akcích mimo 

věznici atp.    
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je zřejmé, že především v rámci penitenciární péče, resp. její konečné výstupní fázi, 

a postpenitenciární péče půjde o kooperaci mezi sociálními pracovníky a ostatními pracovníky 

v sociálních službách, neziskových organizací a institucí municipalit. Dle charakteru práce se 

bude jednat především o multidisciplinární spolupráci, jelikož intenzita kooperace mezi 

odborníky již není tak provázaná jako v případě penitenciární péče. Klient zde již není řešen 

společně, na základě individuálního resocializačního plánů, ale spíše v návazných krocích 

jednotlivých pracovníků. Samozřejmě se tato situace může lišit s ohledem na potřeby a 

individualitu případu klienta, jak na to upozorňuje Kaňák a kol. (2018).  

Novák, Raszková a Zhřívalová (2019) dodávají, že sociální pracovník v závěrečné fázi výkonu 

trestu má zcela zásadní roli. Ve smyslu multidisciplinární spolupráce lez předpokládat 

především zprostředkování kontaktu s dalšími pracovníky či institucemi, a to především např. 

sociálními kurátory, kontaktními pracovišti úřadu práce, potenciálními zaměstnavateli, místně 

příslušným střediskem Probační a mediační služby, s orgány sociálního zabezpečení, lékařem 

zejména v rámci následné psychiatrické a adiktologické péče nebo při obnovení kontaktu 

s rodinou. V rámci mladistvých to poté bývá spolupráce s pracovníky OSPOD, pěstouny či 

opatrovníky. Sociální pracovník zde vystupuje jako zprostředkovatel mezi odsouzeným a 

vnějším světem.  

Finální podobu korektivní socializace představuje postpenitenciární péče, která navazuje na 

péči penitenciární. Rychlá (2008) konstatuje, že tato práce je efektivní za předpokladu 

kooperace mezi soudy, Vězeňskou službou ČR, sociálními kurátory, úřadem práce, Policií ČR 

a městskou policií. Černíková a. kol. (2008) k tomuto vymezení ještě dodává, že výsledná 

podoba postpenitenciární péče je vždy daná sociální politikou státu a je realizovaná především 

na základě poznatků a postupů obsažených v sociální práci. Také zde zdůrazňuje, že v rámci 

postpenitenciární péče se rozvíjí spolupráce se „stáními institucemi, společenskými a církevními 

organizacemi, které plněním svých specializovaných úkolů sociální péče vytvářejí předpoklady 

pro integraci jednice do společnosti (např. možnost bydlení – azylové domy, možnost 

pracovního zařazení – úřady práce, rozvíjení sociálních dovedností a schopností řešit sociální 

situaci)“ (Černíková a. kol., 2008, s. 213).  

V širším pojetí má postpenitenciární péče také formu povinného dohledu, který vykonává 

především Probační a mediační služba České republiky, a to i v případě alternativních trestů. 

Sochůrek (2002) dodává, že postpenitenciární péči nevyužívají především recidivisté a osoby 

s kriminálními vlastnostmi, kteří se domnívají, že pomoc nepotřebují. Po propuštění z VTOS 

je také důležitá postpenitenciární psychologická diagnostika, kdy by měl klient spolupracovat 

s psychologem (Netík a kol., 1997).   

Zahraniční literatura se v problematice penitenciární a postpenitenciární péče zaměřuje 

především na mezioborovou spolupráci v rámci specifického okruhu klientů, seniorů, mládeže 

či osob se zdravotními obtížemi ve vězeňském prostředí (např. O'Hara a kol., 2019; Winship, 

Shaw a Haigh, 2019; Williams, Thrift a Rose,2018; Loeb a kol., 2018; Cooke, Stephenson, a 

Rose, 2017; Apa, Bai, Mukherejee a kol., 2012 či Guin, Noble, a Merrill, 2003). Tyto studie 

jsou prezentovány spíše z oboru medicinského, avšak i zde je zdůrazňována potřeba 

multidisciplinární spolupráce jednotlivých pomáhajících profesí. Opět se však setkáváme s 

pojmem multidisciplinární spolupráce (multidisciplinary cooperation), který není správně 

interpretován tak, jak je uvedeno v kapitole 3. Dle charakteru problematiky a jednotlivého 

zapojení profesí lze usuzovat, že se jedná o spolupráci interdisciplinární.  

Na základě poznatků a zjištění z odborné literatury lze usuzovat, že týmová spolupráce, 

zejména interdisciplinární spolupráce, je nezbytná především v případě penitenciární péče, kdy 
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se sociální pracovník podílí na individuálním plánování s odsouzeným ve VTOS s dalšími 

profesionály s cílem nastavit co nejlepší podmínky pro jeho socializaci. V rámci 

postpenitenciární péče, kterou má především na starosti sociální kurátor, lze usuzovat, že míra 

této spolupráce má především multidisciplinární charakter, a to v tom smyslu, že sociální 

kurátor zprostředkovává následnou péči o klienta v rámci ostatních institucí a neziskových 

organizací. Jak multidisciplinární, tak interdisciplinární spolupráce má své opodstatnění, 

přičemž konkrétní podoba této spolupráce je závislá na individuálních potřebách klientů.  

4.3.2. Popis současného stavu ve sledovaných zařízeních  

Metodou focus groups, resp. minigroups, moderovanou diskusí se čtyřmi pracovníky obecního 

úřadu s rozšířenou působností, který se zaměřují na vězeňskou činnost, bylo zjišťováno, se 

kterými organizacemi či institucemi spolupracují při řešení nepříznivé sociální situace rodin 

s dětmi. 

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

239 odpovědí z pracovišť sociálních pracovníků – sociálních kurátorů působících na obecních 

úřadech obcí s rozšířenou působností, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) 

tvoří 87% návratnost. Z toho 91 odpovědí bylo získáno z pracoviště obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností v okrese Karviná, 88 odpovědí bylo získáno z pracoviště obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností v okrese Ostrava-město a 60 odpovědí bylo získáno 

z pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností v okrese Bruntál. 

Okruh otázek v rámci dotazníkového šetření obsahoval také zaměření na spolupráci s 

odborníky z jiných institucí, organizací a zařízení – v rámci této specializace tuto činnost 

vykázali respondenti ve 22 případech (9 %). Okruh otázek v rámci dotazníkového šetření 

obsahoval také zaměření na spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací a 

zařízení. Spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací a zařízení vykázali 

respondenti ve 181 případech (76 %). Sociální pracovníci realizující své činnosti v oblasti 

penitenciární a postpenitenciární podpory vykázali v 55 případech (27 %) tento typ činností. 

Nejčastějším typem spolupráce byla spolupráce se sociálními pracovníky z jiných institucí, 

organizací a zařízení. V rámci focus groups bylo poté zjišťováno, zda se dá tato spolupráce 

považovat za interdisciplinární či multidisciplinární. 

Multidisciplinární spolupráce  

Na multidisciplinární úrovni spolupracují sociální kurátoři nejčastěji s Probační a mediační 

službou, například v rámci součinnosti při prošetřování rodinných poměrů odsouzeného v době 

jeho podání žádosti o podmíněné propuštění. V době výkonu trestu odnětí svobody klienta 

nastává spolupráce s Vězeňskou službou, a to především když sociální kurátoři žádají o 

možnost návštěvy klienta ve výkonu trestu odnětí svobody. Bližší spolupráci pak navazují se 

sociálními pracovníky a vychovateli ve věznicích, což jsou však odborní pracovníci mimo 

jejich organizaci, kde působí.  

Všichni sociální kurátoři uvádějí, že v rámci úřadu spolupracují se sociálními pracovníky 

zabývajícími se obecnou sociální prací, pokud je takové místo v rámci úřadu vytvořeno, 

popřípadě se specializovanými sociálními pracovníky, jak uvedl jeden respondent. Specializace 

sociálních pracovníků se na uvedeném úřadě vždy zaměřuje na pomoc určité cílové skupině, 

kdy jsou pracovníci důsledně v dané oblasti proškolování. Dále pak byla některými sociálními 

kurátory uvedena spolupráce s veřejnými opatrovníky nesvéprávných klientů, jedná se však 

o ojedinělé případy. V rámci úřadů sociální kurátoři nejednou uvedli častou spolupráci s 

pracovníky majetkových odborů při zařizování bydlení po výkonu trestu, přičemž se jednalo 
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o obecní nízkonákladové nebo krizové byty. K výše uvedené spolupráci jednotlivých oddělení 

je však nutné konstatovat, že se nejedná o hlubší, jasně vymezenou spolupráci při práci 

s klientem. To znamená, že spolupráce není realizovaná na interdisciplinární úrovni. Jedná se 

o vzájemnou kolegiální a profesionální pomoc a podporu jednotlivých oddělení při plnění cílů 

klienta, a to většinou ve formě předávání interních i veřejných informací či navázání klienta na 

dané oddělení úřadu dle momentálních potřeb.   

Sociální kurátoři spolupracují také se soudci. V tomto případě lze hodnotit tuto spolupráci na 

multidisciplinární úrovni.  

Co se týká spolupráce s neziskovými organizacemi či projekty, mají sociální kurátoři 

navázanou spolupráci se službami poskytujícími dluhové poradenství, bydlení (azylové 

domy, domovy pro seniory, sociální byty) a se službami zabývajícími se podporou při 

získávání zaměstnání po propuštění z výkonu trestu. Sociální kurátoři mají mezi svými 

stěžejními činnostmi koordinaci služeb, přičemž by měli být schopni služby koordinovat na 

takové úrovni, aby byly služby klientovi nápomocny k řešení jeho nepříznivé životní situace. 

Současně se koordinace dotýká kvality poskytování základního sociálního poradenství. U 

cílových skupin sociálních kurátorů se zřídkakdy vyskytuje klient s potížemi pouze v jedné 

oblasti života, tudíž je spolupráce s těmito organizacemi poskytující různé služby 

nenahraditelná. Jedná se však o schopnost navázat daného klienta na potřebné a vyhovující 

služby, tudíž o multidisciplinární spolupráci.   

V dluhových poradnách či poradnách při finanční tísni se služby pro klienty po výkonu 

trestu zaměřují především na řešení insolvencí a exekucí, v jednom případě má dluhová 

poradna k dispozici právníka, který je ochoten řešit i jiné zakázky než dluhy, poskytuje tedy 

komplexní právní poradenství. S tímto konkrétním právníkem kurátor spolupracuje a obrací se 

na něj v případě potřeby, Tuto spolupráci hodnotí jako perfektní, protože právník pak často 

naváže kontakt přímo s klientem samotným37.  

Obecnou zkušeností sociálních kurátorů je, že klienti po propuštění z výkonu trestu vyloženě 

žádají o to, aby jim ubytování nebylo zajištěno v azylovém domě. Mnohdy klienti přirovnávají 

ubytování v azylových domech k režimu ve věznicích. Vyjadřují se, že je pro ně stěžejní 

svoboda a samostatnost, kterou v azylových domech nemohou mít v takové míře, v jaké 

potřebují. Lepší variantou podle sociálních kurátorů je nalezení sociálního bytu, pozitivně 

hodnotí spolupráci s projektem či sociální službou, která poskytuje sociální byty, jelikož 

jim naskytne soukromí a určitou svobodu rozhodování. Výjimkou je zkušenost jednoho 

kurátora, který sděluje, že pokud je klient po výkonu trestu bývalým uživatelem sociální služby 

domu na půl cesty, pak s přechodem na azylový dům nemá problém. Může jít také o fakt, že 

obě služby, dům na půl cesty i azylový dům, provozuje jedna nezisková organizace. Dobrou 

zkušenost nabyl jeden kurátor i s azylovým domem pro muže po výkonu trestu, který je 

přizpůsoben klientům po výkonu trestu umístěním budovy v rámci města i celkovým 

specifickým zaměřením, k němuž neodmyslitelně patří nejen bezpečné prostředí, ale i možnost 

pracovat přímo v areálu. Ve většině případů se jednalo o klienty, kteří sami vyžadují určitý 

režim a stálou podporu. V případech, kdy dojde k ubytování klienta v azylových domech nebo 

v sociálních či krizových bytech, dochází někdy k ukončení spolupráce se sociálním kurátorem, 

jelikož klient je v denním kontaktu se sociálním pracovníkem dané služby, se kterým dále 

pokračuje v řešení své nepříznivé životní situace.  

 
37 Všechny dluhové poradny a bezplatní právníci mají přímý kontakt s klientem. 
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Při hledání zaměstnání pro své klienty respondenti spolupracují s úřadem práce a místními 

neziskovými organizacemi, které se zaměřují na získávání zaměstnání pro lidi propuštěné z 

výkonu trestu odnětí svobody nebo plnící alternativní tresty. V jednom městě jsou klienti 

zapojeni do projektu úřadu práce Příležitost dělá zaměstnance, kde mají klienti možnost si práci 

v nasmlouvaných firmách vyzkoušet na pár hodin a postupně případně hodinovou dotaci 

navyšovat. Jeden z kurátorů udává, že má v agendě také obecně prospěšné práce, které mohou 

klienti vykonávat, v jiných městech mají obecně prospěšné práce na starosti jiné odbory či 

Probační a mediační služba.  

Multidisciplinární spolupráce zahrnuje i společné výjezdy s kurátory pro děti a mládež, se 

kterými navštěvují nezletilé ve výchovných ústavech. V souvislosti s těmito společnými 

výjezdy sociální kurátoři také zmínili navazující spolupráci s pracovníky výchovných ústavů, 

zejména se sociálními pracovníky, vychovateli a etopedy v případech mladistvých, kteří 

v dohledné době dosáhnou plnoletosti a tím jim současně končí dohled kurátora pro děti a 

mladistvé. Ve většině případů po dosažení plnoletosti daný výchovný ústav opouštějí. 

V případech, že dochází k páchání trestné činnosti již v době nezletilosti, se v některých 

případech stává, že mají tito klienti rovnou nástup do výkonu trestu odnětí svobody. Spolupráce 

sociálních kurátorů s výše uvedenými odbornými pracovníky se zaměřuje pouze na navázání 

mladistvého na další odbornou pomoc. Jedná se o zabránění bezprizornosti daného klienta, což 

je bohužel v těchto případech velmi časté z důvodu absence jakéhokoliv zázemí klienta. 

Současně tato spolupráce působí jako prevence páchání trestných činů. Hovoříme tedy o jasně 

vymezené multidisciplinární spolupráci.  

Jeden z respondentů poukázal na problém, který mají s praktickými lékaři, kteří vystavují 

nemocenské lístky jejich klientům i zpětně, když potřebují omluvit nepřítomnost na schůzce na 

úřadu práce.  

Jiný kurátor zmínil potřebu spolupráce s psychiatrem, pomohla by možnost konzultace 

jednotlivých typů onemocnění a přístupů ke klientům, kteří dané onemocnění mají 

diagnostikováno. 

Spolupráce se sociálními pracovníky z nemocnic je podle respondentů na velmi dobré úrovni. 

Naopak spolupráce s úřadem práce je podle zkušenosti kurátorů neuspokojivá, hlavně co se 

týká poskytování dávky mimořádné okamžité pomoci, pomoci v hmotné nouzi, a to především 

v rámci doplatků na bydlení na úhradu ubytovacích zařízení. V souvislosti s neochotou ÚP 

spolupracovat se sociálními kurátory vzniká mnoho potíží a narušují celý terciální proces. Jedná 

se především o oddělení pomoci v hmotné nouzi, přičemž s ostatními odděleními problém ve 

spolupráci není.  

Velmi pozitivně hodnotí workshopy pro kurátory, kterých se někteří z nich účastní, kde mají 

možnost se setkat a konzultovat s odborníky z praxe od kriminalisty přes soudce, psychologa 

po soudního znalce. A takové možnosti by uvítali i do budoucna s dalšími tématy. Dále 

zmiňují, že v minulosti probíhaly pod záštitou krajského úřadu metodické dny zaměřené na 

sociální kuratelu, kde se rozebírala aktuální potřebná problematika a kde byli přizýváni hosté 

– odborníci z oboru. Akce, které se pravidelně účastní a považují ji za velice přínosnou, je 

konference „Sekce sociálních kurátorů“, kde se setkávají se sociálními pracovníky z věznic 

a odborníky a mohou zde sdílet a předávat si zkušenosti a informace z oboru.  



   

52 

 

Interdisciplinární spolupráce  

Interdisciplinární spolupráci vykonávají především odborní pracovníci věznic, kterými jsou 

sociální pracovníci, psychologové, vychovatelé a sociální pedagogové. Pracují společně na 

výchovném a vzdělávacím působení na odsouzeného na základě interních metodik. Společně 

tak vyhodnocují postupy u daných případů. V rámci postpenitenciární péče, kde působí 

především sociální kurátoři, je ve většině případů stěžejní multidisciplinární spolupráce. 

V jednotlivých, někdy ojedinělých případech se můžeme i v jejich případě setkat 

s interdisciplinární spoluprací.  

Například někteří sociální kurátoři uvádějí, že v rámci organizace (odborů úřadu) spolupracují 

se sociálními pracovníky OSPOD, kdy se účastní případových konferencí, nebo je doprovázejí 

v terénu, když vyjíždějí k případu odebrání dětí z rodin s členem po výkonu trestu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že u případových konferencí a spolupráce se SPOD musí mít všichni zúčastnění 

stejný cíl a sjednocené postupy, hovoříme o interdisciplinární spolupráci.  

Interdisciplinární spolupráce se dále pak objevuje v případech, kdy sociální kurátoři společně 

s kurátory pro děti a mladistvé vyjíždějí na jednání na základních a středních školách, společně 

pořádají přednášky, rozdávají brožury a kontakty. Další způsob spolupráce s kurátory pro 

mládež je přizvání kurátorů pro dospělé k případovým konferencím mládeže před dovršením 

18. roku věku, kdy kurátoři pro dospělé „varují“ a informují klienty o možných úskalích, která 

je čekají po propuštění z dětského domova či jiného zařízení, někteří pak podepisují smlouvy 

a zůstávají v zařízeních i po nabytí plnoletosti, aby si dodělali vzdělání. Je zde tedy zjevný 

stejný cíl těchto konkrétních činností a sjednocený postup a metody.  

V jednom z měst mají romského koordinátora, se kterým sociální kurátor spolupracuje při 

vyhledávání rodin klientů a předávání kontaktů. Jedná se o ojedinělý případ. Je zde předpoklad, 

že na daném úřadě mají romský koordinátor se sociálním kurátorem stejné metodické pokyny 

a cíle. Společně si určují postupy a koordinují si navzájem práci s klientem. Můžeme tedy 

hovořit o interdisciplinární spolupráci.  

Respondenti v rámci dané specializace hodnotí supervizi jako zbytečnou, nebo ji vůbec 

neabsolvují. Sdělují, že své aktuální problémy lépe vyřeší s kolegyní v kanceláři než na 

supervizi, nehledě na to, že někde supervize probíhá i s kolegy mimo kuratelu, které jejich 

problémy, dle slov respondenta, nezajímají. Case management v daném šetření nebyl moc 

využívanou kompetencí (7 %) a nešlo tedy adekvátně zhodnotit, jestli se jedná spíše o nástroj 

interdisciplinárních či multidisciplinárních týmů.  

4.3.3. Závěry a doporučení pro mezioborovou spolupráci dané specializace  

Na základě dostupné literatury a zjištění z pilotního průzkumu lze usuzovat, že mezioborová 

spolupráce v rámci dané specializace je nezbytná. Přičemž lze shledat značné odlišnosti mezi 

penitenciární a postpenitenciární péčí ve smyslu mezioborové spolupráce. V rámci specializace 

na penitenciární a postpenitenciární péči se setkáváme s rolí sociálního pracovníka ve výkonu 

trestu odnětí svobody, ve výkonu vazby, se sociálním kurátorem a sociálním kurátorem pro děti 

a mládež. Předkládané šetření se primárně zaměřovalo na sociální kurátory, kteří zajištují 

především kontinuální sociální práci včetně následné postpenitenciární péče, která v rámci 

jejich činností je primární.  

Východiskem spolupráce v rámci sociálních kurátorů je § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, kde je v odst. 1 dle písmena b) a d) stanoveno, že obecní úřad obce 

s rozšířenou působností: 
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• „koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství 

osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 

činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České 

republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky, 

• na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje 

činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu 

začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským 

úřadem.  

Avšak takováto spolupráce není blíže specifikována a na základě výkladu zákona nelze odvodit, 

jaký charakter spolupráce může mít. Jiná zákonná úprava, která by přímo vymezovala 

spolupráci sociálních kurátorů s ostatními institucemi, organizacemi či pracovníky, shledána 

nebyla.  

Na základě šetření však bylo zjištěno, že multidisciplinární spolupráce funguje v rámci 

postpenitenciární péče výborně. Navázaná spolupráce s institucemi, organizacemi či odborníky 

jako jednotlivci se jeví být, dle vyjádření respondentů, zdařilá. Je zjevné, že každý pracovník 

ve své specializaci zná své kompetence a možnosti a dle tohoto se řídí. Multidisciplinární 

spolupráce je v rámci postpenitenciární péče velmi dobře zavedena. V rámci rozvoje jsou i přes 

toto zjištění níže uvedena doporučení ke zlepšení této spolupráce především v oblasti metodiky.  

Negativní projevy všech respondentů proběhly pouze při řešení spolupráce úřadů práce ČR, 

oddělení pomoci v hmotné nouze. V tomto případě dochází k narušování terciálního procesu a 

pracovníci tohoto oddělení nemají sjednoceny postupy, proces rozhodování, jednání ani 

spolupráce s dalšími subjekty. Záleží tedy na konkrétním pracovníkovi, jakým směrem se 

posune životní situace daného klienta. Pro sociální kurátory a jejich klienty tento postoj přináší 

bezmoc.  

V širším multidisciplinárním týmu by pro tuto specializaci, postpenitenciární péči, měl být 

sociální pracovník pro obecnou sociální práci, sociální pracovník věznice, sociální kurátor pro 

dospělé, kurátor pro mládež, pracovník Probační a mediační služby, pracovníci sociálních 

služeb zaměřených na finance, zaměstnání a bydlení a další pracovníci podle potřeby. 

V případě penitenciární péče by v takovémto týmu měl být také duchovní; opatrovník; lékař, 

pěstoun a OSPOD.38   

V případě penitenciární péče se převážně jedná o interdisciplinární spolupráci, která je 

založena na individuálním přístupu ke klientovi, který je stanoven především na základě 

spolupráce vychovatele, sociálního pracovníka, psychologa a speciálního pedagoga. Program 

individuálního zacházení s cílem dosáhnout účelu výkonu trestu odnětí svobody je realizován 

na základě zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Spolupráce na poradních 

komisích je poté ukotvena v § 8 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody a spolupráce odborných zaměstnanců, přičemž je zde ustanoveno: 

odbornými zaměstnanci se rozumí odborná komise ve složení vedoucí oddělení výkonu trestu 

(výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, 

 
38 Doplnění pro penitenciární péči je stanoveno na základě poznatků z odborné literatury uvedené v části 4.3.1.  
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případně další příslušníci či zaměstnanci Vězeňské služby České republiky určení ředitelem 

věznice k výkonu činností v tomto poradním orgánu“. 

V Koncepci vězenství do roku 2025 je stanoven příklad dobré praxe, jak tato spolupráce funguje 

i mimo specializované oficiální komise: „na oddílu se běžně pohybuje vychovatel, běžné jsou 

také návštěvy psychologa a sociálního pracovníka, kteří s odsouzenými neformálně probírají 

jejich nejrůznější problémy. V průběhu velmi krátké doby po zařazení na běžný oddíl je osloven 

vychovatelem, aby se dostavil k sociálnímu pracovníkovi. Sociální pracovník s ním projednal 

osobní situaci a spolu s vychovatelem navrhli scénář dalšího postupu“  

(MS, 2017, s. 59).  

Tento strategický dokument staví na předpokladu mezioborové spolupráce „předkládaná nová 

Koncepce vězeňství do roku 2025 vychází ze základní premisy, jíž je multidisciplinární a meziresortní 

přístup k problematice vězeňství“ (MS, 2017, s. 3). Záměrně je zde zmíněna autory mezioborová 

spolupráce, jelikož pojem multidisciplinární je zde opět chybně uveden, a v tomto případě by 

mělo jít spíše o obecné vymezení spolupráce. Z dokumentu nelze jasně vyčíst, v jakém slova 

smyslu lze takovouto spolupráci předpokládat, avšak z popisu výchozího stavu a činností, které 

tato koncepce stanovuje, se lze pouze domnívat, o jaký typ spolupráce se jedná. Kupříkladu 

ve strategických cílech je stanovena potřeba spolupráce následovně: „Vytvořit komplexní 

systém propojení penitenciární péče, postpenitenciární péče a programů prevence kriminality, 

a to na meziresortní a multidisciplinární bázi“ (MS, 2017, s. 7). Potřeba této změny tkví 

v zajištění efektivnější resocializace a prevence opětovné recidivy, kdy je dále definováno: „na 

systém penitenciární péče je tudíž potřeba navázat systém postpenitenciární péče zahrnující jak 

služby pro pachatele dobrovolné (např. sociální služby, socioterapie, chráněná pracoviště, 

domovy přechodného bydlení), tak i způsob práce s pachateli, kterým jsou v rámci podmíněného 

propuštění soudem stanoveny určité povinnosti (např. formou dohledu Probační a mediační 

služby, povinnosti absolvovat určený program, účastnit se pobytového programu v probačním 

domě atd.). (MS, 2017, s. 125). Následně je zdůrazněna potřeba a provázanost penitenciární a 

postpenitenciární péče ve výše zmíněném kontextu, kdy současný stav je označen za poněkud 

roztříštěný při absenci koordinovaného postupu Tato potřebnost vyplynula také z pilotního 

šetření. Nutností takovéhoto postupu je přitom zajištění provázanosti trestní a sociální politiky 

státu. 

Interdisciplinární spolupráce v rámci postpenitenciární péče, resp. činností sociálních 

kurátorů, je ojedinělá. Bylo zjištěno, že se tato možnost dotýká pouze některých úřadů, které to 

umožňují, zejména OSPOD. Jedná se tedy o interní postupy a metodiky, které 

interdisciplinaritu nabízí.  

Sociální kurátoři by však uvítali možnost případových konferencí pro lidi před propuštěním z 

výkonu trestu, kterých by se účastnili všechny zainteresované osoby (vězeň, sociální pracovník, 

kurátor, rodina…) a případně odborníci ze sociálních služeb (zaměstnání, bydlení, dluhová 

poradna…). Případové konference by se konaly v součinnosti s věznicí a pod její střechou. Zde 

tedy vyvstala potřeba interdisciplinární spolupráce, která prozatím není naplněna.   

Na základě šetření a z dostupné literatury dle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, lze interdisciplinární tým v rámci dané specializace v případě penitenciární péče 

stanovit jako tým odborníků, který se skládá ze sociálního pracovníka ve vězení; psychologa; 

psychiatra; speciálního pedagoga; vychovatele; adiktologa; etopeda a dalších pracovníků dle 

potřeby. V případě postpenitenciární péče se jedná zejména o spolupráci s OSPOD a sociálními 

kurátory pro děti a mládež.  
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K obdobným závěrům jako v tomto šetření došel také Bareš (2018), který sledoval okruh 

institucí, organizací a služeb pracujících s osobami ve VTOS či po VTOS, avšak detailní 

mezioborová spolupráce a její provázanost zde sledovaná nebyla, jelikož studie byla 

prezentovaná z pohledu klienta. Následující výčet by mohl být nápomocen pro zajištění 

provázanosti služeb, které klienti využívají nejčastěji. Jsou to následující instituce, organizace 

a zařízení: Úřad práce ČR; Probační a mediační služba; neziskový a občanský sektor bez bližší 

specifikace; azylové domy; OSPOD; věznice, případně vězeňská služba, další zaměstnanci 

věznice; krajské, městské a obecní úřady a jejich odbory bez podrobnější specifikace; neziskové 

organizace poskytující služby v oblasti postpenitenciární péče; adiktologické poradny; sociální 

kurátoři; soudy a státní zastupitelství; neziskové organizace poskytující služby v oblasti 

dluhového poradenství a finanční gramotnosti; neziskové organizace poskytující služby na 

podporu rodin; ubytovny; sociální služby v oblastí o duševně nemocné či seniory; církevní 

organizace; Policie ČR či městská policie; zdravotnická zařízení; ČSSZ a další.39 Zde je 

zajímavé, že práce se sociálním kurátorem nebyla až tak častá, jak tomu bylo v případě 

komunikace s úřadem práce nebo probační a mediační službou, což je dáno tím, že spolupráce 

klienta se sociálním kurátorem je dobrovolná.  

Závěrem lze konstatovat, že potřeba spolupráce, ať už multidisciplinární či interdisciplinární, 

je odlišná pro penitenciární a postpenitenciární péči. Dotazovaní sociální kurátoři nejvíce 

využívají spolupráci s ostatními sociálními pracovníky, přičemž tato spolupráce je převážně 

multidisciplinární. Právní vymezení týmové spolupráce, v tomto případě interdisciplinární 

spolupráce, existuje v případě sociálních pracovníků působící ve vězení, resp. v penitenciární 

péči, a to v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. V případě sociálních 

kurátoru je toto vymezení stanoveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na 

základě Koncepce vězeňství do roku 2025 lze předpokládat, že jednotlivé resorty (zejména 

MPSV a MS) předpokládají metodický či jiný právní rámec v této oblasti prohloubit, a to i 

v případě postpenitenciární péče. Přičemž takováto potřeba byla zjištěna i v pilotním šetření u 

sociálních kurátorů. Sociální kurátoři celkově postrádají jakékoliv metodické pokyny, bližší 

specifikaci v zákoně a další dokumenty, kterými by se mohli v případě potřeb řídit.  

V budoucnu by měl být tedy vytvořen metodický rámec (případně adekvátní zákonná úprava) 

pro týmovou spolupráci, a to komplexně bez ohledu na penitenciární a postpenitenciární péči, 

který by zahrnoval také povinnost realizace případových konferencí, které by zajistily plynulou 

návaznost penitenciární a postpenitenciární péče. Vzhledem k negativním reakcím sociálních 

kurátorů na spolupráci s úřady práce by bylo vhodné zavést metodické pokyny v rámci řešení 

dávek pomoci v hmotné nouzi jak pracovníkům ÚP, tak i sociálním kurátorům. Doporučením 

je také potřeba sjednocení postupů jednotlivých úřadů při spolupráci sociálních kurátorů 

s OSPOD, a to jak se sociálními pracovníky SPOD, tak i s kurátory pro děti a mladistvé. Jak již 

vyplynulo z výše uvedené koncepce, jakékoliv kroky v oblasti penitenciární a postpenitenciární 

péči potřebují patřičnou součinnost zainteresovaných resortů, a to zejména MS a MPSV.  

   

 
39 Jednotlivý výčet institucí, organizací a zařízení je uváděn od nejčastějšího výskytu po nejmenší dle dotazovaných 

respondentů v dané studii.  
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4.4. Specializace na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím 

4.4.1. Popis výchozí situace 

Senioři jsou různorodou skupinou, která žije různě aktivním způsobem života. Stáří má vysoce 

individuální charakter. Může být obdobím moudrosti, klidu a spokojenosti, ale také obdobím 

nemocí, bolesti a utrpení (Bernoth a Winkler, 2017). Bohužel postoj společnosti ke stáří je 

poměrně často negativní (Scott a kol., 2003). Pracovníci v sociálních službách by si měli 

vytvořit o stáří vyváženější představu, nevšímat si pouze negativních stránek, a to proto, aby 

jejich kontakt se starým člověkem nebyl poznamenán různými stereotypy a předsudky. Starého 

člověka je nutno považovat za samostatnou rozumovou bytost, která je schopna se rozhodovat, 

a ne za pouhý prostředek (objekt či nástroj) druhých (Hrozenská a Dvořáčková, 2013). 

K vyváženějšímu pohledu na seniory může přispět i práce v mezioborovém týmu. Specializace 

na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím v kontextu demografického vývoje České 

republiky je výhledově důležitou specializací (Průša, 2018). Na mnoho výzev spojených se 

stárnutím populace bude moci společnost reagovat díky moderním technologiím. Péče o 

seniory nemusí být výjimkou. Technologický pokrok umožňuje realizovat nové postupy i při 

spolupráci odborníků z různých profesí. Týmovou práci dokážou technologie zefektivnit i v 

oblasti péče o seniory (Maresca a kol. 2019). Stále však bude existovat velká skupina lidí, pro 

které podobná řešení nebudou přicházet v úvahu a standardní služby péče, včetně pobytových, 

budou nabírat na důležitosti. 

Spektrum organizací, které se nějakým způsobem účastní práce se seniory, je široké. Je jasné, 

že pokud by jejich kroky působily izolovaně, bez vzájemné spolupráce a předávání informací, 

zajištění efektivního řešení případu by bylo ohroženo. Společným cílem organizací je prvotně 

zajištění péče, další kroky a formy spolupráce se odvíjí od osobitého charakteru společně 

řešeného případu. Každý z článků péče o seniora má v systému své specifické místo a poskytuje 

jedinečné služby. Jedině jejich propojením ve formě multidisciplinárního nebo 

interdisciplinárního přístupu dojde ke komplexní a kvalifikované pomoci. Spolupráce mezi 

organizacemi je individuální dle možností každého regionu, můžeme se setkat s vysoce 

kvalitním zázemím pro fungování mezioborové spolupráce (např. Brno, Ostrava). Problém 

nastává v menších městech nebo v obcích, které nemají tak širokou síť pomáhajících organizací 

a dílčích pracovníků specializovaných na seniorskou problematiku.  

Mezioborová spolupráce je s ohledem na prodlužující se délku života, rostoucí výskyt 

chronických onemocnění a s prodlužující se délkou života prožitého v závislosti na pomoci 

druhé osoby aktuálním tématem. Koordinovaná týmová spolupráce mezi profesemi zvyšuje 

díky synergickému efektu účinnost intervencí každé profese (Haultain, 2013). Do mezioborové 

činnosti je samozřejmě potřeba vnést určitý řád, což je úkolem sociálního pracovníka, které je 

koordinátorem informací mezi ním a zákonem stanovenými subjekty. Konkrétní podoba 

mezioborové spolupráce může probíhat buď v nejzákladnějším provedení prostým šířením 

informací o organizacích a poskytováním kontaktů na ně, vzájemnou konzultací případů. 

Hovoříme pak o multidisciplinárním týmu nebo v nejpropracovanější formě jako o případové 

konferenci, resp. setkávání interdisciplinárního týmu (Kaňák a kol. 2018). Pomocí mezioborové 

spolupráce lze mimo praktických otázek v dané oblasti řešit i konkrétní případ ve své 

celistvosti. Péče zaměřená na člověka totiž vyžaduje vztah od člověka k člověku, respekt, 

důstojnost, autonomii, úctu k druhému, také značnou míru zralosti pečujících a jejich 

schopnosti reflektovat zkušenosti. Pokud má organizace poskytovat personalizovanou péči, tyto 

principy se musí uplatňovat na všech úrovních. Tedy nejen pečující směrem ke klientovi, 
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nadřízení k podřízeným a naopak, ale samozřejmě také kolegové k sobě navzájem. Bez ohledu 

na profesi, kterou zastávají, nebo na sounáležitost k týmu, jehož jsou součástí (Vinton, 2004). 

Zahrádková (2005) konstatuje, že tým je jasně definovaný celek spolupracujících lidí s časově 

omezeným cílem, limitovanou velikostí, jasnými pravidly a rolemi s charakteristickým 

procesem práce. Charakteristickým znakem týmu je například společný cíl a snaha o jeho 

dosažení, jasně vymezené role a kompetence, rovnoprávné postavení členů, respektování 

daných pravidel, efektivní komunikace a společné řešení problémů, schopnost hodnotit 

pracovní proces, otevřenost a důvěra vůči ostatním a další. Povinností pracovního týmu je nést 

zodpovědnost, tzn. znát cíle, úkoly a umět vysvětlit, jak jich chce dosáhnout. Dále tým 

potřebuje mít ke své činnosti dostatečné finanční zdroje, příležitosti k výkonu své práce, čas, 

dovednosti a školení, která povedou ke splnění vytyčených úkolů. Práce v týmu by měla lidem 

přinášet hluboké pracovní uspokojení a pocit vlastní úspěšnosti (Hayes, 2002). Správně 

stanovená pravidla mají za svůj cíl ulehčit život celého týmu. Ve své podstatě poskytují 

každému pracovníkovi v týmu jakýsi návod, jak se chovat v různých situacích a co v těchto 

situacích lze očekávat od druhých. Pokud tato pravidla nejsou ze strany zaměstnanců 

respektována, může dojít k tomu, že selže část či celý pracovní tým (Evagelu a Grundel, 2011). 

Sdílení znalostí není pouze předáváním a výměnou informací, jak se někdy chápe. Sdíleni je 

kooperace, při níž dochází k vzájemnému slaďování cílů subjektů při plnění určitého 

společného úkolu. Každý ze subjektů si je vědom nejen vlastních cílů, ale i cílů toho druhého 

(Tomasello a kol., 2005).  

Využití multidisciplinárních týmů je v praxi sociální práce nesmírně cenné při dosahování 

pozitivních výsledků intervencí, zejména ve prospěch klientů v obtížných nebo složitých 

situacích, jejichž řešení se nachází na pomezí působnosti více resortů či institucí. 

Multidisciplinární týmy mají podle Connollyho a Harmse (2013) mnoho podob a mohou 

existovat v rámci jednoho pracoviště složeného z více specialistů jedné profese či specialistů 

více profesí. Naproti tomu stojí vymezení Kaňáka a kol. (2018), kteří považují disciplínu za 

profesi. Multidisciplinární tým v péči o seniory je tvořen profesionály různých odborností, kteří 

spolu úzce spolupracují, ale v rámci spolupráce nepřekračují svou odbornost. Tým zajišťuje 

komplexní a koordinovanou péči o osoby seniorského věku a v budoucnu by mohl doplnit a 

částečně nahradit institucionalizovanou péči o seniory. V rámci specializace zaměřené na 

nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím by členy týmu měli být zejména sociální 

pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci (Zwarenstein a kol., 

2009). Nicméně propojování sféry sociální a zdravotnické v praxi zatím stále vázne a ve své 

podstatě naráží na různé překážky, viz např. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na 

období 2016–2025 (MPSV, 2016). Významnou roli ve vytváření a činnosti multidisciplinárního 

týmu v oblasti komplexní péče o klienta, seniora, by mohl sehrávat praktický lékař, jak ukazuje 

praxe v některých západních zemích (Grol a kol. 2018).   

V rámci interdisciplinárního týmu pečujícího o seniory můžeme sdílení znalostí vymezit jako 

proces, v jehož průběhu dochází ke slaďování dílčích cílů členů týmu (co kdo má v komunikaci 

se seniory dělat), přičemž hlavním (společným) cílem je aktualizace znalostního, zkušenostního 

a osobnostního potencionálu týmu v diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péči o seniory 

(Švec, 2008). I zde můžeme vidět trend v propojování sociálních a zdravotnických služeb. 

Přínosem interdisciplinárních týmů se zabývají ve své studii Nazir a kol. (2013). Konstatují, že 

pokud se členové interdisciplinárního týmu pravidelně formálně setkávají, přínosy tohoto 

přístupu jsou velmi pozitivní. Úspěch interdisciplinárního týmu je podmíněn koordinací týmu, 

vedením týmu a komunikací v rámci týmu. Je-li tým úspěšný, je práce s klientem efektivnější 

a podpora výraznější jako v případě využití multidisciplinárního přístupu (Kaňák a kol. 2018). 
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Podrobněji se faktory, které mohou ovlivňovat efektivitu působení interdisciplinárního týmu na 

seniorského klienta, zabývají např. Johansson a kol. (2010). Při jakékoliv týmové práci je nutné 

mít na paměti, že dochází k interakcím mezi členy týmu navzájem a mezi členy týmu a 

klientem. Dva zdánlivě stejné týmy podle složení profesionálů mohou generovat rozdílné 

výsledky, podobně jako tentýž tým v odlišných případech. Důležitou roli sehrávají nejen 

činnosti profesionálů v týmu, ale i samotný klient.  

Problematickou oblastí při vytváření multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce je 

nejasná a nejednotná formulace cílů provázané zdravotní a sociální péče. Co je cílem sociálních 

a zdravotních služeb, ukazuje následující přehled změn ve zdravotní a sociální oblasti jakožto 

výsledek léčebného procesu. Stěžejním pojmem pro obě oblasti by měla být spolupráce. Pakliže 

jsou totiž velmi odlišné cíle, obtížně se hledají cesty spolupráce, zejména o to více, když nejsou 

podpořeny jasnou legislativní úpravou. V oblasti zdravotní je v prvním kontaktu stanovena 

diagnóza klientovy nemoci. Na posouzení vstupního stavu klienta nasedá léčba směřující 

ideálně k plnému uzdravení klienta, případně ke stabilizaci zdravotního stavu. V případě 

chronifikace nemoci a změn zdravotního stavu se zavádí monitoring zdravotního stavu, řešení 

komplikací a případně i nové formy léčby. Naproti tomu v oblasti sociální se hodnotí míra 

soběstačnosti klienta. Na posouzení soběstačnosti nasedá kompenzace zdravotního a sociálního 

stavu klienta s cílem ideálně vést k plné soběstačnosti. Při vzniku trvalé nesoběstačnosti zůstává 

klient odkázán na pomoc blízkých a na systém sociální péče (Mertl, 2007). Na druhou stranu je 

ovšem nutné podotknout, že jak sociální pracovníci, tak zdravotničtí pracovníci vycházejí ze 

stejných etických principů: autonomie, nepoškozování, pomoci, spravedlnosti, užitku. Jak 

sociální pracovník, tak i zdravotnický pracovník řeší při své práci různá etická dilemata a 

dodržování uvedených principů zlehčuje rozhodování v těchto, ne vždy jednoduchých 

situacích. Velmi důležitou oporou je zajisté profesní etický kodex, a ještě lépe, etický kodex 

spolupráce obou sektorů (Tanaka, 2003). 

Dle zadávací dokumentace a také dle zjištění z odborných textů lze v rámci specializace na 

nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím očekávat vymezení multidisciplinárního týmu 

jako skupinu odborníků, která se skládá ze sociálního pracovníka, duchovního, lékaře, 

všeobecné sestry, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, pracovníka ČSSZ a OSSZ, specialisty na 

paliativní péči, odborníka na dluhové poradenství a dalších pracovníků dle potřeby, a 

především dle charakteru případu klienta s využitím multidisciplinárního přístupu. 

Interdisciplinární tým lze vymezit s použitím obdobného postupu jako souhrn všech profesí, 

které při výkonu své spolupráce využívají interdisciplinární přístup (Kaňák a kol. 2018). Při 

značném zjednodušení by se mohlo jednat zejména o pracovníky jedné organizace. Součástí 

týmu se mohou stát i dobrovolníci, rodinní příslušníci nebo případně opatrovníci ustanovení 

soudem. V rámci této specializace lze s ohledem na získané výsledky i odbornou literaturu 

konstatovat, že interdisciplinární tým je nezbytný pro provoz a fungování většiny sociálních 

služeb, jejíž cílovou skupinou jsou senioři obecně, obzvláště v pobytových službách. 

4.4.2.  Popis současného stavu ve sledovaných zařízeních  

V souladu se zadávací dokumentací byly do výzkumné části projektu zapojeny tři domovy pro 

seniory, které poskytovaly i služby domova se zvláštním režimem. Nejdříve se pracovníci 

domovů zúčastnili dotazníkového šetření, které poskytlo hrubou představu o četnosti 

spolupráce pracovníků s pracovníky z jiných profesí. Metodou focus groups, resp. minigroups, 

moderovanou diskusí s pracovníky domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, bylo 

zjišťováno, se kterými organizacemi či institucemi spolupracují při řešení nepříznivé sociální 

situace klientů. 
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V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 pomocí dotazníkového šetření získáno celkem 

234 odpovědí od sociálních pracovníků působících v domovech pro seniory a domovech se 

zvláštním režimem, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) indikovalo 85% 

návratnost dotazníků. Z toho 80 odpovědí bylo získáno z pracoviště v okrese Ostrava-město, 

71 odpovědí bylo získáno z prvního pracoviště v okrese Šumperk a 83 odpovědí bylo získáno 

z druhého pracoviště v okrese Šumperk.  

Pomocí dotazníků byly, mimo jiné, sledované četnosti spolupráce ve třech rozměrech. Jednalo 

se o spolupráci s dalšími sociálními pracovníky, o spolupráci s pracovníky jiných profesí v 

rámci vlastní organizace a o spolupráci s odborníky z externích institucí, organizací či zařízení. 

Při popisu zjištění se v souladu s Kaňákem a kol. (2018) zaměříme zejména na spolupráci s 

jinými profesemi, byť i spolupráce s jinými sociálními pracovníky může být pro sestavování 

multidisciplinárních a interdisciplinárních týmu důležitá. 

Spolupráce s odborníky z jiných institucí, organizací či zařízení byla v rámci této specializace 

vykázána ve 46 případech (20 %). Spolupráce s interními pracovníky z jiných profesí byla 

daleko vyšší. Konkrétně se jednalo o 185 případů (79 %), což je i v porovnání s ostatními 

specializacemi vysoké číslo. Potvrzuje se uvedené v předešlé části studie, a to, že pro sociální 

služby pro seniory, zejména ty pobytové, je mezioborová spolupráce velmi důležitá. Poměrně 

často taky dochází ke spolupráci se sociálními pracovníky z jiných zařízení, institucí či 

organizací. Celkové bylo získáno 139 záznamů takové činnosti (59 %). Pro lepší pochopení 

problematiky bylo nutné tyto činnosti blíže specifikovat a konkretizovat. V rámci focus groups 

bylo poté zjišťováno, zda se dá takováto spolupráce považovat za interdisciplinární či 

multidisciplinární.  

Multidisciplinární spolupráce 

Při příchodu klienta spolupracují pracovníci domovů pro seniory nejčastěji se sociálními 

pracovníky jiných zařízení, například léčeben, nemocnic, hospiců. Případně pomáhají 

vyřizovat praktické věci týkající se přechodu z vlastního bydlení klienta do pobytového 

zařízení, především pak ukončení poskytování energií, exekuce, dluhy, důchody, doklady 

totožnosti – realizují obecnou sociální práci. Často se obracejí na úřady práce, matriky, 

odbory sociální péče.  

Respondenti uvedli, že mají možnost obrátit se na právníka a využívat jeho služeb. Jsou 

případy, kdy se obracejí i na soud, zejména v otázkách poručnictví, ve kterých spolupracují 

i s obcemi. Jelikož se jedná o služby poskytované klientům ve vyšším věku s různým 

zdravotním stavem, sociální pracovníci spolupracují také se záchrannou službou. Spolupráce 

ve sledovaných domovech je i s pohřební službou. Samostatnou kapitolou pak je spolupráce 

s duchovními, kteří jsou pro řadu klientů důležitou složkou podpory. Významným partnerem 

multidisciplinární spolupráce jsou i poskytovatelé služeb osobní asistence či odlehčovací 

služby. 

V jednom menším zařízení mají k dispozici psychiatra. Většinu lékařů mají nasmlouvaných a 

dle vlastních slov to vyhodnocují jako velký problém, hlavně co se týká praktického lékaře. 

Chtěli by navázat spolupráci s rehabilitačním lékařem, gerontologem, paliatrem 

a gynekologem. Lékaři velmi často nejsou ochotni dojíždět do domovů pro seniory. Podle 

popisů průběhu spolupráce dochází spíše k využití multidisciplinární spolupráce. Jeden 

z respondentů poukazuje na špatnou osobní zkušenost s lékařem, který vyšetřoval zdravotní 

stav klienta, přitom informace ze strany sociálního pracovníka nebral ze začátku v potaz. 

V důsledku toho musel být klient vyšetřován v průběhu krátké doby vícekrát.  
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Jeden respondent popisuje spolupráci se střední zdravotnickou školou, odkud jezdí studenti 

do domova pro seniory na praxi. Spolupráce přináší řadu pozitiv. Za nejdůležitější lze 

považovat to, že studenti často zůstávají v zařízení jako brigádníci či zaměstnanci. V rámci 

multidisciplinární spolupráce je nezbytné dále uvést, že v domovech pro seniory jsou si vědomi 

důležitosti vzdělávání svých pracovníků a spolupracují s řadou vzdělávacích institucí nebo 

využívají spolupráce s jinými službami, jejichž odbornost potřebují ve vlastní organizaci 

posílit. Respondenti např. uvádějí, že v jejich zařízeních dochází k růstu průměrného věku 

klientů, jejichž zdravotní stav se může rychle zhoršit. V reakci na potřeby, které s sebou tato 

skutečnost přináší, se vybraní pracovníci zúčastňují praxe v hospicích. Zvyšují tak své 

kompetence v oblasti paliativní péče. Někteří sociální pracovníci dále spolupracují 

s výzkumnými organizacemi a participují na výzkumných projektech základního i 

aplikovaného výzkumu. 

Respondenti v rámci multidisciplinární spolupráce upozorňují na několik negativních 

zkušeností. Tím, že s lékaři spolupracují převážně externě, se může stát, že lékaři nemusejí plně 

respektovat profesionalitu sociálních pracovníku a jejich postavení. Lékaři dále nejsou vždy 

ochotni navštívit domovy, což komplikuje výkon spolupráce zejména v případech klientů se 

sníženou mobilitou. Respondenti uvádějí, že stále častěji narážejí na problém s kapacitou 

některých jiných služeb. Jako příklad slouží popis situace, kdy v jednom domově měli klienta 

umístit do zařízení paliativní péče, ale z kapacitních důvodů museli čekat několik dnů. Převoz 

nakonec nestihli uskutečnit. I to je jeden z důvodů, proč sociální pracovníci přistupují ke 

vzdělávání v oblastech paliativní péče tak aktivně. Jejich organizace pružně reaguje na vzniklé 

situace. 

Multidisciplinární spolupráce s psychiatrickými pracovišti, záchrannou službou, léčebnami, 

nemocnicemi, hospici, obecními úřady, odbory sociální péče, úřady práce, soudy a dalšími 

službami, které pracují zejména s totožní cílovou skupinou, je identifikována respondenty jako 

nejdůležitější a nejčastější (nezáleží na pořadí).  

Interdisciplinární spolupráce 

Respondenti uvádějí, že v ideálním případě je hlavním aktérem spolupráce sama rodina 

klienta. Je nutno uvést, že se nejedná o spolupráci, kterou by respondenti zaznamenávali v 

dotazníkovém šetření jako spolupráci s jinými odborníky. S rodinou sociální pracovníci 

pobytových zařízení konzultují stav klienta i průběh a postupy služby. Často jsou do 

poskytování služby vtaženi hlavně proto, že mají o klientovi potřebné informace, znají jeho 

život, mohou poskytnout různé potřebné informace. Spolupráce s rodinou je tak poměrně těsná 

a v rámci některých postupů by se dalo říct, že rodina je součástí interdisciplinárního týmu. 

Spolupracují také s opatrovníky, hlavním tématem bývá zdravotní stav klienta. Často pak 

rodinným příslušníkům dávají kontakty nebo sami kontaktují služby osobní asistence či 

odlehčovací službu (multidisciplinární spolupráce se službami). 

K interdisciplinární spolupráci dochází kromě rodiny také s pracovníky přímé obslužné péče, 

pečovateli, zdravotním personálem (zdravotní sestry, lékaři, nutriční poradci), 

aktivizačními pracovníky, kteří jsou zaměstnáni ve stejném zařízení. Tito mají ke klientům 

nejblíže a pomáhají sociálním pracovníkům při sestavování individuálních plánů. S kolegy také 

pořádají případové konference v situacích, kdy je nějaký problém s klientem. Výsledky pak 

často konzultují s rodinou. V některých zařízeních mají rozděleny jednotlivé úkony a 

interdisciplinárně spolupracují pracovníci jednotlivých úseků – finance, žádosti, stížnosti, 

přímá péče, kuchyň atd. Dost záleží na velkosti daného subjektu (srovnej s Nazir a kol. 2013). 

Dle vyjádření respondentů se koncepce tvorby a činnosti interdisciplinárních týmů 
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v jednotlivých domovech pro seniory může lišit, avšak při přímé práci s klientem se jedná 

zejména o spolupráci vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků, zdravotních pracovníků a 

pracovníků zabezpečujících provoz domovů.  

Problematické situace konzultují sociální pracovníci mezi svými kolegy. Pokud nenaleznou 

uspokojivé řešení nebo odpověď, zjišťují informace na úřadech, či jiných institucích nebo 

organizacích. Jeden z účastníků diskuse poznamenal, že by uvítal „dohlížející“ instituci, 

někoho, na koho by se mohl obrátit, když si není jistý, odborníka v dané oblasti. Supervize 

probíhají v zařízeních různě často.40 Všichni se shodují na tom, že v případě potřeby si vždy 

najdou čas řešit problematické situace s kolegy v souladu s kompetencemi, které konkrétní 

případ či situace vyžaduje. V rámci svých zařízení tak pracují jako tým a v závislosti od 

konkrétní situace, kterou řeší, má tato spolupráce multidisciplinární nebo interdisciplinární 

charakter. Z dotazníkového šetření dále bylo zjištěno, že sociální pracovníci využívají činnosti, 

které jsou v odborné literatuře označovány za hlavní prostředky multidisciplinární a 

interdisciplinární týmové práce. Konkrétně case managment byl zaznamenán celkem v 25 

odpovědích, což tvořilo 11 % získaných odpovědí. Naproti tomu případová konference byla 

zaznamenána v 49 odpovědích (20 %). Takto vysoká četnost využívání případových konferencí 

nebyla evidována v ostatních specializacích. Porovnáním četností můžeme usuzovat, že 

ve sledovaných domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem je týmová práce 

realizována zejména na úrovni interdisciplinární. Poměr 20 % ku 11 % je výrazný i vůči 

ostatním specializacím, resp. vůči zařízením, která byla v ostatních specializacích sledována. 

Týmový přístup, tak jak jej vymezuje např. Zahrádková (2005), je v domovech aktivně 

realizován a posilován. Jedná se o pravidelné porady a plánovaní. V jednom domově dokonce 

přistupují ke zvyšování kompetencí spolupracovníků v týmové práci prostřednictvím školení 

pod vedením psychologů nebo specialistů na týmovou práci. V oblasti sociálních služeb 

pracujících se seniory, obzvlášť pokud jsou pobytové, je týmová práce až na úrovni 

interdisciplinární spolupráce skutečně nezbytnou a uvědomují si to i samotní poskytovatelé. 

V neposlední řade je pro interdisciplinární spolupráci nutno uvést, že ve sledovaných domovech 

pro seniory probíhá řada projektů, které cílí na zlepšení života klientů, zprostředkování 

kontaktů se společenským prostředím, zapojení do společnosti, aktivizaci, posilování 

mezigeneračního altruismu atd. V těchto projektech se jednoznačně jedná o utváření 

interdisciplinárních týmů s partnery. Jako příklad může být uvedena spolupráce s mateřskými 

školami, základními školami nebo dětskými skupinami v jednom ze sledovaných domovů, 

kdy v rámci různých projektů vznikají aktivity jako např. divadelní představení seniorů a dětí 

ze spolupracujících zařízení, různé tvořivé dílny a podobně.  

4.4.3. Závěry a doporučení pro mezioborovou spolupráci dané specializace  

Na základě dostupné literatury a zjištění z pilotního průzkumu lze usuzovat, že mezioborová 

spolupráce v rámci specializace na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím je nezbytná. 

Sociální pracovníci spojují na jedné straně klienty s jejich přirozenou komunitou a současně 

spojují při řešení sociálních problémů odborníky z ostatních profesí do multidisciplinárních 

nebo interdisciplinárních týmů a zabezpečují jejich vzájemnou komunikaci (Vojtíšek, 2017). 

Role sociálního pracovníka v mezioborovém týmu je zejména koordinační a kontrolní 

v případě, že je iniciátorem vzniku týmu (Kocman, 2018). 

Týmový přístup je již dlouhou dobu jednou ze základních podmínek efektivní péče o seniory 

(Cohen et al., 2002). V době, kdy si společnost uvědomuje omezenost zdrojů ve zdravotnických 

 
40 Uváděné frekvence se skutečně liší: čtyřikrát za rok, jednou za půl roku, jednou za dva roky. 
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i sociálních systémech, kdy dochází k úpravám počtu zaměstnanců v souvislosti 

s poskytováním služeb a kdy management vybízí zaměstnance ke zvyšování produktivity, je 

pochopení významu týmové práce mezi sociálními pracovníky a ostatními profesemi velice 

důležité. Zvláště v sociálních službách si musíme být vědomi, že zvyšování úrovně vnitřních 

vztahů v pracovních kolektivech sociálních zařízení je především v zájmu klientů, neboť přináší 

celkové zlepšení péče. Nelze však přehlédnout, že přináší i prospěch vlastním pracovníkům 

sociálních služeb. Zlepšená úroveň pracovních vztahů, vytváření příznivého prostředí 

v zaměstnání a vzájemné pozitivní interpersonální vazby přinášejí také větší uspokojení z práce 

(Bernoth a Winkler, 2017). Uvedené potvrzují i sociální pracovníci domovů pro seniory a 

domovů se zvláštním režimem zapojeni do šetření. Týmovou práci považují za jeden z 

klíčových faktorů, který je při náročnosti jejich povolání alespoň částečně chrání před 

syndromem vyhoření. Díky týmovému přístupu v jejich organizacích může složité problémy 

řešit několik kolegů z různých profesí současně a tím dochází k vytvoření lepšího řešení při 

nižším riziku, že se pracovník dopustil chyby (Hubíková, 2018). Uvedené si uvědomují i 

samotní vedoucí pracovníci sledovaných zařízení a týmovou spolupráci zaměstnanců, 

založenou hlavně na interdisciplinárním přístupu, aktivně podporují. 

Základ pro mezioborovou spolupráci v rámci sociálních služeb vymezuje Zákon č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a dále Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. Oba právní předpisy nerozlišují mezi 

multidisciplinární a interdisciplinární spolupráci a rozdíl není právně ukotven ani v jiných 

předpisech (Novotný, 2019).  

V českém právním řádu je pojem sociální služby chápán spíše úžeji než v evropských zemích, 

kde tento pojem zahrnuje též zdravotnictví, sociální ochranu jednotlivců, rodin a určitých 

ohrožených skupin obyvatelstva, bydlení a též zaměstnanost. Primární odpovědnost za zajištění 

sociálních služeb má stát. Zákonem o sociálních službách byl založen nový moderní právní 

rámec, který představuje posun v respektování lidských práv a zejména též práv seniorů, kteří 

se na základě tohoto zákona a celé nové koncepce sociálních služeb stávají spotřebiteli 

sociálních služeb. Senior přestává být objektem těžkopádného sociálního systému postaveném 

na důchodovém sytému a stává se jeho aktivním prvkem, který by měl být účasten při 

rozhodování o formách sociální pomoci, kterou potřebuje. Senioři se stávají uživateli sociálních 

služeb na základě svých individuálních potřeb, kdy si mohou sami rozhodovat o tom, jaké 

služby z nabídky služeb sociálního systému využijí. Snahou je, co v největší míře podporovat 

setrvání starých lidí ve svém přirozeném sociálním prostředí (Křenková, 2008). Z tohoto 

důvodu by také do budoucnosti měl být kladen důraz, v rámci nově vznikající specializace 

zaměřené na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím, na vznik interdisciplinárních 

týmů v rámci obcí s rozšířenou působností. Příkladem může být projekt iniciovaný Diakonií 

CCE (Kalvach a kol., 2015).  

Hrdá a Lejsal (2017) konstatují, že v pobytových sociálních službách pro seniory bývají 

zastoupeni odborníci z několika profesí. Řada registrovaných sociálních služeb proto používá 

v popisu poskytovaných služeb pojem „multidisciplinární tým“, a to i navzdory tomu, že 

spolupráce v týmu má často interdisciplinární charakter, dokonce ne vždy dochází k vytvoření 

týmu, viz Kaňak a kol. (2018). Hrdá a Lejsal (2017) dále rozlišují 3 typy mezioborových týmů 

uvnitř organizace – případový, provozní a tým vedoucích. O případový tým se jedná 

v okamžiku, kdy každý pracovník každé odbornosti má přidělené obyvatele/klienty, kterým 

poskytuje své služby. U každého obyvatele lze sepsat jmenný seznam odborníků různých 

profesí. V případě, že má vzniknout individuální plán nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, kdy 

je potřeba komplexně zhodnotit potřeby seniora, sejdou se právě tito odborníci. Dále provozní 
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tým, který je tvořen z týmu konkrétního oddělení. V praxi vyvstává potřeba zajistit péči o 

všechny obyvatele bez ohledu na to, zda jsou zrovna „jejich“ odborníci z případového týmu 

přítomni (klíčoví pracovníci i všeobecné sestry jsou ve směnném režimu). Cílem provozního 

uspořádání je zajištění hladkého běhu služby, materiálně-technického vybavení a nastavení 

pravidel každodenního fungování oddělení. Třetí typ mezioborového týmu, tým vedoucích 

pracovníků, nastavuje obecné principy, politiky a zastřešující pravidla pro poskytování péče a 

vodítka pro jejich uplatnění při řešení konkrétních každodenních otázek, které ovlivňují běh 

péče na nižších úsecích. Jak ukázalo realizované šetření, organizace a práce jednotlivých týmů 

uvnitř organizací poskytovatele služby se může lišit. Týmovost je však ve sledovaných 

zařízeních vnímána jako důležitá.   

Pokud se zaměříme na prostředí domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem, tak díky 

zákonu o sociálních službách a vytvoření systému standardů kvality sociálních služeb došlo k 

posunu v respektování lidských práv obecně i práv seniorů konkrétně. V rámci 

multidisciplinární nebo interdisciplinární spolupráce lze vycházet zejména ze Standardů kvality 

sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se 

staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007. Znění kritérií těchto standardů je obsahem 

přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění. Stěžejním cílem standardů je zajištění efektivní a 

kvalitní péče, v rámci diskutované specializace. Standardy kvality sociálních služeb zahrnují 

15 oblastí, z nichž v kontextu mezioborové spolupráce je potřeba vyzdvihnout zejména oblast 

číslo 8, v níž jsou vymezeny následující kritéria: 

a) poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby 

osoba mohla takové služby využívat;  

b) poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle 

jejích individuálně určených potřeb;  

c) poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním 

prostředím; v případě konfliktu osob v těchto vztazích poskytovatel zachovává 

neutrální postoj.  

Mezi další legislativní dokumenty, které mohou mít vliv na specializaci na nepříznivé sociální 

situace spojené se stárnutím můžeme dále zařadit: 

• Listina základních práv a svobod, 

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, 

• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném 

znění, 

• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, 

• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, 

• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, 

• Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění, 

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Jako zásadní nástroj pro realizaci mezioborové spolupráce v rámci této i ostatních specializací 

se jeví bezesporu case management.41 V rámci této specializace lze case managementem 

 
41 Definice case managementu v kapitole 4.1.3 dle NASW (2013, s. 13).  
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považovat jako spolupráci pasivních týmů42 jednotlivých odborníků, jedná se tedy především o 

multidisciplinární přístup. V kontextu sociální práce se case managementem zabývá také 

nedávná rozsáhlá studie Hubíkové (2018), přičemž jsou zde vymezeny jednotlivé přístupy 

k pojetí case managementu a jeho uplatňované metody. Reeves a kol. (2010) uvádí, že ve vztahu 

k sociální práci přináší case management efektivnější práci s klientem, a to zejména z hlediska 

minimalizace chybových rozhodnutí, v úspoře času, ve zvýšené kvalitě poskytovaných služeb 

či v lepší aktivizaci klienta. Pro dosahování dobrých výsledků mezioborové spolupráce je 

důležitá dostupnost ostatních služeb a schopnost tyto služby propojovat. Dle Holuba (2015) 

však mezioborová spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb nemá jednotnou platformu, 

ze které by se mohlo oficiálně vycházet, a celý systém sociálních služeb a návazné péče tak 

není dostatečně propojen.  

V interdisciplinární spolupráci v rámci péče o seniora v domovech pro seniory je metodickou 

alfou a omegou individuální plánování. Jde o proces nařízený zákonem o sociálních službách. 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni plánovat poskytování sociální služby každému 

klientovi. Rovněž jsou poskytovatelé povinni hodnotit u každého klienta, zda a jak mu bylo 

poskytování sociální služby užitečné.  Individuálním plánováním můžeme rovněž rozumět 

proces přemýšlení pracovníků sociální služby o jejich klientech a o tom, jak by jim mohli být 

užiteční, což pomáhá upevňovat jeho profesní identitu (Webb, 2017). V případě, že k sestavení 

individuálního plánu probíhá případová konference43 složená z odborníků různých profesí, 

jedná se o interdisciplinární týmovou práci. Složení takového týmu se v ideálním případě odvíjí 

od konkrétní situace klienta. V rámci šetření mezi sociálními pracovníky domovů pro seniory 

a domovů se zvláštním režimem se případové konference realizovaly daleko častěji než 

v ostatních specializacích. Až 20 % získaných odpovědí obsahovalo záznam o realizaci 

případové konference, což potvrzuje, že interdisciplinarita je ve specializaci zaměřené na 

nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím nesmírně důležitá.  

Zavedení jak multidisciplinárního, tak interdisciplinárního přístupu do péče o seniory s sebou 

nese značné výhody, avšak je možné identifikovat i nevýhody. Mezi výhody zařazuje Firth-

Cozens (2001) snížení počtu hospitalizací a s nimi souvisejících nákladů, zavádění vyššího 

počtu inovací do péče, zvýšení spokojenosti klientů, snížení počtu chyb a snížení mortality 

klientů. Jako nevýhodu naopak vidí nadměrné přebírání kompetencí (jeden dělá vše), rozostření 

rolí a nedostatečné sdílení znalostí a dovedností. Dohnalová a kol. (2019) též upozorňují, že v 

mezioborovém týmu mohou být sociální pracovníci frustrování v případech, kdy mají pocit, že 

vykonávají residuální práci, tj. „práci, kterou nechce nikdo dělat“. Podobná je situace v případě, 

když ostatní členové týmu nerespektují sociálního pracovníka jako odborníka (srovnej s Kaňák 

a kol. 2018). To se však může měnit v závislosti na postavení sociálního pracovníka v týmu a 

také na skutečnosti, zda je pracovník z veřejné nebo neziskové organizace (Vojtíšek, 2017). 

Podobně jako u jiných specializací také zde je nutné vnímat profesní identitu a prestiž sociální 

práce jako stěžejní (Wiles a Vicary, 2019). Gutová a kol. (2017) považují za slabou stránku 

interdisciplinárního týmu v paliativní péči ve zdravotnickém zařízení neochotu ke spolupráci 

ze strany ošetřujícího personálu. Nejen odborná literatura, ale i respondenti v šetření poukazují 

na to, že v řešení podobných problémů je důležitá zejména osobní zkušenost členů týmu, 

obzvlášť když je využitý interdisciplinární přístup. Respondenti neidentifikovali zásadní 

problémy v interních týmech domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Je však 

nutné upozornit, že sledované organizace přistupují k týmové práci relativně systematicky. 

 
42 Chovancová (2018) uvádí, že v sociálních službách lze rozlišovat case management individuální a týmový, který se dále 

člení na aktivní a pasivní, přičemž pasivní týmy lze vymezit jako týmy multidisciplinární a dle charakteristik aktivních týmů 

je lze označit za interdisciplinární. Podrobně o case managementu pojednává např. studie Hubíková (2018). 
43 Chovancová (2018) považuje případovou konferenci jako nástroj aktivního týmového case managementu.  
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Naopak, při spolupráci multidisciplinární, zejména se subjekty mimo organizaci, narážejí 

respondenti na některé bariery. Jedná se o problémy související s respektováním sociální práce 

jinou odborností, s neochotou spolupracovat na místě poskytovatele služby, problémy 

související s předáváním informací (např. o zdravotním stavu klienta) či s nedostatečnou 

kapacitou některých návazných služeb (zařízení paliativní péče). 

Také Hrdá a Lejsal (2017) uvádějí omezení, která podle nich brání efektivní spolupráci v rámci 

multidisciplinárních týmů v domovech pro seniory. Na prvním místě lze uvést deficit 

kompetencí zástupců jednotlivých profesí, a to především v oblasti efektivní komunikace, 

nalézání a udržování konsenzu, v týmové práci založené na sdílené odpovědnosti a v dovednosti 

reflexe vlastních předpokladů a postojů. Ukazuje se významná potřeba alokovat zdroje na 

rozvoj jedinců i týmů, což chápou i v sledovaných domovech. Dále vyvstává nerovnost 

postavení a odměňování jednotlivých profesí v rámci mezioborového týmu. Problémy jsou také 

při financování činnosti v případech multi-resortního týmu. Významnou překážkou k dosažení 

optimálně fungujícího multidisciplinárního nebo interdisciplinárního týmu je i přetrvávající 

kompetenční rozdělení oblastí zdravotní a sociální péče. Ve výzkumech zaměřených na 

postavení sociálního pracovníka v mezioborové spolupráci se často objevuje názor, že sociální 

pracovníci mohou pociťovat nedostatečný respekt ze strany zdravotních pracovníků či neochotu 

k naslouchaní jejich názorů (Carbová a Kajanová, 2020; Dohnalová a kol., 2019; Vojtíšek, 

2017). Avšak opomíjí se, že i samotní zdravotní pracovníci jsou v systému zdravotní péče 

přetížení a pří realizaci mezioborové spolupráce jsou v rámci rozdělení kompetencí nositeli 

odpovědnosti za zdravotní péči.   

Multidisciplinární tým v specializaci zaměřené na nepříznivé situace spojené se stárnutím by 

měl být poměrně široký, pokud by měl reagovat na všechny možné situace. Za hlavní subjekty 

multidisciplinární spolupráce s domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem byly 

identifikovány zdravotnická zařízení (lékaři, nemocnice, psychiatrie, zařízení paliativní péče, 

záchranní služba atd.), obecní úřady, krajské úřady, úřady práce, soudy, poskytovatelé právních 

služeb, pohřební služby, poskytovatelé jiných sociálních služeb, duchovní, vzdělávací instituce 

a další. Na základě provedené rešerše odborné literatury a realizovaného šetření můžeme 

konstatovat, že fungování multidisciplinárních týmů v domovech pro seniory a domovech se 

zvláštním režimem je využíváno, nicméně v řadě případů tato spolupráce nenaplňuje kritéria 

stanovená pro opravdové fungování multidisciplinárních týmů. Jde spíše o nahodilou 

spolupráci s jednotlivými zainteresovanými subjekty, která reaguje na konkrétní situaci. Týmy 

se tak flexibilně mění v závislosti na potřebách konkrétní situace. Za stěžejní nástroj 

multidisciplinární spolupráce a vytváření multidisciplinárního týmu vázaného k řešení 

konkrétního problému lze považovat case managment. Ten byl využíván i v sledovaných 

zařízeních.  

Interdisciplinární tým v domovech pro seniory obvykle tvoří sociální pracovník, všeobecná 

sestra, lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční specialista, psycholog, psychiatr zejména 

v domovech se zvláštním režimem a další pracovníci, což potvrzuje i složení týmů domovů 

zapojených do šetření. Složení a fungování konkrétního interdisciplinárního týmu se odvíjí od 

velikosti dané organizace, cílové skupiny klientů, finančního zázemí a dalších faktorů (Nazir a 

kol., 2013). I v rámci jednoho domova může vznikat několik dílčích týmů. Jeden z respondentů 

uváděl, že v jejich organizaci vytvářejí týmy podle úseku, který tým pokrývá, viz provozní týmy 

dle typologie týmu dle Hrdé a Lejsala (2017). Pracovníci potvrzují, že úzce spolupracují s výše 

uvedenými profesemi, které ve většině případů tvoří personál daného poskytovatele sociální 

služby (kromě lékaře). Pracovníci interní interdisciplinární spolupráci chválí. Vnímají, že díky 

týmovému přístupu je pro ně jejich náročná práce méně zatěžující a snižuje riziko syndromu 
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vyhoření. Stěžejním metodickým nástrojem interdisciplinární spolupráce je případová 

konference. Interdisciplinární týmy vznikají i při realizaci různých projektů, které se dokonce 

na první pohled nemusí jevit jako očekávané v rámci této specializace. Jedná se např. o projekty 

spolupráce s mateřskými školami, dětskými skupinami a základními školami zaměřené na 

posílení mezigeneračního altruizmu a aktivizace seniorů. Variabilita možností složení 

interdisciplinárních týmů v konkrétním zařízení se tak zvyšuje.   

Rozvoj mezioborové spolupráce je pro specializaci zaměřené na nepříznivé situace spojené se 

stárnutím skutečně důležitý. Ukazuje se, že je nutné pokračovat v naplňování cílů Národní 

strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 (MPSV, 2016). Zejména se jedná o 

propojování sociálních služeb se službami zdravotnickými, podporu síťovaní spolupracujících 

služeb včetně sociálních služeb, zvyšování prestiže sociální práce a snižování negativních 

stereotypů souvisejících se stárnutím. Uvažovat o vytvoření unifikovaného 

multidisciplinárního nebo interdisciplinárního týmu se vzhledem ke komplexitě problémů 

souvisejících se stárnutím nemusí jevit jako nejvhodnější. Podle Leacha a kol. (2017) by se 

takové praxi měli vyhnout nejen tvůrci politiky na národní úrovni, ale i na úrovni nejnižší, tj. 

samotní poskytovatelé služeb. Subsidiarita a flexibilita se mohou jevit jako vhodnější principy, 

kdy se předpokládá, že poskytovatel služby pozná jak cílovou skupinu a klienty služby, tak 

prostředí nejlépe a je schopný pružně reagovat na případné změny. Jako příklad se dá uvést 

zkušenost respondentů s rostoucí průměrnou délkou k přijetí klientů do hospiců v důsledku 

nedostatečné kapacity hospiců. Poskytovatelé služby jsou aktivní, pružně reagují a zvyšují 

podporu vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblasti paliativní péče. Další výzvou je zavádění 

a využívaní nových technologií nejen do oblasti péče o seniory, ale i jejího aktivního využití 

v oblasti mezioborových týmu (Maresca a kol. 2019). Zásadní překážka v týmové spolupráci 

v rámci této specializace je především nedostupnost odborníků z řad zdravotnického personálu, 

která by měla být odstraněna pro zajištění efektivní a komplexní péče o seniory.  
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4.5. Specializace na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním 

a duševním zdravím 

4.5.1. Popis výchozí situace 

Zdravotní postižení značí určité narušení, omezení či ztrátu konkrétní funkce, přičemž takovéto 

postižení má vliv také na rozvoj poznávacích procesů, na osobnost jednice i na jeho socializační 

vývoj (Vágnerová, 2014). Osoba se zdravotním postižením se vyznačuje specifickými 

potřebami. Mezi zdravotně znevýhodněné, resp. osoby se specifickými potřebami patří také 

osoby s duševním či mentálním onemocněním. Bareš (2008) ve své studii zabývající se 

zaměřením sociálních služeb na cílové skupiny zdůrazňuje, že osoby se zdravotním postižením 

tvoří značně velkou nehomogenní skupinu, jelikož osoby s různým druhem postižení mají 

rozdílené požadavky na sociální služby ve vztahu ke svému druhu postižení. Osoby se 

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

postižením, osoby s duševním onemocněním, psychickou poruchou apod. Na odlišný přístup 

sociální práce specifických cílových skupin se zaměřuje také studie Matoušek a kol. (2010). 

Takovýto odlišný přístup je tedy potřebný rozlišit také v rámci mezioborové spolupráce, kdy 

jednu specifickou cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením a druhou specifickou 

skupinu tvoří osoby s duševním onemocněním.44  

Hartl a Hartlová (2000) definují duševní poruchy jako skupinu onemocnění a poruch ovlivňující 

především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy s okolím. Vágnerová (2014) uvádí, že 

psychologický vývoj člověka souvisí s dědičností a také s vlivem prostředí. Soubor takovýchto 

onemocnění se nazývají poruchy duševní a poruchy chování. WHO (2018) je dělí na jedenáct 

skupin, které jsou definovány dle níže uvedené tabulky 4.1.  

Tabulka 4.1. Klasifikace duševních poruch a poruch chování dle WHO  
Kód 
skupiny 
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 Alzheimerovy 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, perzistentní 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 

 
44 Tato specifikace je definovaná zadávací dokumentací. Duševní onemocnění je v práci chápáno jako onemocnění chronické 

nikoliv přidružené duševní onemocnění.  
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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) 

Z výše uvedeného je patrné, že jednotlivé duševní poruchy jsou specifické a specifický bude 

také jejich nositel a jeho potřeby s tím spojených služeb jednotlivých odborníků.45  

Maharová a kol. (2008) zdůrazňuje, že klient s duševním onemocněním je především člověk, a 

jako na člověka je potřebné na klienta nahlížet, Rovněž je důležité mít co nejvíce základních 

informací o daných duševních poruchách 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 individuálně, jelikož stejná diagnóza nemusí znamenat stejné prognózy a 

řešení. Maharová a kol. (2008, s. 92) konstatuje, že v rámci terapie duševních nemocí „je vždy 

potřebný komplexní multidisciplinární přístup realizovaný ve spolupráci klienta s odborným 

týmem“, avšak nelze obsáhnout veškeré postupy a možnosti spolupráce, jelikož potřeby 

jednotlivých klientů jsou opravdu do značné míry specifické ve vztahu k jeho individualitě a 

typu duševní poruchy. Matoušek a kol. (2010, s. 133) uvádějí, že „kvalifikovaná práce 

sociálního pracovníka je v multidisciplinárním týmu nejen nezastupitelná, ale v některých 

fázích je pro život člověka se závažným duševním onemocněném primární“. Novosad (2009) 

zdůrazňuje potřebu holistického přístupu ke zdraví a potřebu větší kooperace mezi sociálními 

službami a zdravotní péčí pro zajištění kvalitního života.  

Dogra a kol. (2017) publikovali již třetí vydání příručky pro práci s dětmi a mladistvými 

s duševními poruchami. Tato příručka poskytuje stručný úvod do problematiky duševního 

zdraví dětí, který zahrnuje povahu, prevalenci, léčbu a zvládání problémů duševního zdraví u 

dětí a mladistvých. Je zaměřena multidisciplinárně pro všechny profese v první linii, které se 

setkávají s těmito klienty. Přehledně jsou zde vymezené čtyři oblasti profesionálních služeb, 

které by měly být zajištovány v dané specializaci, a to oblast neziskového sektoru (včetně 

komunit, nevládních organizací apod.), zdravotnictví, sociálních služeb a vzdělávání. V každé 

oblasti jsou definováni i pracovníci, kteří se na daných činnostech podílejí, viz níže uvedený 

obrázek 4.1.   

 
45 Tato studie si neklade za cíl detailní popis jednotlivých duševních poruch; ve vztahu k sociální práci o takovémto pojetí 

podrobně pojednává např. publikace Maharová a kol. (2008).   



   

74 

 

Obrázek 4.1. Kdo jsou pracovníci služeb pro děti a mládež s duševním onemocněním? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

1 Upraveno z anglického výrazu health visitor, kdy se jedná o zdravotní personál, který např. zjišťuje v domácnostech vyhovující prostředí pro 

život dítěte.  

Zdroj: Droga a kol. (2017), vlastní zpracování  

Děti a mladiství tedy tvoří v rámci specializace na duševní zdraví specifickou podskupinu 

klientů, přičemž důležitým partnerem v týmové spolupráci je především rodina. Sociální 

pracovník bývá součástí terapeutického týmu. Ostatní odborníky tvoří především psycholog, 

psychiatr, praktický lékař, ale měl by zde být zastoupen také pedagog či ostatní pracovníci 

neziskových organizací nabízejících adekvátní služby či v případě ústavní péče další odborný 

zdravotnický personál.  

Některá odlišná specifika multidisciplinární spolupráce poté budou vyvstávat u dospělých 

klientů, a to především těch, kteří nemají vlastní rodiny, které by jim mohly pomoci. Dle 

specifických potřeb klientů s duševním onemocněním lze odhadnout návaznou spolupráci 

jednotlivých odborníků. Matoušek a kol. (2010) uvádějí jako stěžejní potřeby bydlení a práci. 

Zde tedy kromě odborníků ze zdravotní péče, sociálních služeb, neziskového sektoru bude 

potřeba spolupráce se zaměstnavateli, úředníky, právníky, institucemi poskytujícími bydlení 

apod.  

Další specifický přístup je vhodné zajisti u seniorů, u nichž se v seniorském věku začínají 

projevovat fyzické i psychické známky stárnutí. Tako skupina klientů je natolik specifická, že 

jí byla vymezena samostatná specializace, proto zde tato problematika nebude dále rozebírána.  

Hlavním nástrojem týmové spolupráce u osob s vážným duševním onemocněním 

(psychiatrickým onemocněním) je psychosociální rehabilitace, která by měla být realizovaná 

prostřednictvím rehabilitačních programů. Vachková (2008) uvádí, že péče o lidi s vážným 

duševním onemocněním musí být propojená jak v oblasti biologické léčby, psychologické 

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). Účinné rehabilitační programy by měly spojovat 

a zajistit součinnost rehabilitační a léčebné péče a být součástí více psychosociálních intervencí. 

Dobrovolný sektor / ostatní odborníci v komunitě / 

nevládní organizace zahrnující: 

• služby spojené s úmrtím, 

• projekty proti domácímu násilí, 

• podporu oběti a spolupráce s policií, 

• projekty menšinových etnických skupin, 

• místní podpůrné skupiny, 

• pracovníky s mládeží, 

• místní náboženské nebo komunitní organizace. 

Pracovníci ve zdravotnictví: 

• praktický lékař / rodinný lékař, 

• terénní zdravotnický personál,1 

• zdravotní sestry, 

• porodní asistentky, 

• personál nemocnice (zejména na oddělní úrazů a 

pohotovosti), 

• komunitní pediatři a školní lékaři. 

Sociální služby: 

• sociální pracovníci, 

• odborní pracovníci školky, 

• pracovníci v oblasti adopce a osvojení dítěte, 

• rezidenční sociální pracovníci, 

• pracovníci v oblasti ochrany dětí, 

• specializované týmy v oblasti sociální práce (např. 

ty, které pracují v oblasti zaměřené na zneužívané 
děti). 

Pracovníci v oblasti vzdělávání: 

• pracovníci předškolního vzdělávání, 

• učitelé; koordinátoři speciálních vzdělávacích 

potřeb, 

• psychologové v oblasti vzdělávání, 

• úředníci a poradci v oblasti vzdělávání, 

• duchovní, 

• pracovníci v oblasti podpory chování a 

vychovatelé, 

• ostatní poradci v oblasti vzdělávání a výchovy.  
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V rámci sociální práce je speciální pozornost věnovaná duševní nemoci v oblasti mentálního 

postižení. Mentální retardace, nebo také mentální postižení podle mezinárodní klasifikace 

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

charakteristický hlavně v poškození schopností, které patří k celkové úrovni inteligence, tedy 

poznávací, jazykové, pohybové a sociální schopnosti (WHO,2018). Vyskytuje se současně s 

psychickými či somatickými problémy. Hodnocení stupňů duševní zaostalosti se obvykle dělá 

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

sociální adaptaci. Intelektuální schopnosti či adaptace v prostředí se může postupně měnit 

vlivem nácviku či rehabilitace. 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“. S ohledem na výše zmíněné nelze k takovému člověku přistupovat dle tzv. 

biomedicínského modelu46, kde „problémy člověka s mentální retardací jsou vysvětlovány jako 

samozřejmý následek přítomnosti primárního postižení, bez ohledu na interakci s prostředím, 

ve kterém se vyskytuje“.  

Lepší přístup k této problematice je založen na modelech, které kladou důraz na interakční 

povahu mentální retardace mezi jedincem a prostředím, kdy dochází ke snaze pochopit 

konkrétního člověka s mentální retardací. Další možný přístup je založen na modelech, které 

na první místo staví člověka jako lidskou bytost, a poté se až zajímají o mentální retardaci. 

V těchto modelech je kladen důraz na naplnění všech potřeb dle Maslowa (2014), přičemž 

pozitivním dopadem těchto modelů je postupná humanizace služeb pro lidi s tímto postižením. 

Matoušek a kol. (2010) uvádějí, že sociální práce s lidmi s mentální retardací má svá specifika, 

která jsou odlišná od práce s jinými cílovými skupinami. Tato specifika by se měla zohlednit i 

v rámci multioborového přístupu. Matoušek a kol. (2010) však dodávají, že sociální pracovníci 

a poskytovatelé služeb by neměli řídit život klienta, ale pomoci mu zvládnout nevyhnutelné 

tak, aby byl schopen řídit si vlastní život sám. Poskytované služby by se však měly odvíjet také 

od standardizované metodiky posuzování jejich postižení, přičemž Durecová (2007) dodává, 

že pouze inteligenční testy nejsou zdaleka dostačující a je potřebné je doplnit o další 

multifaktorové testy (např. posouzení míry adaptivního chování) a dle toho posoudit úroveň 

soběstačnosti klienta.  

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, a to také 

ve smyslu multidisciplinární či interdisciplinární spolupráce. Odborná pomoc, která je 

zabezpečována v nejranější fázi života dítěte, by se měla zaměřovat především na efektivní 

spolupráci s rodinou (Valenta, 2013). Šimáčková a Viktorín (2017) zdůrazňují potřebu týmové 

spolupráce (tj. lékař – zejména pediatr, psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog) 

především v oblasti diagnostiky, přičemž základem diagnostiky dítěte s mentálním postižením 

je lékařské vyšetření, na které navazují následné diagnostiky potřebných služeb (např. 

speciálně-pedagogické, psychopedické, adaptivní apod.). Komplexnost poskytovaných služeb 

by měla být zajištována v jednom týmu, který tvoří sociální pracovník, pediatr, speciální 

pedagog, psycholog, logoped, přičemž hlavní podíl na spolupráci by měla zastávat rodina.  

 
46 Jak uvádí Matoušek a kol. (2010), tradiční model ústavní péče, resp. biomedicinský model, je převládající v podmínkách 

ČR.  
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Činnosti týkající se starších děti se soustředí především na vzdělávání a využití volného času. 

Ve smyslu multidisciplinární spolupráce je zde zřejmá především kooperace pedagogů, 

speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, logopedů, neurologopedů a sociálních pracovníků, 

kdy opět zde důležitou roli zastává také rodina (Maharová a kol., 2008). Potřebnost dalších 

odborníků vyvstává také v situacích, kdy dítě, resp. klient, má ještě jiné než mentální postižení, 

zde je poté potřebná spolupráce např fyzioterapeutů či ergoterapeutů. Komplexní 

problematikou dítěte s mentálním postižením a jeho potřebami ve škole se zabývá např. 

Jankovský (2000), jenž opět zdůrazňuje roli rodiny při komplexní rehabilitaci dítěte a zapojení 

dalších zařízení v případě kombinovaného postižení dítěte, a to zejména léčeben, nemocnic, 

lázeňských zařízení, ústavů sociální péče a jiných z oblasti neziskového sektoru. Bendová a 

Zikl (2011) zdůrazňují potřebu odlišných přístupů ve vzdělávání s ohledem na míru a typ 

mentálního postižení.  

Právě pohled na multidisciplinární spolupráci osob, zejména u dětí s mentálním postižením, je 

v české odborné literatuře definován spíše z pohledu pedagogiky než z pohledu sociální práce. 

Tato skutečnost je daná především tím, že pedagogika jako obor se významnější měrou podílí 

na výchově a vzdělávání. Dillenburger a kol. (2014) zkoumali multidisciplinaritu napříč obory 

vzdělávání, sociální a zdravotní péče při práci s osobami s autismem a mentálním postižením. 

V této studii analyzovali multidisciplinární skupiny odborníků ze školství, zdravotnictví a 

sociální péče, kde se ukázalo, že většina z těchto odborníků má dvojí kvalifikaci napříč těmito 

obory, jakož i v oborech zabývajících se analýzou chování. Právě znalosti z analýzy chování 

daných jedinců jsou zde stavěny jako nosný faktor multidisciplinární spolupráce.  

Specifické budou také potřeby mládeže a dospělých osob s mentálním postižením. Jak uvádí 

Matoušek a kol. (2010), sociální služby zde lze rozdělit na tři základní oblasti: práce, bydlení a 

volný čas. Tyto oblasti s sebou přinášejí také nové formy multidisciplinární spolupráce, 

přičemž zde již opadá potřeba výchovně vzdělávacích činností, pokud osoba s mentálním 

postižením již nenavštěvuje tato zařízení. V rámci práce a bydlení se jedná především o 

komunikaci s úřady, se zaměstnavateli, případně soudy. Do volnočasových aktivit se zapojuje 

především komunitní spolupráce různých organizací a center.   

Matoušek a kol. (2010) říká, že každá profese vnáší do práce s klientem s mentálním postižením 

něco jiného. „Speciálně-pedagogické vzdělání zakládá kompetenci v oblasti didaktických 

postupů. Lidé s psychologickým vzděláním mají způsobilost k hodnocení duševních schopností 

a dovedností i znalosti týkající se prožívání a emočních problémů klientů. Sociální pracovníci 

mohou přispět znalostmi o skupinové dynamice, schopností vést rozhovor, znalostmi z oblasti 

legislativy a zejména schopností pracovat s klientem v kontextu vazeb na lidi a instituce, jež 

jsou součástí chráněných (prostředí a ústavů)“ (Matoušek a kol., 2010, s. 120). V případech, 

kdy klient navštěvuje i ústavy sociální péče, se do týmové spolupráce zapojují i lékaři a 

zdravotní sestry, kteří se zaměřují na klienta z hlediska jeho zdravotního stavu, smyslových a 

jiných omezení.  

Z výše uvedeného je patrné, že primární osoby v mezioborovém týmu v rámci této specializace 

jsou zejména sociální pracovníci a pracovníci ve zdravotnictví, přičemž v případě dětí a 

mládeže to jsou také pracovníci v oblasti vzdělávání a výchovy. S ohledem na vymezení 

mezioborové spolupráce by takovéto týmy měly spolupracovat především interdisciplinárně, 

ne-li transdisciplinárně. Můžou nastat však specifické situace, kdy bude potřeba spolupráce i 

jiných profesí (např. policie, právník, dluhové poradenství). Tuto spolupráci, ve vztahu ke 

klientovi, však lze označit za jednorázovou a nahodilou, proto ji lze chápat spíše jako 
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multidisciplinární. Jak již bylo několikrát výše zdůrazněno je vždy potřebné brát klienta 

individuálně a tomu následně přizpůsobit potřebnou spolupráci.  

4.5.2. Popis současného stavu ve sledovaných zařízeních  

Metodou focus groups, resp. minigroups, moderovanou diskusí se třemi pracovníky center 

duševního zdraví, bylo zjišťováno, se kterými organizacemi či institucemi spolupracují při 

řešení nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním zdravím. S ohledem na výše 

uvedené je skupina klientů tak rozsáhlá, že nebylo možné zajistit respondenty, kteří se setkávají 

se všemi skupinami spadajícími do problematiky duševního zdraví.  

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 

Olomouc, 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. 

Otázky z dotazníkového šetření směřující k popisu činností v rámci spolupráce s odborníky 

z jiných institucí, organizací a zařízení byly v rámci této specializace poměrně četné. Tento typ 

spolupráce byl vykázán ve 148 případech (72 %). Dále je nezbytné šetření opět doplnit 

o specifika spolupráce se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací a zařízení, která 

byla realizovaná ve 198 případech (97 %). Spolupráce v rámci pracoviště byla realizovaná ve 

203 případech (99 %). Z výsledků je zřejmé, že spolupráce ať už s ostatními odborníky, či 

v rámci ostatních sociálních pracovníků je poměrně četná. V rámci focus groups bylo poté 

zjišťováno, zda se dá tato spolupráce považovat za interdisciplinární či multidisciplinární.  

Multidisciplinární spolupráce  

Dle výsledku šetrní v rámci dané specializace bylo zjištěno, že spolupráce je realizovaná 

primárně multidisciplinárně. Většinou se jedná o zprostředkování kontaktů či zajištění následné 

péče pro klienta, avšak vždy v rámci odbornosti zainteresovaného pracovníka bez hlubšího 

propojení jednotlivých disciplín a při absenci společných metod. Tato spolupráce je ad hoc 

nahodilá a vyvstává z individuálních potřeb klienta.  

Účastníci focus groups uvádějí, že multidisciplinárně spolupracují zejména s neziskovými 

organizacemi a s jejich sociálními službami. Jedná se např. o zajišťování následného 

ubytování po propuštění v azylových domech. Dále respondenti uváděli, že spolupracují s 

terénními programy, například pokud přivedou klienta na „detox“, tak ho pak doprovázejí 

i při přesunu do následného zařízení, případně klienta doprovodí k soudu nebo na úřad. Dále 

probíhá spolupráce v rámci sociální rehabilitace, která klienty připraví na pobyt mimo zařízení 

pomocí nácviku praktických činností, nebo s chráněným bydlením, pečovatelskou službou 

či chráněnými dílnami. Ohledně dluhové problematiky odkazují klienty na dluhové poradny 

v okolí.  

Externě spolupracují s právníkem, tuto spolupráci považují za důležitou, jejich klienti řeší 

nejen dluhovou problematiku, mnohdy se jedná i o trestní či rodinné právo a právníka potřebují 

mít podle jejich slov „na dosah“. Nicméně by potřebovali právníka, který by byl k dispozici 

klientům, zatím doporučují jen internetovou poradnu, tam ovšem mohou být klientem jen osoby 

závislé. Ve velkém zařízení právní pomoc řeší pomocí interního právního oddělení. 

Psychologa využívají zejména v rámci komunit, v zařízeních je vždy nějaký psycholog 

přítomen, pracovníci osobně pomoc psychologa podle vlastních slov nepotřebují. Zde záleží, 
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zda je psycholog přítomen na případových konferencích, v tomto případě lze tuto spolupráci 

označit za interdisciplinární.  

Spolupráci navazují i s léčebnami, psychiatrickými nemocnicemi ohledně umisťování 

klientů, s probační a mediační službou, kdy se snaží pomoci klientům v ochranné léčbě 

odpracovat veřejně prospěšné práce. 

Na Policii ČR či městskou policii se obracejí v případě, že klient uteče ze zařízení, při asistenci 

u převozů agresivních klientů či v případech dohledávání rodin zesnulých klientů. 

S obcemi kooperují při propouštění klienta z pobytové péče, v případě, že ho nepředávají do 

jiného zařízení, ohledně zajištění bydlení, dále často v případech dohledání kontaktu na rodinu 

zesnulých klientů. 

Také spolupracují se sociálními kurátory, občanskými sdruženími, odděleními sociální 

péče, soudy, cizineckou policií při převozech cizinců domů, matrikami, OSPODem, 

ombudsmanem. Spolupráce se soudy nově v jednom zařízení probíhá pomocí videohovorů, 

kdy pomocí internetu propojují klienta s pracovníky soudu. Spolupráce funguje 

i s pojišťovnami při přechodu klienta z nemocnice do služeb následné péče a s OSSZ ohledně 

nemocenských dávek. 

Respondenti spolupracují s veřejnými opatrovníky klientů ohledně právních úkonů, jeden z 

respondentů si posteskl, že nemá možnost u svých klientů zjistit, zda mají opatrovníka, a tudíž 

mnohdy klienti podepisují dokumenty a nemají na to právo. Uvítali by větší součinnost ze 

strany veřejných opatrovníků, případně komplexnější přístup ke klientovi ze strany veřejného 

opatrovníka, jelikož tento nechává spoustu úkonů, které by z titulu své pozice měl řešit sám, na 

sociálních pracovnících služeb. 

Jeden z respondentů popisuje spolupráci či spíše komunikaci s úřadem práce hlavně ohledně 

neschopenek klientů, kteří jsou hospitalizováni. Tuto spolupráci nehodnotí kladně, protože je 

těžké zjistit, zda je potřebné neschopenku vystavit a na jaký termín má klient sjednanou schůzku 

na úřadu práce. Pracovnice úřadů práce termíny jiným osobám nesdělují a bez neschopenky je 

klient vyřazen, pokud se nedostaví. Zpětně neschopenku nelze vystavit či uznat. Tato situace je 

poněkud kontroverzní, jelikož dle § 57 odst. 1 písm. b) a § 61 písm. a) zákona 187/2006 Sb., 

zákona o nemocenském pojištění, ošetřující lékař vystavuje neschopenku pojištěnci, který byl 

přijat k poskytnutí lůžkové péče v den, kdy tuto skutečnost zjistil. Z výpovědi respondenta 

můžeme shledat, že praxe není tak, jak ji ukládá zákon, dle výpovědi respondentů se ukazuje, 

že pracovní neschopenky mají na starosti právě sociální pracovnice, což je nad rámec jejich 

agendy. Obecně spolupráci s úřadem práce hodnotí jako neefektivní a zdlouhavou, což jim 

komplikuje výkon ostatní práce. Shodují se na tom, že veřejnost a hlavně úřady, zejména 

pracovníci úřadů práce, jsou velmi špatně proškolení v problematice psychických 

onemocnění a svým přístupem ke klientům často jejich psychické stavy zhoršují. 

Interdisciplinární spolupráce  

Dle výsledků šetření v rámci focus groups sociální pracovníci hodnotí interdisciplinární 

spolupráci jako minimální. Veškeré činnosti jsou pojímány jako návazná spolupráce či 

zprostředkování kontaktů, resp. jako spolupráce multidisciplinární. Pokud však již hovoří o 

interdisciplinární spolupráci, vnímají ji spíše jako ad hoc nahodilou, i když dle níže uvedeného 

popisu ji lze shledat spíše jako plánovanou.  

Nejčastěji bývá interdisciplinární spolupráce realizovaná v rámci společných porad, kterých se 

účastní kromě respondentů také sociální pracovníci jiných oddělení a zdravotnický personál 
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(lékaři a sestry). Četnost těchto setkání je odlišná napříč sledovanými zařízeními, zpravidla se 

jedná o čtrnáctidenní či měsíční frekvenci. Užší spolupráce je potom navázána s psychologem 

či ergoterapeutem. Se zdravotnickým personálem pracují také na vypracování společných 

metodik práce.  

V ojedinělých případech byla realizovaná také případová konference, které se účastnili sociální 

pracovnice, terapeutky, ošetřující lékař, primář, vrchní sestra, pracovnice ekonomického 

oddělení, sociální pracovnice zdravotně-sociálního oddělení, opatrovník a rodina. V těchto 

případech se společně řeší nejvhodnější postup pro klienta, který přechází ze zdravotního 

oddělení do následné péče – ať už terapeutické péče v rámci nemocničního komplexu, či jiné 

pobytové služby. Pracovníci ekonomického oddělení zde vystupují v případech, pokud mají na 

starosti i záchytnou stanici a faktury za pobyt na ní.  

Jeden z respondentů sdělil, že je členem pracovní skupiny, kterou svolává místní obecně 

prospěšná společnost, která pracuje s duševně nemocnými, dalšími členy jsou pracovníci 

z léčeben, nemocnic, je tam i lékařka, psychiatrička, jsou tam opatrovníci, zástupci 

neziskových organizací a další zainteresovaní pracovníci. Tato setkání jsou tematicky 

zaměřená. 

Case management u sociálních pracovníků v psychiatrických nemocnicích probíhá především 

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

službách a zdravotnickým personálem v těchto zařízeních, jedná se tedy o aktivní týmy. 

Respondenti realizují v omezené míře také supervize, které označují za přínosné a potřebné, 

nicméně podle slov respondentů do kompozice zdravotnických oddělení nezapadají, řeší jiné 

problémy, které zdravotníky nezajímají, proto pro ně má větší váhu kontakt s jinými sociálními 

pracovníky v této specializaci. Toto se stává většinou na konferencích, workshopech či kurzech, 

při těchto příležitostech sdílejí, předávají si zkušenosti, porovnávají pracovní postupy.  

Hlavní překážkou v interdisciplinární spolupráci je především velká vytíženost jak zdravotního 

personálu, tak personálu z řad sociálních pracovníků. Mezi další překážky lze zařadit 

všeobecnou neakceptaci odbornosti sociálních pracovníků, kteří jsou považování za převážně 

úřednickou pracovní sílu. Často se setkávají se situací, kdy jim jsou předávány činnosti, které 

nejsou v jejich odborné kompetenci, jelikož schází adekvátní personál, který by tuto práci 

vykonal. Sociální pracovníci si uvědomují, že oblast, ve které pracují, je co do odbornosti velice 

rozsáhlá a vzhledem ke skupině klientů také citlivá a vyžaduje neustálou kontrolu, zda jsou 

jednotlivé úkony prováděny správně. Další překážkou je skutečnost, že jednotlivec vidí 

problém pouze ze svého pohledu (úseku) bez ohledu na to, koho se ještě jeho řešení týká. Chybí 

také nastavení postupů, často není zřejmé, do čí kompetence vlastně řešení nějakého problému 

patří. Sociální pracovníci by uvítali hlubší spolupráci, která by byla realizovaná tak, aby se 

jednotlivci a týmy dokázali domluvit a spolupracovat bez ohledu na zátěž s tím spojenou a 

hledali tak společné cesty, jak klientovy pomoci při respektování odbornosti druhého, a to i přes 

osobní nebo pracovní antipatie. 

4.5.3. Závěry a doporučení pro mezioborovou spolupráci dané specializace  

Na základě poznatků z odborné literatury a výsledků pilotního šetření lze konstatovat, že 

mezioborová spolupráce v rámci specializace zaměřené na nepřiznivé situace spojené 

s mentálním a duševním zdravím je nezbytná, přičemž většina činností sociálních pracovníků 

této specializace je navázaná na týmovou spolupráci. Důležitou skutečností v rámci této 

specializace je, že tato skupina klientu je značně nehomogenní; klienti včetně jejich problémů 

jsou individuální, a tedy postihnout veškerou síť spolupracujících odborníků je dosti 
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problematické. Je zřejmé, že potřeba spolupráce s jednotlivými odborníky se bude lišit dle 

jednotlivých klientů, v závislosti na typu konkrétního duševního onemocnění, v závislosti na 

tom, zda klient navštěvuje ústavní péči, nebo se mu věnují pouze terénní pracovníci. Důležitým 

faktorem je také rodinné zázemí a typ podskupiny klientů, jelikož odlišný přístup je vyžadován 

u dětí a mladistvých, u dospělých klientů či u seniorů. Stěžejní roli v mezioborové spolupráci 

však zastává zdravotnický personál a poskytovatelé sociálních služeb včetně sociálních 

pracovníků, v případě dětí a mládeže také výchovné a vzdělávací instituce. Dotazovaní sociální 

pracovníci konstatují, že postihnout veškeré oblasti a problematiku klientů co do odbornosti je 

nad rámce jejich možností, a tedy bez spolupráce dalších odborníků se neobejdou.  

Za obecné východisko mezioborového přístupu u osob se zdravotním postižením47 lze shledat 

Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením48 (dále jen 

Úmluva), kde v čl. 26 odst. 1 je uvedena povinnost státu „organizovat, posilovat a rozšiřovat 

komplexní habilitační a rehabilitační služby a programy, především v oblasti zdravotní péče, 

zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních služeb takovým způsobem, aby tyto služby a programy 

začínaly pokud možno co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním posouzení 

individuálních potřeb a předností“ (OSN, 2007). Tato úmluva se snaží o začlenění této skupiny 

klientů do společnosti a o respektování jejich práv, přičemž zohledňuje jejich specifickou 

situaci a potřeby související s jejich postižením.49  

Jankovský (2000) konstatuje, že vytvořit tým funkčních odborníku není jednoduché, jelikož se 

zde prolínají péče různých resortů, a to Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), 

Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v případě dětí a mládeže (dále jen MŠMT), přičemž každý z nich má své metodiky a postupy.50  

Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením MPSV započalo v roce 200751 transformaci a 

deinstitucionalizaci sociálních služeb, jejíž cílem je vytvořit koordinovanou síť služeb tak, aby 

uživatelé žili v přirozené komunitě a co nejvíce byla minimalizovaná potřeba ústavní péče. 

V tomto procesu MPSV pokračuje i v současnosti. V Národní strategii sociálního rozvoje na 

období 2016–2025 (dále jen NSRSS) je jedním ze strategických cílů „zajistit přechod od 

institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném 

prostředí“ (MPSV, 2015, s. 57). Ve smyslu multidisciplinární spolupráce to znamená větší 

zapojení především neziskového sektoru, komunitních služeb, a to zejména komunitního 

bydlení.  

NSRSS reflektuje Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2015–2020 (dále jen Národní plán), který byl schválen Vládou ČR v roce 

2015 a vychází z Úmluvy. Národní plán se dotýká činností všech tří výše zmíněných resortů a 

 
47 Národní programy a právní předpisy nevymezují konkrétní skupinu osob (dle typu a druhu zdravotního postižení), vždy se 

hovoří o osobách se zdravotním postižením obecně, do které spadá i skupina osob s duševním onemocněním a její podskupina 

mentálního postižení. Dále jsou tedy v práci užívány obecné pojmy tak, jako je tomu v právních předpisech či jiných 

strategických dokumentech, které se zaměřují buď celkově na skupinu osob se zdravotním znevýhodněním, či na skupinu osob 

s duševním onemocněním obecně. Valenta a kol. (2012) v této věci konstatují, že doposud nebyl přijat žádný závazný 

dokument, který by byl výhradně zaměřen na osoby s mentální retardací. 
48 Česká republika ratifikovala tuto úmluvu v roce 2009.  
49 Tyto skutečnosti vycházejí také z Úmluvy o ochraně lidských práv a základní svobod.  
50 Okrajovou roli zde zastává také Ministerstvo financí (dále jen MF), jelikož je hlavním koordinátor správy finančních 

prostředků na jednotlivé aktivity daných resortů.  
51 Stěžejním strategickým dokumentem v tomto směru byla Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v 

jiné druhy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporujících sociální začlenění uživatele do 

společnost (MPSV, 2006). Od roku 2007 byly na úrovni MPSV realizovány dva projekty financované z prostředků OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, a to Podpora transformace sociálních služeb a Transformace sociálních služeb 

(ukončený v roce 2015).  
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je zde vyzdvižena potřeba spolupráce a ucelenost konceptu rehabilitace osob se zdravotním 

postižením včetně jejich návaznosti léčebné, sociální, pedagogické a pracovní. „Rehabilitace je 

procesem systematického, propojeného a koordinovaného plánování a řízení zdravotnických, 

sociálních, pracovních, výchovně-vzdělávacích, technologických, kulturních, neformálních a 

dalších nástrojů k návratu ke zdraví nebo k důstojnému, aktivnímu životu při nevratné poruše 

zdraví“ (ÚV ČR, 2015, s. 50). Revize Národního plánu opakovaně ukládá za úkol zavést 

funkční systém koordinace rehabilitace52 mezi resorty, který nebyl doposud realizován, a to 

z toho důvodu, že se zainteresované resorty na tomto systému neshodly (ÚV ČR, 2019). 

Koordinace mezi jednotlivými resorty, stejně jako spolupráce jednotlivých odborníků, je 

potřebná a legislativní úprava v této věci by mohla být nápomocná při vymezení rolí v daném 

týmu. Z výpovědi respondentů bylo patrné, že jejich postavení není vždy v týmu rovné. Na tuto 

skutečnost poukazuje i Wiles a Vicary (2019), kteří uvádějí, že organizační 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 

ohrožení profesní identity sociálního pracovníka. K obdobným závěrům došli i Havlíková  

a Hubíková (2017, s. 1), které uvádějí příklad práce sociálních pracovníků a spolupráce 

posudkových lékařů: „Je zřejmé, že spolupráci mezi posudkovými lékaři a sociálními 

pracovníky ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nejvýraznějších se jeví být nereflektovaná 

profesní socializace a odborná perspektiva zapojených odborníků.“ 

Cílem MZ53 vycházejícím z Národního plánu byla realizace reformy systému psychiatrické 

péče o osoby s duševním onemocněním. Koncepčně byla reforma započatá již v roce 201354 

Strategií reformy psychiatrické péče (dále jen Strategie). Obsahem reformy je především 

zefektivnění rigidního systému institucionální psychiatrické péče při plném zajištění lidských 

práv všech duševně nemocných. Jedním ze specifických cílů Strategie je „zlepšit provázanost 

zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb“ (MZ, 2013, s. 9). Tento cíl byl do strategie 

implementován, jelikož provázanost těchto služeb byla shledána jako nedostatečná. Je zde také 

zdůrazněna potřeba vzájemné provázanosti meziresortního a multiprofesního přístupu. Pro 

jednotlivé resorty jsou stanoveny doporučení, na které by se měly zaměřit v souvislosti 

s osobami duševně nemocnými. Přehled jednotlivých doporučení této spolupráce znázorňuje 

následující tabulka 4.2. V posledním sloupci je odhadnuta potřebná spolupráce případných 

institucí či konkrétních pracovníků těchto institucí.   

Tab. 4.2. Mezirezortní doporučení MZ a oblasti spolupráce nezdravotnických resortů  

Resort Doporučení MZ 
Potřebná spolupráce s 

institucí/pracovníky/odborníky 

MF  • Vytvořit systém finančních pobídek pro rozvoj oblasti sociálního podnikání (tj. 

zlepšit podmínky pro organizace zaměstnávající osoby s duševním onemocněním 

či osoby rehabilitované po duševním onemocnění). 

• Sociální podniky  

MPSV • Sledování dopadů posuzování invalidity a stupně závislosti na skupinu osob 

s duševním onemocněním.  

• Sociální služby 

• Zaměstnavatelé 

• Sociální pracovníci 

• Zdravotně-sociální služby 

• Zdravotně-sociální pracovníci 

• Neziskové organizace  

• Komunity 

• Podpora zaměstnanosti 

• Chráněná pracovní místa (tj. zvýšení počtu chráněných pracovních míst pro širší 

uplatnění osob s duševním onemocněním). 

• Služby (redefinice a doplnění katalogu sociálních služeb o služby specifické pro 

osoby s duševním onemocněním). 

• Chráněné bydlení 

 
52 Dle Národního plánu bylo potřebné vypracovat do konce roku 2019 právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a 

nástroje jejího financování, přičemž tento plán je v gesci MPSV s koordinaci MZ, MŠMT a MF. Doposud však nebyla 

realizovaná legislativní úprava v této věci (ÚV ČR, 2019).  
53 V koordinaci s MPSV a MSP.  
54 Reforma psychiatrické péče v současnosti stále pokračuje a nyní se nachází v první fázi, která potrvá do roku 2023.  
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• Inkluzivní podpora (programy podporující začleňování osob s duševním 

onemocněním do sociálního a pracovního prostředí). 

• Zaměstnanci samosprávních celků 

zejména úřadu práce 

• Transformace pobytových služeb (domovy se zvláštním režimem a domovy pro 

osoby se zdravotním postižením). 

• Zdravotně-sociální služby stacionární i terénní (rozšíření nabídky těchto služeb 

společně s jejich zkvalitněním). 

MMR • Sociální bydlení (zvýšení dostupnosti sociálního bydlení). • Institut sociálního bydlení a s ním 

související pracovníci 

MV  • Edukace Policie ČR (včetně Služby cizinecké policie) a dalších relevantních 

složek IZS (edukace v oblasti komunikace, přístupu k osobám s duševním 

onemocněním a řešení situací s duševně nemocnými). 

• Policie ČR  

• Relevantní složky IZS 

• Spolupráce Policie ČR a dalších relevantních složek Integrovaného záchranného 

systému (IZS) s jednotlivými pilíři (nastavení efektivní komunikace a spolupráce 

s jednotlivými pilíři psychiatrické péče). 

MS  • Nedobrovolné/ochranné léčení (je třeba upřesnit proces a pravidla pro tyto druhy 

hospitalizace osob s duševním onemocněním s důrazem na respektování jejich 

práv). 

• Právníci  

• Soudci 

• Opatrovníci  

• Zbavování způsobilosti k právním úkonům/omezení svéprávnosti (je třeba citlivě 

nastavit kritéria pro řešení této problematiky) 

MŠMT • Pregraduální vzdělávání (rozšíření osnov v rámci vzdělávání mediků) • Pedagogičtí pracovníci  

• Speciální pedagogičtí pracovníci 

• Asistenti pedagoga 

• Vychovatelé 

• Inkluzivní přístup na běžných školách (rozšíření podpory inkluzivního přístupu 

a zajištění integrace žáků s duševním onemocněním do běžných škol) 

Územní 

krajské 

samosprávy 

• Koordinace péče v rámci regionů (vybudování a následné zlepšení koordinace 

péče v rámci jednotlivých pilířů̊ psychiatrické péče v jednotlivých krajích ČR). 

• Zaměstnanci krajské samosprávy  

Zdroj: MZ (2013. s. 38–39), vlastní zpracování   

Změna organizace a restrukturalizace psychiatrické péče povede k propojenější komunikaci 

mezi pacientem, rodinou, psychiatrem, sociální péčí a dalšími potřebnými složkami péče.  

Styx (2003) uvádí, že transformace psychiatrické péče je závislá na ochotě celé společnosti 

akceptovat člověka s duševním onemocněním včetně jeho odlišností. Tato akceptace je reálná, 

pokud dojde k de-stigmatizaci osob s duševní nemocí. V tomto smyslu se MZ zaměřilo také na 

oblast vzdělávání, a to jak zdravotníků mimo oblast psychiatrické péče, tak vzdělávání 

pracovníků složek veřejné správy (včetně vzdělávání poskytovatelů péče a návazných profesí). 

Povědomí jednotlivých odborníků, ale i laické veřejnosti o duševních nemocech má vést 

k prohloubení mezioborové spolupráce a odhalení včasné diagnostiky55 (MZ, 2013). Tato 

potřeba vyvstala i v průběhu pilotního šetření, a je tedy žádoucí tento postup implementovat na 

národní úrovni.  

Jak již bylo výše zmíněno, specifickou skupinou v rámci specializace zaměřené na nepříznivé 

situace spojené s duševním zdravím jsou děti a mládež a senioři56. Zagatová (2018)57 na 

konferenci věnující se multidisciplinární spolupráci představila projekt MZ Nové služby v péči 

o duševně nemocné58, který vychází z cílů Strategie. Jedná se o komunitní prvek péče o duševně 

nemocné, který ve stávajícím systému scházel. „Péče v komunitě bude vždy poskytována 

multidisciplinárními týmy, ve kterých budou úzce spolupracovat sociální, zdravotní a v případě 

dětí také školské služby, které v současnosti fungují odděleně,“ upřesňuje Zagatová (2018, s. 

16). Je zde zřizován také speciální pedopsychiatrický multidisciplinární tým (dále jen PMT), 

 
55 U zdravotního personálu mimo oblast psychiatrie.  
56 Problematika seniorů je samostatnou specializací předkládaného projektu (viz předcházející podkapitola), nebude tedy dále 

blíže specifikována pro zamezení duplicity v textu.  
57 Opět se zde setkáváme s chybným označením multidisciplinární spolupráce, Činnosti, které jsou realizovány a zamýšleny, 

předpokládají především interdisciplinární spolupráci.  
58 Tento projekt byl zahájen v dubnu roku 2018, přičemž v období 2019–2020 má dojít k ověření jeho účinnosti.   
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který má být mezičlánkem mezi ambulantní psychiatrickou péčí a lůžkovou péčí. Jeho funkcí 

je především včasná diagnostika duševních poruch. PMT propojuje odborníky z oblasti 

zdravotnictví, sociálních služeb a výchovy a vzdělávání. Potřebnost takového týmu je více než 

zřejmá a je zajisté přínosné, že je jeho zavedení již v procesu. Důležitou úlohu zde sehrávají 

také výchovně vzdělávací instituce, přičemž MŠMT v tomto směru stanovilo Strategii 

vzdělávání 2020 (MŠMT, 2014)59, kde prioritním cílem je dosáhnout snížení nerovností ve 

vzdělávání, které jsou zaměřené také na žáky se zdravotním znevýhodněním. V této věci je 

nutné poznamenat, že právo na vzdělání je zakotveno v článku 33 Listiny základních práv a 

svobod ČR.  

Pro nejmenší dětí60 je pomoc poskytovaná formou rané péče, která je ustanovena v § 54 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,61 a v § 19 vyhlášky č. 505/2006 Sb, který definuje 

základní činnosti při poskytování rané péče a vymezuje oblasti poskytování těchto úkonů, 

kterými jsou: 

• výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně-terapeutické činnosti, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že při realizaci rané péče je potřeba zapojení více odborníků. Raná 

péče je alternativou péče ústavní, což je v souladu ze Strategií a ostatními cíli NSRSS. 

Šandorová a Faltová (2015) zdůrazňují vhodnost nového konceptu péče o ohrožené dítě, 

v němž jsou zahrnuty poznatky z medicíny, pedagogiky, společenských, technických i dalších 

věd, a především zahrnutí přístupu intervence, který nepohlíží pouze na dítě, ale také na jeho 

rodinu, prostředí a společnost. Řada oborníků (Golovčicová, 2015; Rázenková, 2013 či 

Malofeev, 2014) se shoduje na skutečnosti, že je-li věnována rodině s dítětem se zdravotním 

znevýhodněním náležitá podpora a pomoc, včetně zapojení přátel, komunity i společnosti, má 

tato služba výrazný preventivní význam. Tento přístup musí být založen na intenzivní veřejné 

informovanosti, mezirezortní interdisciplinární součinnosti profesionálních týmů (včetně 

rodičů), na propracované diagnostice a metodickém vědeckém základu, finančním zajištění, 

efektivních kontrolních mechanismech a dalších intervencích (Šandorová a Faltová, 2015).  

Duševní onemocnění vyžaduje systém komplexní péče. Na veškeré nedostatky zjištěné v rámci 

pilotního šetření a v odborné literatuře reaguje Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–

2030 (dále jen NAPDS) (ÚV ČR, 2020). V tomto dokumentu jsou vymezena všechna úskalí a 

specifika spojená s duševním zdravím v ČR. Jako klíčové řešení je zde vyzdvihován především 

multidisciplinární přístup. Je zde přímo stanoven specifický cíl 4.1.: „Na základě evaluace 

realizovaných pilotních projektů rozvinout do roku 2030 multidisciplinární týmy jako stěžejní 

služby zajišťující potřebnou péči v komunitě“ (ÚV ČR, 2020, s. 45), kde jako hlavní opatření se 

předpokládá zakotvení multidisciplinárních týmů do legislativní úpravy62, které momentálně 

schází. Nástrojem multidisciplinární spolupráce (především v rámci krajů a obcí) je stanoven 

case management: „zavedením funkce case manažerů na obcích bude položen základ systému 

 
59 Nyní je připravovaná Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+. 
60 Do 7 let.  
61 „Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 

postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu 

vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“ 
62 Způsob plnění tohoto cíle předpokládá legislativní úpravu v zákonech č. 372/2011 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 108/2006 Sb., č. 

95/2004 Sb., č. 96/2004 Sb. Dále předpokládá úpravu prováděcích právních předpisů, např. vyhlášky č. 99/2012 Sb. a vyhlášky 

č. 92/2012 Sb. 
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případové práce s lidmi s duševním onemocněním a provázání služeb na úrovni zdravotně-

sociálního pomezí“ (ÚV ČR, 2020, s. 56). Zde je nutné opět konstatovat, že ani v tomto 

dokumentu není pojem multidisciplinární spolupráce užíván správně a odborně tak, jak je 

vymezen v kapitole 3 této práce. Charakter specifikované spolupráce zde není detailně 

vymezen, i když se dá předpokládat, že se má jednat převážně o spolupráci interdisciplinární.  

Závěrem tohoto šetření lze konstatovat, že veškerá problematika mezioborové spolupráce je 

zakotvena v NAPDS. Zde jsou jasně vymezena všechna úskalí a specifika spojená s danou 

specializací. Tento plán je však poměrně obecně vymezen, a lze proto předpokládat, resp. 

doufat, že jeho dílčí části budou konkrétněji zaměřeny na jednotlivé typy duševních poruch, 

především v rámci mentálního zdraví. Jak již bylo několikrát výše zmíněno, problematika 

duševního zdraví si zakládá především na individualitě jedince ve vztahu k jeho nemoci, 

kterých je v oblasti duševního zdraví nespočet, avšak ne vždy je zapotřebí komplexní péče ve 

smyslu NAPDS.  

Metodickým nedostatkem zjištěným v předkládané práci je skutečnost, že jednotlivé strategické 

dokumenty a akční plány, stejně jako odborná literatura a také respondenti, stírají rozdíly mezi 

pojmy multidisciplinární, interdisciplinární a transdisciplinární, tak jak je vymezuje např. Choi 

a Pak (2007) nebo Kaňák a kol. (2018). Chybně je zde zaměňována multidisciplinární 

spolupráce, kterou je myšlena spolupráce mezioborová, resp. její obecné vymezení.63 

Komplexnost a provázanost problematiky duševního zdraví si jistě zakládá na potřebě 

interdisciplinární, ne-li transdisciplinární spolupráce, tak jak je popisovaná v odborné literatuře 

(viz kapitola 3). Tuto skutečnost by měly zohlednit všechny zúčastněné resorty podílející se na 

přípravě metodik v rámci NAPDS, kde by měla být tato terminologie vyjasněna a správně 

používaná. Pro danou specializaci bude určitě přínosné, bude-li mezioborová spolupráce 

ukotvena v právních předpisech, jelikož v praxi prozatím existuje spíše neformálně, a mnohdy 

je pouze nahodilá, přičemž stěžejním problémem je odmítání sociálních pracovníků jako 

kvalifikovaných členů týmu v kontextu této specializace. Mělo by být tedy jasně vymezeno 

jejich postavení v mezioborovém týmu, jelikož v současnosti jednotliví spolupracovníci 

mnohdy přenášejí na sociální pracovníky administrativu, a to bez vědomí důležitosti jejich 

práce, resp. jejich vlivu na klienta.  

Dle výše zjištěných poznatků z daného šetření a z dostupné literatury nelze exaktně určit přesný 

tým odborníků. Obecně lze konstatovat, že schází interdisciplinární spolupráce, která by byla 

jasně vymezena, navíc vždy je třeba vzít v potaz individuální specifika případu klienta. 

Rámcově však lze vymezit, že v případě interdisciplinární spolupráce se bude jednat především 

o spolupráci sociálních pracovníků a zdravotnického personálu s tím, že pokud se bude jednat 

o dítě, zde bude potřebná také spolupráce výchovně vzdělávacích institucí a jejich odborných 

pracovníků.  

V daném pilotním šetření byl interdisciplinární tým shledán jako tým tvořený odborníky z řad 

sociálních pracovníků daného zařízení, odborným zdravotnickým personálem, a to především 

ošetřujícím lékařem, primářem, vrchní sestrou, psychologem, dále s ergoterapeutem, přičemž 

 
63 Jako příklad lze citovat z podkladů jednání kulatého stolu k reformě péče o duševní zdraví v České republice, kde je 

definováno: „Multidisciplinární způsob práce – je přiměřené využití znalostí, zkušeností a nejlepší praxe více disciplín s 

překlenutím hranic jednotlivých poskytovatelů péče (zdravotní, sociální, neformální péče) za účelem redefinování, změny 

rozsahu a rámce poskytování zdravotních a sociálních služeb a dosahování řešení na základě lepšího společného porozumění 

komplexních potřeb pacientů.“ Tato definice je přitom čerpaná z NHS England: Multidisciplinary Team Handbook (2014). Je 

tedy zřejmé, že soustavně dochází k zaměňování těchto pojmů, jelikož dle výše zmíněného se jedná o interdisciplinaritu 

(Protopopová, 2017, s. 2).   
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zde patřičnou součinnost poskytuje také opatrovník a rodina klienta. U velkých zařízení je tým 

doplněn také o pracovníky provozních oddělení: ekonomického, právního, personálního úseku. 

Multidisciplinární přístup je v daném šetření poněkud častější typ spolupráce. Sociální 

pracovníci nejčastěji na případech jednotlivých klientů spolupracují 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, případně je jim zajištěn i doprovod na setkání, kde jsou zjišťovány jejich 

potřeby a možnosti, jakými může organizace pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci. 

Respondenti se shodli také na skutečnosti, že potřeba spolupráce mezi jednotlivými obory a 

pracovníky jednotlivých typů sociálních služeb se neustále zvyšuje a tento trend bude i nadále 

pokračovat.  

Z pilotního šetření můžeme tedy multidisciplinární tým stanovit jako tým odborníků z řad 

sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb, pracovníků neziskových organizací, dále 

zde lze zařadit právníka, psychologa, Policii ČR, městskou policii, Probační a mediační službu, 

cizineckou policii, soudce, sociální kurátory či kurátory pro děti a mládež, pracovníky OSPOD, 

odborné zaměstnance ČSSZ, odborné pracovníky úřadu páce či matriku a další odborníky dle 

charakteru případu klienta.  

Závěrem lze také dodat, že v rámci této specializace by bylo potřebné zmapovat detailněji 

veškeré procesy a potřeby v těchto či obdobných zařízeních, jelikož jejich struktura není vždy 

shodná, a z toho mohou vyplývat i odlišné potřeby pro týmovou spolupráci.  
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5. Slovo závěrem  

Předkládaná studie komplexně zhodnotila mezioborovou spolupráci, zejména tedy 

multidisciplinární a interdisciplinární spolupráci napříč jednotlivými specializacemi, které byly 

vymezené v rámci zadávací dokumentace. Souhrnem vzato lze konstatovat, že každá z těchto 

specializací si zakládá na spolupráci více odborníku – ať již ze stejné instituce, či z instituce 

jiné, přičemž tato spolupráce je nepostradatelná. Její nepostradatelnost tkví především 

v komplexnosti a složitosti problémů jednotlivých klientů, a tedy nemožnosti postihnout 

veškerá specifika daného případu jen jednou disciplínou či odborností.  

V této studii bylo zjištěno, že týmová spolupráce si převážně zakládá na multidisciplinárním 

přístupu. Tato forma spolupráce je nejčastěji realizovaná v rámci navázání kontaktu s jinou 

organizací, institucí či zařízením poskytujícím převážně další sociální služby pro klienta, jedná 

se také o uplatňování case managementu v pasivních týmech. Tato spolupráce se dá převážně 

označit za ad hoc nahodilou a vyplývá z individuálních potřeb klienta.  

Interdisciplinární přístup není jak v odborné literatuře, tak ve vládních strategických 

dokumentech rozlišován a obecně se používá pojem multidisciplinarita. Uchopit tedy koncept 

interdisciplinární spolupráce je v praxi velice obtížný, jelikož sami sociální pracovníci neznají 

metodické postupy a rozdíly mezi těmito dvěma výše zmíněnými typy spolupráce. Na druhou 

stranu případové konference a case management v aktivních týmech se jeví jako nejvhodnější 

nástroje interdisciplinární spolupráce, přičemž jejich metody a postupy jsou dané a částečně 

realizované.   

Kaňák a kol. (2018) uvádějí, že je vhodné interdisciplinární spolupráci aplikovat tam, kde má 

vznikat tým, který se bude na poskytovaných službách podílet dlouhodobě, přičemž se nejedná 

o situaci a potřebu vyvolanou na straně jednoho klienta, bez možnosti zachovat tyto služby také 

pro klienty další. Z šetření vyplývá, že tato potřeba je nutná u všech sledovaných zařízeních, a 

to zejména u těch, kde spolupracují sociální pracovníci se zdravotnickým personálem.  

Z daného šetření vyvstává potřeba odstranění překážek fungování mezioborové spolupráce a 

nastavení jasné implementace postupu pro zavedení spolupráce – ať již multidisciplinární, či 

interdisciplinární, a to zejména v platných právních předpisech či metodikách jednotlivých 

organizací, institucí či zařízení, které pracují s klienty v rámci daných specializací. Tento 

proces by měl obsahovat fázi mapování zdrojů, budování struktur, řízení procesů a následnou 

evaluaci výstupů, tak jak je popisuje ve své práci Kaňák a kol. (2018).  

Jak už bylo výše zmíněno, implementace mezioborové spolupráce však nebude funkční, budou-

li existovat překážky pro její zavedení do praxe. Hlavní překážkou je odmítání sociálních 

pracovníků jako kvalifikovaných členů týmu, potírání jejich odbornosti a potřebnosti při práci 

s klientem. Další překážkou je především nadměrná administrativní zátěž sociálních 

pracovníků či nedostupnost potřebných odborníků, která je daná jejich pracovním vytížením. 

Tím, že sociální pracovník vykonává mnohdy práci mimo svoji odbornost a kompetence, je 

vytvářena překážka pro zachování identity profese sociálního pracovníka.  

Spolupráce by měla tedy primárně začít na meziresortní úrovni, kde by měly být jasně 

vymezeny potřeby jednotlivých resortů a stanoven jasný postup spolupráce jednotlivých 

profesí, stejně jako návrh na odstranění překážek fungovaní týmové spolupráce, což se však již 

částečně děje v řadě strategických dokumentů, avšak zde by mělo dojít také k dosažení 

vytyčených cílů potřebné mezioborové spolupráce. 
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Jak již bylo výše zmíněno, to, co se v průběhu realizace projektu ukázalo jako problémové, 

kromě širokého vymezení některých specializací, byla práce s pojmy multidisciplinární a 

interdisciplinární. Kodýmová (2015) nebo Kaňák a kol. (2018) poukazují na to, že se tyto 

termíny používají často nesprávně, a to i v odborné literatuře. Např. Carbová a Kajanová 

(2020), Dohnalová a kol. (2019) nebo Lindovská (2012) a další autoři termín interdisciplinární 

ani nepoužívají, přestože z jejich textů plyne, že často popisují různé stupně spolupráce 

v různých mezioborových týmech. Národní strategické a koncepční materiály používají spíše 

termín multidisciplinární, případně slovní spojení „multidisciplinární nebo interdisciplinární“, 

Někdy rozlišují multi- a inter- disciplinární, avšak ne vždy v souladu s textem Kaňáka a kol. 

(2018). Rovněž řada odborníků z praxe se vymezuje vůči nutnosti rozlišovat tyto pojmy: „není 

důležité, jak spolupráci nazýváme, zda interdisciplinární, transdisciplinární spolupráce nebo 

jen pracovní skupina, case management, setkání, kulatý stůl, panelová diskuze atd., ale že 

dochází k propojení sítě služeb a všech dalších subjektů, pracujících s klientem, a tím vzniká 

propracovanější systém“ (Pochobradská, 2019, s. 17). Občas přímo vnáší do terminologie 

chaos: „…uspořádání vybízí v první fázi ke spolupráci interdisciplinární, tj. navazování 

kontaktů s jednotlivými zařízeními. Sociální pracovník by zde měl být aktivním iniciátorem 

spolupráce a měl by nastavovat podmínky spolupráce. V další fázi by pak měl odborníky 

propojovat a povýšit tak spolupráci na úroveň multidisciplinární…“ (Novotný, 2019, s. 8). 

V některých případech zase autoři považují za multi- nebo inter- disciplinární spolupráci 

situace, kdy spolupracuje vícero sociálních pracovníků s různou specializací (částečně např. 

Holub, 2015).  

Z našeho pohledu se však jedná o intradisciplinární spolupráci, jestliže chápeme disciplínu jako 

profesi. Komplikovanost rozlišování pojmů se projevovala i při realizaci průzkumu a vedení 

rozhovorů se sociálními pracovníky. Sami sociální pracovníci tyto termíny nerozlišují a bylo 

poměrně komplikované vysvětlit jim rozdíly mezi nimi. Je proto na zvážení, zda je nutné 

zavádět termíny multidisciplinární tým a interdisciplinární tým do legislativního rámce nebo 

do praxe. Nutno zvážit, jaké práva a povinnosti by různá úroveň spolupráce v týmu generovala 

pro sociálního pracovníka a jestli by kvůli tomu nevznikala – kromě komplikace s adekvátním 

používáním termínů64 – rizika, že by zodpovědný pracovník mohl volit tu úroveň spolupráce, 

která se jeví jako vhodnější z hlediska jeho postavení, a upřednostnit ji tak před alternativou, 

která je vhodnější pro klienta (zneužití asymetrických informací). Zdá se, že pro praxi bude 

stěžejní, jak budou konečné definice multidisciplinárního a interdisciplinárního týmu vypadat. 

Vymezení spolupráce dle Choi a Pak (2006) klade poměrně dost nároků na rozhodnutí, zda se 

jedná o multi-, inter- nebo trans- disciplinární spolupráci. To se projevovalo i při samotném 

šetření, kdy nebylo vždy z popisu respondentů jasné, o jakou úroveň spolupráce se jedná. 

Ideální by bylo týmy pozorovat přímo při práci.  

Vymezení multidisciplinárních a interdisciplinárních týmů v zadávací dokumentaci studie sice 

výrazně snižovalo náročnost určení typu týmové práce, avšak v kontrastu ke Kaňákovi a kol. 

(2018) nebylo jasné, jaký je rozdíl mezi tím, když je konkrétní profese/odborník součástí 

organizace (interdisciplinární tým) anebo s organizací spolupracuje zvenčí (multidisciplinární 

tým), byť by koneckonců vznikla totožná služba při de facto stejné úrovni spolupráce a 

prolínání profesí. Na základě výše uvedeného považujeme za vhodnější nerozlišovat mezi 

multidisciplinárním a interdisciplinárním týmem a soustředit se na podporu mezioborové 

spolupráce z pohledu sociální práce a vytváření mezioborových týmů obecně.  

 
64 Jedná se o dva aspekty: náročnost zorientovat se v problému a dále případné nevhodné definování pojmů oproti tomu, jak 

tyto pojmy používá akademická obec. 
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