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1. Úvod – Odborná rešerše 

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

novány obsahy pěti vybraných specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto spe-

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

tyto specializace budou fungovat a v rámci odborné rešerše zjistit možnosti ověřování účin-

nosti sociální práce na klienta. Dále je cílem zjistit složení interdisciplinárních a multidis-

ciplinárních týmů, jejich přínosy a překážky zavedení v české praxi sociální práce.  

Zásadní výzkumné otázky byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat násle-

dovně:  

• 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 nezaměst-

naností, 

• 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. 

Realizace výše uvedeného pilotního ověření je nezbytná pro rozvoj profesionalizace sociální 

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

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

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

tele sociálních pracovníků. Součástí zpracování tématu je také nezbytné provést rešerši litera-

tury, což je předmětem následujícího textu.  

   



 

3 

 

2. Efektivita jako pojem 

Problematika efektivity patří k základním otázkám ve všech odvětvích lidské činnosti. Měření 

efektivity a následná změna vedoucí k optimalizaci se nevyhýbá ani sociální práci. Ačkoliv se 

sociální práce v porovnání s jinými oblastmi služeb vyznačuje řadou odlišných charakteristik, 

jako je absence tržního prostředí, alokace zdrojů sledující odlišné cíle než například v případě 

výrobního sektoru a další, potřeba zjištění skutečného stavu a přiblížení se k efektivnímu op-

timu je shodná ve všech případech.  

Efektivnost (anglicky efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita znamená účinnost vlo-

žených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké 

činnosti či systému. Z hlediska řízení podniku či organizace se jedná o poměr množství či kva-

litu výsledných produktů a množství zdrojů vložených do produkčního procesu. Jedná se tedy 

o takové použití zdrojů, kterým je dosaženo maximálního objemu a kvality produktů (Barr, 

2004). V českém prostředí velmi často dochází ke špatnému překladu či záměně s podobným 

pojmem effectiveness (účelnost). 

Pearce (1994) v Macmillanově slovníku moderní ekonomie definuje efektivitu jako schopnost 

optimálně pracovat a produkovat výsledky s co možná nejúčinnějším využitím dostupného 

času, peněz a vstupů. V této souvislosti je dále definován i pojem hospodárnost jako takový 

průběh nákladů, při kterém je dosahováno požadovaných výstupů s co nejmenším vynaložením 

zdrojů, čehož je docíleno pomocí úspornosti a výtěžnosti. 

Fialová, Fiala (2011, s. 156) v ekonomickém výkladovém slovníku k pojmu efektivnost uvádí 

následující: „V nejobecnějším pojetí vztah mezi účinkem (efektem), který poskytuje zkoumaný 

systém, a náklady nutnými pro jeho dosažení. Různorodost efektu sledovaného systému je pří-

činou rozmanitého chápání efektivnosti, od pojímání efektivnosti ve velice úzkém rámci, da-

ném pouze spolehlivě kvantifikovanými ekonomickými veličinami, až po zavádění takových 

druhů efektivnosti, které v sobě obsahují jiné než ekonomické vlivy, z velké části buď velmi 

obtížně či přímo vůbec nijak kvantifikovatelné a v celku neaditivní, což činí takové typy efek-

tivnosti poněkud mlhavé a prakticky obtížně použitelné“. 

V praxi nám efektivnost slouží k tomu, abychom zjistili, zda systém (organizace, stroj, přístroj 

atd.) nespotřebovává více, než je třeba. Pokud se hovoří v manažerské praxi o zvyšování efek-

tivnosti, pak se jedná zpravidla o minimalizaci nákladů anebo maximalizaci užitku, respektive 

balancování přiměřenosti nákladů (ceny) a celkového užitku. 

Efektivita je klíčovým faktorem při využívání zdrojů. Efektivita může být popsána z následují-

cích tří úhlů pohledu (Lehtinen, 2007): 

• efektivita zákaznického stavu (jedná se o efektivitu běžného vztahu se zákazníkem při 

současné spolupráci s tímto zákazníkem), 

• vnitřní efektivita podniku (jedná se o efektivitu podniku z pohledu zákaznických 

vztahů), 

• efektivita zákazníka (jedná se o efektivitu podnikových procesů vztažených ke konkrét-

nímu zákazníkovi).   

Hendley (2008) upozorňuje, že obsah pojmu efektivita je odvozen taktéž od subjektu, k němuž 

je tento pojem vztahován. Pokud se na problematiku efektivity zaměříme optikou jednoho sub-

jektu produkujícího konkrétní výstup (např. výrobní podnik), je obsah tohoto pojmu méně 
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obsáhlý a jeho výklad je méně náročný, než pokud budeme na efektivitu nahlížet například z 

hlediska ekonomiky jako celku. V případě sociální práce se můžeme setkat i s pojmem spole-

čenská efektivita. Společenskou efektivitu je možné chápat jako odpovídající určení cílů (nejen) 

veřejných programů v porovnání s jejich konečným naplněním. Na rozdíl od ekonomické efek-

tivity, která obvykle operuje s pojmy náklady a výnosy, se společenská efektivita týká ukazatelů 

spojených se spokojeností uživatele a dosahování společenského užitku.  

V českém prostředí sociální práce je pojem efektivita zmiňován pouze v souvislosti se sociál-

ními službami. Podobně jako v ostatních evropských zemích však není hodnocení efektivity 

dáno zákonem a spíše než hodnocení efektivity můžeme hovořit o hodnocení kvality služeb 

(Matoušek a kol., 2011).   

2.1. Cíl  

Cílem této studie bylo vyhledat odborné poznatky týkající se efektivity výkonu sociální práce 

na klienta. 

2.2. Metodika  

Výběrová kritéria  

Na základě výzkumné otázky byla stanovena tato výběrová kritéria: plný text článku, v anglic-

kém jazyce, v rozpětí let 2009–2019, pouze v recenzovaných časopisech, odborné studie. Vy-

loučena byla abstrakta, články vydané v jiném jazyce nebo mimo vymezené časové období, v 

nerecenzovaných časopisech, etické rozpravy nebo přehledové studie.  

Zdroje  

Pro získání relevantních zdrojů byly využity odborné licencované databáze a volně přístupné 

databáze. Významným zdrojem se staly databáze Scifinder, Science Direct, Scopus, Web of 

Science (WoS).  

Vyhledávání  

Vyhledávání relevantních zdrojů proběhlo od září do října 2019. Vyhledávacím jazykem byla 

stanovena angličtina a čeština. Výchozím rokem pro stanovené vyhledávací období byl rok 

2009. Byl zvolen proto, že v této oblasti dochází k rychlým změnám a starší studie již nemusí 

reflektovat současný stav. Za vyhledávací období (2009–2019) byly nalezeny plné texty odbor-

ných článků. Publikace byly vyhledávány v podobě odborných recenzovaných příspěvků, které 

popisují výzkum k danému tématu a zaručují vysokou vědeckou kvalitu. Pro hledání ve výše 

uvedených databázích byla použita tato klíčová slova pro český jazyk – efektivita, dopad, kli-

ent, sociální práce a tato klíčová slova pro anglický jazyk – efficiency, impact, client, social 

work. Pro důkladnost nalezení relevantních zdrojů byly použity různé kombinace výše uvede-

ných klíčových slov zapojením Booleovských operátorů. Celkově bylo nalezeno 90 sdělení od-

povídajících zvoleným kritériím.  

Výběr a analýza studií  

Na základě prostudování jednotlivých recenzovaných článků byly vyřazeny články, které ne-

souvisely se zadanou tématikou nebo nesplňovaly výběrová kritéria. Proces výběru studií je 

uveden ve schématu 1.   
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Schéma 1: Výběr a analýza studií  

Záznamy identifikované pomocí   Dodatečné záznamy zjištěné 

rešerší   z jiných zdrojů 

(n = 90)   (n = 1) 

     

 

 

 

   

 Záznamy po odstranění duplicity  

  (n = 42)  

      

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

Analyzované záznamy 
 Vyloučené záznamy 

(n = 42)  (n = 37) 

   

Plnotextové články  Plnotextové články 

hodnocené pro  vyloučeny pro nesplnění 

způsobilost (n = 5)  kritérií (n = 5) 

   

Studie zahrnuté do 

kvalitativní syntézy 

(n = 0) 
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Limitace studie 

Naše studie zahrnuje pouze poznatky publikované v českém a anglickém jazyce a veřejně do-

stupné v databázích. Do studie nebyly zařazeny poznatky v jiném než v českém a anglickém 

jazyce a v jiné než elektronické formě. 

Výsledky 

Žádný ze zmiňovaných článků se nezabýval ověřováním efektivity výkonu sociální práce na 

klienta. Pouze několik odborných článků se zabývalo problematikou efektivity sociální práce 

v širším pojetí. Ostatní prostudované články se zabývají problematikou efektivity pouze okra-

jově nebo zkoumají efektivitu sociální práce u vybraných metod sociální práce nebo vybraných 

projektů.  

Za zmínku stojí uvést např. studii Channa a kol. (2014), kde je zkoumaná efektivita programu 

intervence v krizi rodiny (FCIP) se zaměřením na krizi, bezpečnosti dětí, fungování rodiny a 

problémy dětí. Autoři zde docházejí k závěru, že po realizaci programu FCIP dochází ke zlep-

šení situace v zainteresovaných rodinách, přičemž efektivita programu zde byla měřena na zá-

kladě výzkumu primárních data zjištěných pomoci dotazníkového šetření, kdy každý okruh otá-

zek měl své škály a hodnotící kritéria a dotazování bylo uskutečněno před zahájením a po skon-

čení programu. Studie Creeners a kol. (2017) zkoumá účinky konferencí rodinných skupin (dle 

anglického překladu „Family Group Conferencing“ (FGC)), kde autoři primárně hodnotí mož-

nost použití metody randomizovaných kontrolovaných zkoušek pro zkoumání efektivity FGC. 

Zde studie dochází k závěru, že pro randomizované experimenty je stěžejní potřeba dostatečně 

velkého vzorku pozorování, aby bylo možné odhadnout účinnost FGC spolehlivě. Sad-

zaglishvili a kol. (2020) zkoumají efektivitu sociální práce ve školách v rámci studentů se spe-

cifickými vzdělávacími potřebami. Pro výzkum využívají metody kvantitativní analýzy primár-

ních dat i kvalitativní metody, v rámci fokusních skupin. V těchto případech se jedná o studie 

využívající hodnocení na bázi experimentu, kdy jednotlivé skupiny klientů jsou pozorovány 

před a po realizaci výkonu sociální práce.  

Jakýkoliv subjekt, v rámci, jehož činnosti dochází k produkci výstupů, řeší problematiku vlastní 

výkonnosti a efektivity. Niskanen (1971) spatřuje hlavní prameny neefektivity sociální práce 

zejména v osobních ambicích byrokratů a politiků maximalizovat své vlastní užitky bez ohledu 

na minimalizaci souvisejících nákladů. 

Dalším důvodem k nižší efektivitě sociální práce pak může být, jak uvádí Hedley (1998), i ne-

jasnost a komplexnost cílů, jichž mají dosahovat. Obvykle jasnější a přímější cíle průmyslových 

podniků umožňují jejich vlastníkům či řídícím subjektům se s nimi ve větší míře identifikovat. 

To může následně vést k výraznější snaze řídících subjektů těchto cílů reálně dosahovat.   

V současné době vznikají velké tlaky na sociální organizace, aby dokázaly efektivitu za pomoci 

toho, jak a které zdroje a pracovní metody byly použity a s jakým výsledkem. V rámci zvýšení 

efektivity vznikly snahy o implementaci metod užívaných ve zpracovatelském průmyslu. Jedná 

se například o celkové řízení kvality (TQM), model vyvážených ukazatelů (BSC) a v posled-

ních letech modely jako štíhlá produkce nebo štíhlé řízení. Všechny uvedené modely mají svůj 

původ ve zpracovatelském průmyslu (zejména automobilovém průmyslu). Tyto modely jsou 

založeny na hodnotě jako něčem, co je vytvořeno samotnou organizací ve formě zboží a služeb, 

které jsou dále distribuovány zákazníkům. Být efektivní podle tohoto přístupu znamená vyrábět 

věci správným způsobem s co nejmenší spotřebou zdrojů (interní účinnost) a vytváření správ-

ných věcí, tj. produktů, které jsou žádány (vnější účinnost). Toto rozdělení je založeno na tom, 
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že vnitřní efektivita je pouze jedna. Jedná se o vztah mezi výstupem (produkty) a vstupem 

(zdroje), zákazník je pouze pasivním příjemcem toho, co se vyrábí. Čím vyšší je počet produktů 

vyráběných za jednotku času, za použití daného zdroje (např. pracovní doba), tím vyšší je efek-

tivita. Zvyšování vnitřní efektivity je tedy do značné míry o měření rychlosti výroby a snaze 

zkrátit dodací lhůty. V centru pozornosti této metody zvyšování efektivity je proto čas. 

Když se vedení sociálních organizací snaží racionalizovat jejich činnosti na základě tohoto prů-

myslového pohledu na efektivitu, vzniká riziko, že do středu pozornosti se dostanou rychlost 

výroby a dodací lhůty. Lidé se tak stanou obětí omylu, že pokud budeme rychlí, budeme i efek-

tivní. 

Lze předpokládat, že tento přístup bude mít několik důsledků, např. ve škole je vyvíjen tlak na 

psychology a sociální pracovníky, aby své případy rychle vyřešili nebo že řešení kritických 

životních situací musí být rychlé, aby bylo efektivní. Ve skutečnosti je snadné najít řady pří-

kladů, které bude většina lidí vnímat jako absurdní, pokud budeme efektivitu posuzovat pohle-

dem průmyslových oborů. Ve školkách by si zaměstnanci měli hrát rychleji s dětmi, aby byli 

efektivní; učitelé by měli učit pravidla aritmetiky rychleji, aby byli efektivní; školní psycholo-

gové by měli se svými žáky mluvit rychleji, aby byli efektivní atd.  

Z výše uvedených příkladů můžeme lehce odvodit, že efektivita nikterak nesouvisí s časem, 

alespoň když lidé pracují s ostatními lidmi v oblasti sociálních služeb. Naopak, je všeobecně 

známým faktem, že pokud máme ostatním lidem pomáhat rozvíjet a měnit jejich životy, vyža-

duje tato činnost čas, aby byla smysluplná a k něčemu vedla. 

Ve skutečnosti je průmyslový přístup založen na zcela odlišných předpokladech než ty, které 

se vztahují k sociální oblasti. Cílem těchto služeb, a potažmo sociální práce jako takové, je 

rozvoj jednotlivců nebo skupin, případně pomoc se změnou života jednotlivců nebo skupin, 

a proto se nejedná v pravém slova smyslu o produkt, který má být vyroben. Obecně můžeme 

říci, že smyslem sociální práce je na prvním místě interakce mezi sociálním pracovníkem a kli-

entem (Sefton, 2000). 

Pokud pracujeme s lidmi nebo skupinami, vždy se aktivně účastní tak či onak onoho procesu 

„výroby“ (Hasenfeld, 1992). To platí ve všech možných oblastech sociální práce. Jednotlivec 

je součástí obou stran, procesu i jeho konečného výsledku, a proto se podílí na tvorbě hodnot, 

a to jak pro sebe a pro ostatní, které jsou výsledkem této práce. Průmyslové míry vnitřní efek-

tivity (nebo produktivity), obvykle vyjádřené matematicky jako poměr mezi výstupem a vstu-

pem, tedy nelze použít, protože samozřejmě jednotlivec nebo skupina jsou zapojeni jako čitatel 

i jmenovatel. 

V rámci měření efektivity sociálních služeb, ne sociální práce jako takové, jsou využívány často 

různé dotazníkové techniky. Jednou z nich je ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit – 

nástroje měření sociální péče o dospělé klienty). Tato metoda je využívaná ve Velké Británii. 

Metoda vychází z osmi oblastí kvality života, tzv. domén. Jde o tyto oblasti (domény): kontrola 

každodenního života, osobní čistota a pohodlí, jídlo a pití, osobní bezpečnost, sociální partici-

pace, povolání, ubytování a důstojnost (Netten a kol., 2011). 

Měření probíhá formou vyplňování dotazníků podle typu sociální služby a vzhledem ke schop-

nostem dané cílové skupiny může být měření doplněno i dalšími metodami, jako je rozhovor s 

uživateli, personálem a rodinou či pozorováním. Jde o složitý proces, a to především z důvodu, 

že v měření musí být citlivě zachyceny aspekty, které v životě jedince hrají významnou roli. 



 

8 

 

Cílem této metody je umožnit uživatelům, aby mohli hodnotit naplňování svých potřeb. Kon-

krétní měření probíhá pomocí tzv. SCRQoL (Social Care Related Quality of Life – kvalita ži-

vota související s poskytovanou péčí), kdy se měří současná a očekávaná kvalita života před a 

po využití sociální služby. Výsledkem je tzv. „zisk“. V případě, že současná kvalita života má 

po využití služby vyšší skóre než kvalita života očekávaná, která je měřena před využitím 

služby, hodnotí se výsledek jako zisk, jinak řečeno, sociální služba má pozitivní dopad na život 

uživatele. Je-li tomu naopak, to znamená, je-li hodnota očekávané kvality života vyšší než kva-

lita života po využití sociální služby, jde o tzv. „negativní zisk“. Tento výsledek značí, že pod-

pora sociální služby je v dané oblasti nedostatečná. 

Nástroje pro měření mají tři nebo čtyři úrovně. V obou z nich jsou definovány tzv. hladiny 

domény. Ve tří úrovňové verzi je první hladinou tzv. hladina „bez potřeby“. V této hladině 

osoba nepotřebuje v určité oblasti podporu a potřebu je schopna naplnit samostatně nebo jde o 

potřebu natolik banální, která při jejím nenaplnění nemá žádný vliv na kvalitu života dané 

osoby. Druhou hladinou jsou tzv. „některé potřeby“, které osoba není schopna zcela samostatně 

naplnit a v důsledku tohoto nenaplnění může být kvalita života ovlivněna. Poslední hladinou 

jsou „potřeby vysoké“. Pokud tyto potřeby nejsou naplňovány v průběhu času, je velké riziko 

toho, že budou mít vážné důsledky na psychické i fyzické zdraví osoby.  

Ve čtyř úrovňové verzi je navíc hodnocena úroveň s názvem „ideální stav“, která je ukazatelem 

toho, že všechny potřeby osoby jsou zcela naplněny a neexistují ani potřeby triviální, které by 

stejně neměly vliv na kvalitu života dané osoby (viz hladina „bez potřeby“). Na celém systému 

je podstatnou skutečností fakt, že zkoumané oblasti by měly odrážet preference obecné popu-

lace. K tomuto účelu byl v Anglii proveden výzkum, jehož zjištěním bylo, že se preference 

uživatelů sociálních služeb neliší od preferencí obecné populace (Netten et al., 2011). 

Dalším příkladem systému měření je E-Qualin. Primárně jde o systém kvality, který zároveň 

měří i efektivitu poskytovaných služeb, tedy dopady služby na život uživatelů. Tento systém je 

využíván například v Německu, Slovinsku, Lucembursku, Rakousku, Itálii a Velké Británii. 

„E-Qualin je model měření a zvyšování kvality, který byl vyvinut pro sociální služby… Je za-

měřen na každodenní praxi a na potřeby uživatelů, jejich příbuzných, přátel a zaměstnanců. 

Zkoumá a kontroluje, jak jednotlivé procesy a struktury v organizaci, tak i výsledky s ohledem 

na spokojenost všech zúčastněných.“ (Holasová, 2014, s. 59). Výstupy tohoto programu nejsou 

jen výsledky samotné péče, ale program dokáže identifikovat také faktory, které se na výsledku 

podílely, čímž lze implementovat změny ve struktuře a procesech organizace, aby bylo dosa-

hováno těch nejlepších výsledků.  

Za účelem hodnocení efektivity intervencí sociální práce je nutné rozlišit účinky dané inter-

vence na daný sociální problém od účinků jiných faktorů. Hodnocení musí izolovat specifické 

účinky intervence, musí říci něco platného o tom, jak by se takové efekty mohly replikovat 

jinde, a musí prokázat vnitřní i vnější validitu tohoto hodnocení. V praxi se z tohoto důvodu 

postupem času ujala metoda nazývaná praxe založená na důkazech (Evidence based practice – 

dále EBP). Termín EBP se používá v řadě pomáhajících profesí. V rámci sociální práce dochází 

k výraznému rozvoji tohoto modelu práce s klienty na konci 20. století. Existuje řada faktorů, 

které ovlivnily rozvoj a rozmach tohoto přístupu i v sociální práci (viz například Davies, Nutley 

a Smith, 2000; Quershi, 2004). Mezi hlavní faktory lze zařadit především krizi fiskálních zdrojů 

v 80. letech, na niž politici zareagovali snižováním sociálních výdajů. Webb (2001) uvádí, že 

potřeba snižovat výdaje změnila přístup vůči lidským zdrojům. Moderní technologie umožnila 
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„vložit“ klienty do počítačů a digitalizovat tak celý proces. Tento přístup začaly vlády podpo-

rovat především u sociálních služeb.  

Jedním okruhem otázek, na které se začala zaměřovat EBP, byly otázky týkající se efektivity. 

Efektivita byla zkoumána ve vztahu nákladů (vstupů) a výsledků (výstupů). V žádném případě 

ale nejde o snižování nákladů, jde o maximalizaci výsledků z dostupných zdrojů (Mullen, 

2004). V případě, že hodnotíme efektivitu nějaké intervence v sociální práci, je nutné odlišit 

účinek této intervence od účinků jiných faktorů, které mohly výsledky ovlivnit. Pro hodnocení 

efektivity v oblasti sociální práce existuje celá řada metod (Drummond, Sculpher, Torrance, 

O’Brien, Stoddart, 2005; Sefton, 2000). Další možností, jak měřit efektivitu sociální práce, je 

využití klasických experimentů (Donaldson, Christie, 2004; Shadish, Cook a Campbell, 2002). 

Mezi výhody použití experimentu řadíme omezení vlivu pro výběrové zkreslení, omezení vlivu 

škodlivých účinků a omezení hrozeb pro vnitřní validitu. Bohužel následně vzniká řada prak-

tických obtíží při přesunu experimentů do praxe. Mezi tyto obtíže můžeme zařadit špatné ran-

domizační procesy, nedostatečnou implementaci programu, vysokou míru opotřebení a nedo-

statečnou statistickou sílu (Shadish, 2002). Nicméně věnování pozornosti i této oblasti je důle-

žité, protože je nutná pro srovnání jakéhokoli randomizovaného experimentu. 

Obecně tyto metody rozlišují typy výsledků podle počtu měřených výstupů a zda lze nebo nelze 

výstupy zpeněžit. Praxe založená na důkazech byla ale kritizována, že se jedná zejména o ná-

stroj ke snižování nákladů. A přestože odpovědí na tuto kritiku je fakt, že EBP je nákladově 

nezávislá (Straus, McAlister, 2000), nákladová efektivita je důležitým aspektem praxe založené 

na důkazech. Poskytovatelé sociálních služeb nemohou být lhostejní k nákladům, protože po-

skytování všech sociálních služeb probíhá v kontextu omezených zdrojů. EBP izolovaná od 

ekonomických záležitostí proto není realistická. V konečném důsledku dokonce může poškodit 

uživatele služeb a veřejnost. Zaměření na efektivitu bez souvislostí může vést k neúčinné poli-

tice a větším nerovnostem v poskytování služeb (Donaldson, Mugford, Vale, 2002) a nejefek-

tivnější intervence nemusí být nejúčelnější.  

Prostřednictvím administrativy umožňuje totiž snadněji kontrolovat výdaje na sociální agendy. 

Podporovány jsou takové služby, které jsou na základě výzkumných zjištění uznány jako rele-

vantní intervence vůči klientovi; logicky tak může dojít k upřednostnění těch služeb, které jsou 

levnější pro státní rozpočet (Gibbs, Gambrill, 1999). Vědecky podpořená kritéria práce s klienty 

jsou rovněž mnohem průkaznější pro evaluaci jednotlivých sociálních programů. To usnadňuje 

snadnější kontrolování kvality a efektivnosti vynakládaných prostředků na jednotlivé služby. 

Od sociálních pracovníků se očekává, že budou schopni poskytnout postupy a návody, které by 

byly měřitelné a poskytovaly by jistotu objektivistického pohledu. V praxi sociální práce se 

postupuje systematicky a racionálně od posouzení k intervenci, po níž následuje evaluace, která 

vychází z potřeby výběru co nejefektivnější intervence (Gray et al., 2009). V praxi sociální 

práce to znamenalo, že se začaly využívat osvědčené nebo empiricky podložené intervence. V 

důsledku toho ztratila na důležitosti zkušenost a praktická moudrost sociálních pracovníků při 

tvorbě nových znalostí. Nejlepší dostupné znalosti jsou konstituovány z evaluací a studií efek-

tivity. Navíc se předpokládá, že tyto znalosti budou vycházet z kvantitativních výzkumů (Bar-

ber, 2008; McNeece, Thyer, 2004). Přestože někteří z autorů vycházejících z EBP považují za 

důležité zahrnout do tvorby nových poznatků i ty, které se opírají o praktickou zkušenost a 

moudrost (Roberts, Yeager, 2004, 2006), není toto chápáno jako příliš spolehlivý zdroj, který 

by sloužil jako podklad při výběru intervencí. Největší váhu mají ty intervence, které mají za 

sebou největší úroveň empirické podpory, oproti těm, které jsou založeny na vzájemném 
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konsensu odborníků s interpretativním porozuměním situace (Rosen, Proctor, 2003; Smith, 

2004). A to má samozřejmě vliv na celkové pojetí sociální práce. Webb (2001) předkládá do-

mněnku, že práce s klienty, jež je založena na důkazech, které vycházejí vstříc potřebám eva-

luace, může významně podkopávat tradiční profesionální praxi. Stejně tak prosazování a legi-

timizace manažerismu při práci s klientem podkopává kulturu sociální práce (Keller, 2007). 

Nemalý vliv na rozvoj EBP v sociální práci měl také rozvoj tohoto přístupu v jiném pomáhají-

cím oboru, totiž v medicíně. Zvláště pak v klinické praxi si tento přístup jako základní výcho-

disko přístupu ke klientům začal vydobývat výsadní postavení (Sackett et al., 1996). Převzetí 

základních principů, na kterých stála EBP, nenechalo na sebe dlouho čekat a o pár let později 

můžeme sledovat pronikání těchto myšlenek i do sociální práce. Pronikání medicínských po-

stupů do sociální práce má v tomto oboru poměrně dlouhou tradici. Vychází z předpokladu, že 

postupy, které lze využít v medicíně při léčbě pacientů, lze také využít při práci s klientem v 

sociální práci. Důkazy se využívají především ve fázi, kdy se sociální pracovník rozhoduje pro 

určitou intervenci. Aby se snížilo riziko špatných rozhodnutí, která jsou udělána na základě 

nepodložených domněnek, je naše rozhodnutí podloženo výzkumnými oporami, které jsou re-

levantní pro určitý typ problémů. Velkou roli zde proto hrají vědecké opory, kterými mohou 

být relevantní informace ve formě různých statistik, souhrnů, přehledů, výzkumných zpráv atd.  

Na tyto zdroje je tedy kladen velký důraz, neboť mají podpořit proces rozhodování při práci 

s klientem a učinit jej objektivnějším, založit jej na poznatcích ověřených výzkumem. Pro so-

ciální práci bylo toto přebírání postupu přitažlivým také z důvodu, že vycházela vstříc potřebě 

„zvědečtění“ práce sociálních pracovníků prostřednictvím různorodých standardů a schémat 

činností a postupů (Matoušek, 2001). 

Snaha o vnímání sociální práce jako paralely k medicíně vycházela z představ, že sociální pra-

covník může využívat při své práci sadu objektivních (normativních) kritérií, které lze používat 

za všech okolností. V důsledku pronikání medicínského jazyka do sociální práce se můžeme 

setkat s termíny jako diagnóza klienta. Používání stejných metod diagnostiky jako v medicíně 

vedlo u sociálních pracovníků ke zjištění, že nemohou postihnout situaci klienta v celé jeho 

šířce. Například údaje o finanční situaci klienta, jeho bytové situaci, zaměstnání, rodinné situaci 

apod. nebyly u medicínských metod práce s pacientem využívány. 

Vlna kritiky, která se snesla na aplikaci tohoto přístupu v rámci sociální péče, podnítila autory 

ke změnám pohledu na činnost sociálních pracovníků a přirozeně se odrazila i v definici EBP. 

Sackett (1999) vymezuje tento přístup jako integraci nejlepších výzkumných evidencí s klinic-

kými znalostmi a hodnotami pacientů. Začlenění klinických znalostí a především hodnot paci-

entů do definice je novým prvkem, který posunuje tento přístup blíže ke klientovi. Přenáší ak-

cent z výzkumných evidencí také na klienta a jeho hodnoty, které jsou jeho součástí, a tedy i 

součástí problému a jeho řešení.  

Podporovatelé tohoto přístupu poukazují na to, že tento přístup není pouze neměnným sezna-

mem intervencí, ale přihlíží k unikátnosti každého případu pacienta. Jak ovšem uvádí jeden z 

velkých zastánců tohoto přístupu v sociální péči, EBP není příliš stavěna na individualizovaném 

přístupu ke klientovi (Sheldon, 2000, 2001). Vlna kritiky ovlivnila i podobu výkonu sociální 

práce praktiků opírajících se o toto pojetí. Vývoj EBP přístupu v sociální práci byl ovlivněn 

především diskusemi o kvalitě a vhodnosti využití „evidence“ v procesu rozhodování. V rámci 

této diskuse lze sledovat spektrum od nejrigidnějších přístupů k EBP, které zdůrazňovaly tvorbu 

systematických kontrolních testů, jež však neodpovídaly na praktické potřeby sociálních 
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pracovníků, až po ty, které se snažily zohlednit více otázky hodnot klientů. EBP postupně inte-

grovala požadavky praxe sociálních pracovníků, kteří si při využití tohoto přístupu ponechali 

určitou variabilitu v tom, jaký smysl mohl být těmto důkazům přikládán.  

Poměrně zajímavý je přístup Rubina a Babbieho (2010), kteří se pokusili o vytvoření integra-

tivního modelu sociální práce založené na důkazech tím, že vybrali základní prvky, na kterých 

by mohl být postaven model vhodný pro praxi sociálních pracovníků respektující jak zkušenost 

sociálních pracovníků, tak i kontextuální otázky vztahující se k problémům klienta, pro něž 

hledají oporu ve výzkumu. Rubin a Babbi (2010) uvádějí, že přestože je tento přístup většinou 

diskutován ve vztahu k rozhodování o tom, jakou intervenci poskytnout klientovi, je také zva-

žován v případech, kdy je nastolena otázka, jak nejlépe posoudit praktické problémy a rozho-

dování na makroúrovni. EBP může být podle názoru těchto autorů účinný při řešení problémů 

i v těch komunitách, které vyžadují politická řešení. Ať už zastánci tohoto přístupu pracují na 

mikro- či makroúrovni, budou ve své práci využívat výzkumných metod k ohodnocení výstupů 

svých praktických rozhodnutí, aby bylo evidentní, zda vybranými intervencemi dosáhli poža-

dovaného cíle. 

Na důkazech založená sociální práce je řadou autorů prezentována jako proces, ve kterém se 

využívá důkazů jako nástrojů pro rozhodování o volbě intervence v pomáhajícím procesu. Při-

čemž břímě tohoto rozhodování je přeneseno na nejlepší možnou dosažitelnou evidenci 

(Gambrill, 2006).  

Centre for Evidence-Based Social Care ve Velké Británii, která je garantem definice EBP, vy-

chází z toho, že základním principem péče o klienty by mělo být podložení našich rozhodnutí 

ve vztahu ke klientům těmi nejlepšími dosažitelnými výzkumnými důkazy. Přičemž tyto vý-

sledky výzkumu by měly v sobě nést dvojí informaci. Jednak informaci o samotném problému, 

kterého se dotýkají, o jeho etiologii, a jeho znalost, stejně jako informaci o tom, jaké intervence 

v rámci tohoto problému mohou použít jednotlivé typy sociálních služeb. Znamená to tedy, že 

EBP se zabývá jak diagnostikou sociálních problémů, tak rozhodnutími o pravděpodobných 

intervencích. Pro stanovení intervence vychází z obecných znalostí, od kterých postupuje k 

hledání konkrétních nástrojů řešení. V rámci tohoto procesu je od sociálních pracovníků oče-

káváno, že budou vědět, co je funkční v procesu rozhodování. Nebere se v potaz nejistota, kte-

rou mohou mít sociální pracovníci při volbě určité intervence s klientem, který se nachází v 

určité životní situaci. Kritici tohoto přístupu (Webb, 2001) uvádějí, že tento přístup nezohled-

ňuje pravděpodobnost jednání každého jedince, které je způsobeno nejenom jedinečností kaž-

dého klienta, ale rovněž rozdílnými podmínkami, ve kterých žije, stejně jako rozdílnými schop-

nostmi zvládat nároky svého každodenního života. Tento předpoklad není patrný u EBP. Nao-

pak se vychází z hypotézy, že existují spolehlivá kritéria, na základě kterých lze předpokládat 

chování jednotlivců, a existují objektivní a optimální způsoby řešení problémů, se kterými kli-

ent přichází za sociálním pracovníkem. Jinými slovy vytváří novou identitu sociálního pracov-

níka, jenž třídí a vybírá relevantní informace, optimálně je využívá, aby dosáhl co nejlepšího 

efektu.  
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3. Závěr 

Hodnocení efektivity dané služby, tj. posouzení, jaké dopady má tato služba na život klienta, 

není zatím v evropských zemích příliš využíváno. Pokud ano, je většina případů právě součástí 

systému hodnocení kvality. Tento fakt zmiňuje i Jabůrková, Mátl (2007, 72–73): „Pojetí kvality 

sociálních a zdravotních služeb vychází ze společenského kontextu a je konsensuálním sladě-

ním, a to jak pohledu jednotlivých subjektů (uživatelů, pracovníků, zřizovatelů atd.), tak jednot-

livých aspektů kvality (naplnění potřeb a spokojenost uživatele, efektivnost, personální zabez-

pečení, vhodnost prostředí, udržitelnost atd.).“ 

V souvislosti s vlivem faktorů na efektivitu sociální práce i na efektivitu jiných oborů je třeba 

v neposlední řadě zmínit i vliv dalších faktorů, které nemají ekonomický původ. Jedná se na-

příklad o politická rozhodnutí, přijatou legislativu a míru regulace týkající se odvětví, v rámci 

kterého dané obory operují, v případě sociálních služeb pak zejména problematika napojení na 

státní rozpočet. Tyto faktory, které do značné míry ovlivňují charakter hospodaření subjektů, 

jsou dány externě a na jejich základě má být dosaženo ekonomicky, politicky či společensky 

prospěšných cílů v globálním měřítku, bez ohledu na jejich konkrétní vliv na jednotlivé dílčí 

subjekty, které jim musí přizpůsobovat svou činnost. Ačkoliv by se tedy daný subjekt pokoušel 

v rámci své činnosti dosahovat co nejvyšší možné efektivity, mohou ho tyto externě dané fak-

tory v jeho snaze do značné míry negativně ovlivnit. 

V případě veřejných subjektů mohou mít zásadní vliv na jejich hospodaření také přijatá pravidla 

týkající se čerpání zdrojů ze státního rozpočtu. V této souvislosti lze zmínit například pravidlo 

rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků, přidělování prostředků na základě výše roz-

počtového čerpání v minulém období, povinnost vyčerpat přidělené prostředky do konce roz-

počtového období bez možnosti jejich uchování do budoucna, kdy by mohlo být jejich využití 

vhodnější apod. I v případě, že by se tedy daný veřejný subjekt snažil vykonávat svou činnost 

ve snaze dosahovat maximální možné efektivity, může být na základě výše uvedených pravidel 

nucen přijímat i ta rozhodnutí, která na jeho výslednou efektivitu nemusí mít pozitivní vliv. 

Na základě takto získaných informací lze formulovat následující doporučení: 

a) výkon sociální práce je úzce propojen s legislativou daného státu, 

b) nelze užívat pojem efektivita ve stejném slova smyslu, jako je užíván v průmyslu nebo 

managementu, 

c) Ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo garantovat techniky, které jsou ověřené 

a splňují podmínky EBP (evidence založené na důkazech), 

d) Ministerstvo práce a sociálních věcí by dále mohlo být prostředníkem v rámci dialogu 

mezi akademiky a odborníky z praxe.  
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