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Úvod  
  
 Ji� zhruba deset let v ČR probíhá s vět�í či men�í intenzitou transformace systému 
sociální ochrany a v jejím rámci systému sociální péče (pomoci). Za tuto dobu se v důsledku 
sociálně ekonomického vývoje změnila populace těch, kdo mají reálný nebo potenciální, 
legislativně vymezený, nárok na společenskou pomoc v �ivotních situacích, je� sami 
nemohou ře�it, nebo jen s (velkými) obtí�emi. Předev�ím se zvy�ují  počty (dlouhodobě) 
nezaměstnaných a mění se struktura a ekonomické podmínky �ivota rodin i jednotlivců, mění 
se �ivotní podmínky star�ích občanů a zdravotně posti�ených, ale roste i poptávka po péči 
společnosti o  občany společensky nepřizpůsobené a občany ohro�ené společenským 
vyloučením. 
 Na základě desetiletých zku�eností se ukazuje potřeba zhodnotit stávající systém 
sociální pomoci a roli, kterou v něm hrají jednotlivé subjekty.  Mezi nimi jsou to sociální 
odbory pověřených obecních úřadů, na nich� le�í hlavní břemeno sociální pomoci,  zejména 
distribuce státních dávek sociální péče, a jejich� úkoly narůstají.  

Tato zpráva shrnuje poznatky z výzkumného projektu, který je věnován několika 
aspektům práce pracovníků sociálních odborů pověřených obecních úřadů (dále označených 
POU). Vychází z průzkumu jejich pracovních podmínek a změn ve velikosti a struktuře jejich 
klientely. Uvádí okolnosti změn v rozsahu a charakteru jejich práce a jak se tyto změny 
promítají do role a zvládání úkolů sociálních pracovníků POU. Má přispět k hledání způsobů 
zkvalitnění a zefektivnění jejich práce v rámci systému sociální pomoci.   
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1. Základní informace o provedeném �etření 
 
 Zpráva je zpracována na základě dvou �etření, v obou byly objektem pracovníci 
sociálních odborů pověřených obecních (městských) úřadů. Předcházely jim pilotá�ní 
rozhovory na náhodně vybraných POU. V prvním �etření  jsme zji�ťovali bě�nou 
dotazníkovou formou jejich1 názory na podmínky a obsah jejich práce a na roli sociálních 
pracovníků těchto úřadů v systému sociální pomoci (příhodněj�í by bylo hovořit o sociálních 
pracovnicích vzhledem k jejich naprosté převaze � 91 %). Ptali jsme se také na okolnosti 
změn v rozsahu a charakteru jejich práce a jak se tyto změny promítají do zvládání jejich role 
a úkolů. Dotazníky byly rozeslány po�tou na v�echny POU, vráceno a zpracováno bylo 276 
dotazníků, tj. 72 %. 

Z nich bylo vybráno 18 POU pro druhé �etření, v něm� jsme sledovali časové snímky 
pracovní činnosti 52 pracovníků za 5 dnů jednoho �bě�ného� týdne.   Cílem tohoto �etření 
bylo zjistit rozsah času věnovaného jednotlivých aktivitám či úkonům spojeným s dávkovou 
agendou a dal�ími funkcemi sociálních pracovníků na těchto úřadech, strukturu pracovního 
času a časové mo�nosti pro přímou práci s klienty (kolik času je věnováno jednání 
s jednotlivými klienty)2.  

 



 5 

2. Výsledky anketního �etření na sociálních odborech pověřených obecních 
úřadů 
 
2.1. Nárůst počtu klientů a změna jejich  struktury 

 Komplikovanost systému sociálních dávek (zejména existence opakovaných a 
jednorázových dávek) a pohyb klientů v evidenci sociálních odborů (�příchody� a �odchody� 
v závislosti na změně nároků) ztě�ují přesné zji�ťování počtu klientů. Tato data nejsou nikdy 
úplně přesná, co� jsme se sna�ili minimalizovat tím, �e k následujícím propočtům byly 
pou�ity jen údaje, které pro�ly kontrolou jejich logické správnosti (tj. po porovnání s dal�ími 
údaji, jiná kontrola není prakticky mo�ná). 

 
T a b u l k a 1 Indexy nárůstu počtu klientů a vyplácených dávek na POU ve sledovaných 
letech  

roky průměr minimum maximum median modus* 
klienti 

1997-98 1,45 0,15 10,91 1,37     1,50 
1998-99 1,37 0,41 5,03 1,33 - 
1997-99 1,97 0,18 13,66 1,85 1,67 

dávky celkem 
1997-98 1,38 0,62 3,00 1,34 1,25 
1998-99 1,34 0,68 2,49 1,31 - 
1997-99 1,84 0,70 3,54 1,74 - 

dávky opakované 
1997-98 1,50 0,50 3,46 1,43 1,40 
1998-99 1,40 0,92 2,50 1,36 - 
1997-99 2,08 0,99 5,00 1,93 1,25 

* Modus není uveden tam, kde bylo více modálních hodnot 
 

Průměrný nárůst počtu klientů na jednotlivých POU (příjemců dávek sociální péče) 
činil v letech 1997-98 45 %, v l. 1998-99 37 %, přičem� je zde velký rozptyl, např. podle 
okresů se roční nárůst pohybuje v rozmezí od  7 do 234 % (podrobně v tab. 1 v příloze 1).   
V uvedených letech se počty v podstatě zdvojnásobily.  Dnes tak má ka�dý pracovník na 
starosti průměrně 190 klientů, maximální počet je v�ak daleko vy��í (maximum 1250 klientů, 
300 a více klientů na jednu pracovnici uvádí 1/10 POU).  

 V porovnání s uváděnými optimálními počty 50-150 (viz tab. 3 v příloze) to bez 
v�ech dal�ích úvah poukazuje na značné zatí�ení, často přetí�ení pracovnic. Dnes jen zhruba 
na 1/3 POU dosahuje počet klientů jedné pracovnice maximálně předpokládanou hranici 
zvládnutelnosti po�adované role sociálního pracovníka. Tab. 2 ukazuje, �e existují 3 základní 
typy sociálních referátů POU: 1. ty, kde je dlouhodobě relativně nízký počet klientů ve vztahu 
k počtu sociálních pracovníků (sloupec do 100 klientů na pracovníka, kde se počty zvý�ily 
nejméně); 2. ty, kde počty klientů vzrostly nejvíce a v přepočtu na pracovníka se jejich počet 
dostal na či nad hranici optimálního počtu (sloupec druhý a třetí, tj. více ne� polovina); 3. ty, 
kde počty klientů na pracovníka jsou dlouhodobě vysoké (poslední dva sloupce). 

Podle časového snímku nav�tíví jednu sociální pracovnici v jednom úředním dnu  5 
a� 60 klientů (maximální počty v sobě ov�em zahrnují krátká jednání v souvislosti s dodáním 
chybějících podkladů nebo přímou výplatou dávky, průměr jsou 22 klienti3). 
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T  a b u l k a 2  Podíly POU podle počtu klientů na jednu pracovnici v r. 1999 a jejich 
nárůstu v letech 1997-99 
počet klientů na pracovnici do 100 101-150 151-200 201-250 251 a více 
počet POU v % 13,8 23,4 27,2 15,4 20,2 
podíl POU pova�ujících daný počet 
klientů za optimální (v %) 73 19 7 1 0 

průměrný růst počtu klientů POU 1997-
99 o (%): 78 107 103 90 95 

 
Zvý�ení počtu osob a rodin pobírajících sociální dávky je převá�ně spojeno tak či 

onak s růstem nezaměstnanosti. Její hlavní podíl na celkovém růstu zmiňuje 84% dotázaných. 
Dal�í specifikace nezaměstnaných potřebujících sociální pomoc, pokud byly uvedeny,  jednak 
zahrnují známé kategorie nejvíce ohro�ených na trhu práce  (převaha jednotlivců, mezi nimi 
absolventů, a nekvalifikovaných) a jednak jsou velmi různorodé, předev�ím pokud jde o věk 
(do 25, do 30, nad 40, nad 45, nad 50, �eny nad 40, mu�i nad 50). Zřejmě proto byli nejčastěji 
uvedeni �nezaměstnaní obecně�. Nezaměstnanost často doprovází nebo je důsledkem dal�ích 
handicapů zdravotních či sociálních. Nezaměstnaní proto potřebují komplexní pomoc, nelze ji 
zu�ovat na pomoc sociálních odborů, tím méně na sociální dávky. Jejich nezaměstnaní 
příjemci jsou nejen ti, kdo rezignují nebo nemají zájem hledat ře�ení, ale i ti, kteří nenalezli 
jinou pomoc navzdory aktivní snaze svou situaci ře�it.  

Druhou rostoucí skupinou jsou rodiny s dětmi. Zde je specifikace obdobně 
rozmanitá: kromě rodin s nezaměstnaným a rodin mladých či s malými dětmi přibývá hlavně 
neúplných rodin v čele s �enou, ale také např. rodin s mu�em nad 50 let, romských rodin, 
velkých či nízkopříjmových rodin (ve v�ech skupinách bývá dovětek �s matkou na nebo po 
mateřské dovolené�). Nejde ani tak o nové skupiny rodin, jako o kumulaci a vzájemné 
posilování vět�ího počtu známých handicapujících faktorů. Lze si klást otázku, nakolik je to 
známka nedostatečnosti systému státní sociální podpory nebo naopak příli�né ochrany vůči 
některým typům rodinného sou�ití. Jinými slovy, nakolik jde o chybějící vůli a schopnost 
nespoléhat na sociální pomoc a přijmout více odpovědnosti za svou rodinu. 

Třetí skupinou jsou senioři, dále specifikovaní osamělostí, zdravotními handicapy, 
zvý�enými �ivotními náklady a také vy��ím věkem. Konstrukcí důchodů a �ivotního minima 
je dáno, �e nebývají tak častými příjemci sociálních dávek, ale jejich nárůst mezi příjemci 
sociálních slu�eb je ze v�ech skupin nejčastěj�í. Výrazný je v�ak i počet těch, jim� 
po�adované slu�by nemů�e POU zajistit dostatečně včas a kvalitně (zejména ústavní péči). 

Dal�í kvantitativně méně zastoupenou a spí�e stagnující, ale relativně početnou 
(vzhledem k početnosti celé cílové populace) skupinou jsou společensky nepřizpůsobení. 
Jejich problémem je, �e kromě dávek potřebují nefinanční pomoc, příp. nemateriální slu�by, 
na jejich� poskytování nemají POU v�dy  dostatečně vybavené své spádové území, např. 
zařízeními azylového typu. 

Z porovnání skupin klientů uváděných jako nejproblémověj�í a skupin klientů, u nich� 
počty �ádajících o dávky sociální pomoci v poslední době vzrůstají4, lze vyvodit, �e 
roz�iřování klientely POU nejen odrá�í růst počtu sociálně ohro�ených, ale má své příčiny 
také v samotném systému sociální ochrany � v tom jak jeho slo�ky reagují na nové 
po�adavky. Jde zejména o definování podmínek nároku na sociální pomoc,  mo�nosti 
sociálních pracovníků ověřovat nároky a o mo�nosti poskytovat adekvátní a účinné slu�by. 
Na základě zmíněného srovnání lze rozli�it několik skupin klientů: 
- ti, jejich� počty dramaticky vzrůstají a systém sociální pomoci jim mů�e poskytnout 

pouze (méně efektivní) část �ádoucí komplexní podpory � nezaměstnaní s nejrůzněj�ími 
specifikacemi; 

- ti, jejich� počty rostou méně �dramaticky�, mo�nosti státem garantované pomoci se v�ak 
jeví jako omezené � rodiny s dětmi a senioři � jednak se reálně zhor�ují �ivotní podmínky 
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některých z nich (roz�iřuje se spektrum typů rodin vy�adujících pomoc) a jednak jich 
celkově přibývá v případě seniorů; 

- skupiny, jejich� počty příli� nerostou, ale patří mezi nejproblémověj�í,  tzn. �e jim buď 
systém sociální pomoci stále nedovede nabídnout efektivní pomoc (mj. i proto, �e ji 
v poskytované podobě nejsou schopni nebo ochotni přijmout) � společensky 
nepřizpůsobení,  nebo jsou �trvalými klienty�, proto�e systém pomoc garantuje, ale 
nemů�e (sám) plně kompenzovat jejich handicap - zdravotně posti�ení. 

 Růst počtu �ádajících o dávky souvisí i s mo�nostmi jejich zneu�ívání.  Proto�e ho 
nejvíce umo�ňuje obtí�nost kontroly pracovních aktivit a příjmů, je obzvlá�ť časté u 
nezaměstnaných, nicméně k němu dochází (v různé míře záva�nosti) u téměř v�ech skupin. 
Z pohledu sociálních pracovnic je na tzv. parazitismu zvlá�tě alarmující to, �e je za 
stávajícího systému často neprokazatelný nebo obtí�ně prokazatelný. Mají samy �v ruce� 
málo nástrojů kontroly a navíc v tomto směru postrádají podporu dal�ích institucí, předev�ím 
úřadů práce, ale i finančních a �ivnostenských úřadů. Specifikace jednotlivých typů 
zneu�ívání dávek  poukazuje na mo�nosti obcházení zákonů, na ně� bylo ji� mnohokrát 
upozorňováno. Na druhé straně poměrná velkorysost systému umo�ňuje  jistou formu jeho 
neopodstatněného vyu�ívání  i v mezích dodr�ování zákonných norem, kdy� se některé dávky 
staly nadbytečnými nebo neopodstatněnými (např. se uvádějí dávky na bydlení, provoz 
telefonu, o�atné a ortopedické pomůcky5). Legislativa dále např. umo�ňuje přiznat dávky 
lidem samostatně podnikajícím s formálně platným daňovým přiznáním vykazujícím 
(dlouhodobě) minimální či �ádný zisk. Pracovníci jsou nuceni rezignovat také před �adateli 
formálně prokazujícími jednočlennou domácnost či neúplnou rodinu bez prostředků, i kdy� 
skutečnost je zjevně jiná (zapírán je vztah druh-dru�ka). 

 To v�e mj. komplikuje a činí psychicky velice náročnou práci sociálních pracovníků. 
Jejich činnost v sobě musí nést prvky téměř detektivní (a přitom velmi diskrétní) práce,  a to 
tím více, oč méně kontroly provádějí jiné instituce. Psychickou náročnost zvy�ují i situace, 
kdy lidem v náročné �ivotní situaci nelze v mezích platné legislativy pomoci dost účinně. 

 
2.2. Současný stav personálního obsazení POU z pohledu jejich pracovníků 
 Dotázaní (převá�ně vedoucí) pracovníci POU vyjadřují nespokojenost s personálním 
obsazením z hlediska počtu zaměstnanců. Pětina ho označuje za zcela nedostatečné a 2/5 za 
spí�e nedostatečné, zatímco jen 1/10 za plně dostatečné. Volání po posílení kapacit sociálních 
odborů POU se jeví jako opodstatněné v zhledem k vý�e uvedeným počtům klientů na jednu 
pracovnici. Přitom v posledních letech polovina POU ji� počet sociálních pracovnic zvý�ila, 
4/10 v�ak uvádějí, �e tuto mo�nost nemají, nejčastěji z důvodů finančních (včetně omezeného 
prostorového a materiálního vybavení) a nedocenění práce sociálních pracovnic v konkurenci 
s dal�ími zájmy městských a obecních úřadů. 

 Na rozdíl od kritizovaného nedostatečného počtu sociálních pracovnic na POU 
vyjadřují dotazovaní poměrně vysokou spokojenost  s jejich kvalifikačními předpoklady � 
úroveň vzdělání je označena jako nedostatečná zcela výjimečně (3 % dotázaných). 
Kritizována je oborová specializace, a to čtvrtinou dotázaných, ale je zcela dostatečná podle 
27 % z nich a spí�e dostatečná podle 54 %. Tyto názory korespondují se zji�těnou 
vzdělanostní strukturou. Z hlediska vý�e vzdělání je struktura pracovníků v dne�ní situaci 
vyhovující, s ohledem na specializaci je situace hor�í. Jen 1/4 pracovníků má příslu�nou 
odbornou přípravu. Lze předpokládat, �e dal�í změny systému sociálních dávek a slu�eb brzy 
povedou ke zvý�ení po�adavků na odpovídající obor středního vzdělání sociálních pracovníků 
a �e také naroste potřeba pracovníků s vy��ím vzděláním (nejspí�e na bakalářské úrovni). 
Vzdělání je v�ak je v�ak jen jedna slo�ka kvalifikovanosti pro výkon profese sociálního 
pracovníka. 
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 Dal�í slo�kou je délka praxe v sociální oblasti � v průměru necelých 7 let. Přitom 
průměrná délka práce na stávajícím sociálním odboru je také 7 let (u vedoucích pracovníků 10 
a půl roku). To ukazuje nejen to, �e pouze pro část sociálních pracovníků je sociální práce 
jejich původní profesí, ale i na nezanedbatelnou mobilitu těchto pracovníků. I to mů�e mít 
vliv na schopnost zvládat nároky tohoto povolání, které se v dne�ní podobě koncipuje �za 
pochodu�   teprve zhruba 10 let.  

 
T a b u l k a 3    Vzdělanostní struktura pracovníků POU 

vzdělání základní 
střední bez 
maturity vč. 

vyučení 

stř. odborné sociálně 
právní 

jiné úplné 
střední* vysoko�kolské 

podíly v % 0,3 2,4 24,8 64,3 7,9 

* V nezji�těném podílu případů bývá doplněno specializačním kurzem 
  
 Pracovnice s vy��ím vzděláním nebo se specializací v sociálně právní oblasti patří 
častěji k těm, kdo mají v této oblasti del�í praxi, ne� je délka stávajícího zaměstnání. Ostatní 
se věnují této práci častěji a� po ustavení POU jako institucí přebírajících některé funkce 
státní správy mj. v sociální oblasti. Zřejmě je i z těchto důvodů �ádáno  dal�í vzdělávání a 
do�kolování sociálních pracovníků třemi čtvrtinami dotázaných. Podle časových snímků 
(nejsou ov�em plně adekvátním nástrojem zji�ťování míry účasti na vzdělávání) se ve 
sledovaném týdnu účastnila nějakého �kolení asi 1/10 dotázaných. Organizátory byly MPSV a 
okresní úřady. 
 
2.3. Organizace práce na POU 
 Základní charakteristiky pracovní doby (mj. úředních dnů) a dělby práce jsou na 
vět�ině sociálních odborů POU jednotné. V detailním pohledu existuje rozmanitá �kála 
konkrétních přístupů, je� více méně racionalizují práci sociálních pracovníků, ale vycházejí 
často z konkrétních podmínek. Nelze z nich vytvořit smysluplnou typologii či vybrat obecněji 
pou�itelné formy, je� by mohly slou�it jako příklady racionalizace pro ostatní POU. 
Rozmanitost pramení předev�ím z různé velikosti POU a jejich spádových území. Počty 
sociálních pracovníků se pohybují v rozmezí 1-53. Nejvíce je sociálních odborů se  2 a� 4 
pracovníky, jejich� obsah a dělba práce se nutně li�í od vět�ích odborů. Nejpočetněj�í sociální 
odbory zaji�ťují samy dal�í slu�by (např. pečovatelskou), zatímco na malých jsou vět�inou 
spojeny agendy více odborů (kromě sociálního např. zdravotního, kulturního, �kolského, 
bytového). Je zřejmé, �e podmínky práce nejsou srovnatelné a �e v zájmu její efektivnosti je 
potřebná vysoká míra samostatnosti. Bylo by mo�né uva�ovat o �restrukturalizaci� systému 
POU či funkcí jejich různých velikostních skupin. Nejspí� by to bylo komplikováno nejen 
tím, �e sociální sféra má jiné nároky, jimi� jsou vybrané obce státní správou pověřovány, ne� 
dal�í oblasti, ale i tím, �e by to působilo proti oprávněnému po�adavku systém dávek a slu�eb 
spí�e zjednodu�ovat. 

T a b u l k a 4  Struktura POU podle počtu pracovníků sociálních odborů (v%) 
počet pracovníků 1 2 3 4 5-6 7-10 11 + 
podíl POU 7 22 15 14 13 14 15 
 

Nejčastěj�ím principem dělby práce na sociálních odborech POU je specializace 
pracovnic na jednotlivé typy klientů6, přičem� ka�dá pracovnice vykonává v�echny úkony 
k jednotlivému případu, tzn. jak poradensko-diagnostickou činnost, tak administrativní práce 
(z toho vycházel i dotazník časových snímků analyzovaných dále). Taková je praxe v 78 % 
dotázaných POU. V tabulce 5 shrnujeme nejčastěji uváděné (různými slovy) výhody a 
nevýhody přava�ující dělby práce, kdy činnosti spjaté s jednotlivým případem nejsou 



 9 

rozděleny mezi více �specialistů� (celkem v 85 % POU). Navzdory převaze uváděných výhod 
nad nevýhodami je téměř polovina dotázaných nakloněna hledání jiných alternativ organizace 
práce (viz dále). 

Dva (příp. více) pracovníci se na jednotlivých případech podílejí ve 12 % POU7, na 
nich� je dělba práce různá � např. komplexní spolupráce u jednotlivých případů, specialista na 
terénní �etření, specialista na výpočet dávek aj. Hlavní výhoda je spatřována v mo�nosti 
kontroly a eliminaci jednostrannosti a subjektivity, zmíněna je lep�í odborná specializace, 
objektivita, zastupitelnost a men�í riziko omylů.8 

 Nová situace přiměla vět�inu POU změnit organizaci práce, byť jen v omezené míře 
� uvedly to sice 3/4 dotázaných, z nich ale polovina uvádí, �e �lo spí�e o dílčí změny. 
Radikálním změnám brání preferovaná dělba práce zalo�ená na odli�nosti charakteru dávek 
pro jednotlivé typy klientů a převa�ujícím po�adavku, aby ka�dý pracovník  vykonával 
v�echny úkony  ke ka�dému jednotlivému případu.  
 
T a b u l k a 5  Výhody a nevýhody takové dělby práce v sociálním odboru POU, kdy 
ka�dý pracovník  vykonává ke ka�dému jednotlivému případu v�echny úkony 
výhody nevýhody 
1. věcné: komplexní znalost problémů klienta, vývoje 

jeho případu a jeho rodinného zázemí i místních 
poměrů, a tím mo�nost v�estranněj�í pomoci a 
pou�ití adekvátního přístupu v jednotlivých 
fázích práce na případu; vět�í vzájemná důvěra 
mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem  

2. organizační: vyloučení komunikačních �umů; 
precizněj�í vedení spisů; dobrá orientace 
pracovníka v dokumentaci případů a nutnost 
znát spis klienta při terénní práci; lep�í znalost 
klientů, kteří se po určité době vracejí do 
evidence; rozhodnutí o dávce je zalo�eno na 
dobré znalosti případu; lep�í mo�nost kontroly a 
vy��í odpovědnost pracovníků; to v�e znamená i 
úsporu času 

3. přístup je adekvátní takové organizaci, kdy se 
pracovníci specializují na jeden a� dva určité 
typy klientů (staří, zdravotně posti�ení, rodiny 
s dětmi, nezaměstnaní jednotlivci, společensky 
nepřizpůsobení) 

1. věcné: pracovník mů�e pohlí�et na případ klienta 
jednostranně nebo příli� subjektivně (ohro�ení 
�profesionální slepotou�) 

 
 
 
 
 
2. organizační: je méně času na terénní práci; 

pracovník je časově příli� zahlcen méně 
odbornými činnostmi; velká pracovní zátě� 
(mno�ství klientů na pracovníka) dává 
potenciální mo�nost omylů či chyb; hor�í 
zastupitelnost pracovníků a men�í mo�nost 
jejich kontroly 

 
 
   Přesto na přímou otázku o vhodnosti oddělení administrativních činností od  

poradensko-diagnostických se k tomu pozitivně vyjádřilo 44 %9, 32 % takovou dělbu práce 
odmítá. Ostatní mají rezervovaný postoj. Obecně není pova�ována neexistence takové 
specializace jako problém znesnadňující práci na sociálních odborech (srv. s tab. 2 v příloze 1, 
první polo�ka). Spí�e se sociální pracovníci přiklánějí ke zjednodu�ení a sní�ení objemu 
administrativních prací (67 %). Hledání účinněj�í organizace práce je také tě�ko 
představitelné bez zkvalitnění stávajícího počítačového vybavení, zvlá�tě softwarového. 

Organizace a dělba práce patří k základním atributům efektivní práce v ka�dé 
organizaci. Proto jsme jí věnovali určitou pozornost, ačkoliv na�ím záměrem není hledat a 
navrhovat zde obecná pravidla. Dne�ní praxe (mnohé téměř univerzálně platné principy či 
formy a jejich veskrze dílčí specifické modifikace) ukazuje, �e obsah a charakter práce 
sociálních pracovníků ve stávajícím systému sociální péče (spolu s technickým a materiálním 
vybavením sociálních odborů) nedává velký prostor pro obecněji pou�itelné inovace v této 
oblasti. Hledat zde zdroje ulehčení pracovní zátě�e sociálních pracovníků bez změny 
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zmíněných okolností je mo�né jen v omezené míře. Vy�adovalo by to současně radikálně 
změnit způsob práce a systém administrace dávek. 

 
2.4.  Dopady10 rostoucích nároků na práci sociálních pracovníků 

V důsledku nárůstu počtu klientů se vytrácí hlavní smysl sociální práce � práce 
s klienty jako aktivními partnery při ře�ení jejich sociální situace. Omezuje se i terénní práce 
jako nedílná součást dávkové činnosti.  

90 % POU uvádí, �e musely omezit čas věnovaný jednotlivým klientům (z toho 30 % 
částečně), 80 % označuje nárůst počtu �adatelů o dávky za faktor významně zvy�ující 
obtí�nost výkonu sociální práce. Ta přitom  zahrnuje v přímé návaznosti na dávkovou činnost 
i prvky dohlí�ecí,  ochranné, výchovné apod. Sní�ení objemu práce na jednu pracovnici je 
nejčastěj�ím po�adavkem mezi náměty na lep�í zvládání úkolů, �ádá ho 86 % dotázaných 
v návaznosti na ji� uvedené počty klientů na pracovnici.  

Sledovali jsme dvojí dopad rostoucích nároků na práci sociálních odborů POU � na 
jejich pracovníky a na charakteristiky jejich práce, jak ukazuje tab. 6. 
 
T a b u l k a  6  Důsledky nárůstu počtu �adatelů o dávky (podíly odpovědí v %) 
odpovědi ano částečně ne 
1. reakce sociálních pracovníků 
zhor�il se zdravotní stav pracovníků 10 25 65 
přibylo rozvázání pracovního poměru 4 8* 88 
jiné dopady (psychické aj.) 35 9 56 

2. opatření, je�  si vy�ádala současná situace    nebylo to třeba nemáme tu 
mo�nost 

zvý�ení počtu pracovníků 50 - 10 40 
sní�ení času věnovaného jednotlivým klientům 60 29 8 3 
změna organizace práce 38 38 17 7 
jiná opatření 36 8 36 20 

* zde ve smyslu �potenciálním odchodům bránily nějaké okolnosti� 
 
 To, co bylo nejčastěji uvedeno mezi jinými dopady na pracovníky, lze označit jako 

"růst psychické zátě�e" (srv. té� s tab. 2 v příloze 1). Nadměrné pracovní vytí�ení,  
(psychická) vyčerpanost z pracovního vypětí, přetí�ení, stress, ale také �profesionální 
vyhoření� nebo nervozita, podrá�děnost, pocit bezmoci, nesoustředěnost, sní�ení pozornosti a 
tím kvality práce atd. � tak jsou popisovány důsledky rostoucí odpovědnosti za více �adatelů. 
Připojuje se nedůvěra ke klientům, ztráta kontaktu s nimi i strach z agresivních klientů a 
zhor�ení pracovních vztahů. Dále byly zmíněny reakce souhrnně představující  �přiná�ení 
jistých obětí� (tzn. např. méně volného času, stresující pocit nezastupitelnosti, přecházení 
nemocí, sní�ení uspokojení z práce, zhor�ené vztahy v bydli�ti i ji� zmíněný pocit ohro�ení od 
klientů). Dne�ní situace vy�aduje podle vyjádření dotázaných častou práci přes čas (co� 
časový snímek potvrdil jen částečně) a ve volných dnech, komplikuje vybírání zákonné 
dovolené.   

 Navzdory zhor�ujícím se podmínkám nebylo ve vět�í míře zji�těno rozvázání 
pracovního poměru, částečně v�ak pro nedostatečnou nabídku jiného pracovního uplatnění, 
ale nepochybně i pro jistou míru oddanosti práci v sociální oblasti. 

 Do odpovědi �jiná opatření� na otázku jak se sociální odbory POU vyrovnávají 
s přírůstkem klientů byly zahrnuty  nejčastěji spí�e �defenzivní� formy. Naprosto převa�ovala 
přesčasová práce, po ní zkrácení času na terénní �etření. Na třetím místě podle četnosti bylo 
roz�íření technického a prostorového vybavení. Jen jednou bylo zmíněno vy��í finanční 
ohodnocení pracovníků. 
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 Ře�ení toho, jak zvládnout velké počty klientů, je spatřováno spí�e ve zvý�ení počtu 
pracovníků ne� v zásadně jiné organizaci práce, proto�e ta dne�ní vět�inou vyhovuje. 
Výjimečně byl deklarován po�adavek sní�it okruh povinností POU, tzn. transformovat systém 
sociálních dávek. Konkrétně se �ádá přesunout některé úkoly sociální pomoci do jiného 
subsystému sociální ochrany nebo na jinou úroveň státní správy.  Poměrně častý je v�ak také 
naopak návrh soustředit sociální dávky na POU (viz dále). 

 
2.5. Rozporné aspekty sociální práce na pověřených obecních úřadech 
 Problémy s optimalizací systému sociální ochrany, dnes diskutované v rovině 
teoretické a rovině centrálního řízení, ze svého pohledu vnímají i sociální pracovníci POU. S 
komplikovaností systému dávek a jejich distribuce, která sni�uje i mo�nost  propojení 
dávkové agendy a sociální práce, se setkávají asi nejčastěji ze v�ech subjektů sociální politiky. 

Zřízení pověřených obecních úřadů  má v oblasti sociálního zabezpečení mnoho 
racionálních a dobře míněných důvodů, jejich� oprávněnost potvrzuje postavení, které si 
jejich sociální odbory vybudovaly mezi subjekty sociální politiky. Praxe sociální práce na 
POU v�ak ukazuje na jisté rozpory a slabá místa. Ačkoliv tyto �slabiny� jsou odrazem obecně 
platných problémů celé soustavy sociálního zabezpečení a mají systémový charakter, některé 
jejich problémy jsou specifické nebo modifikované (srv. s tab. 2 v příloze 1). Zvýraznily se s 
aktuálními změnami velikosti a struktury klientely sociálních odborů POU. Na jedné straně 
rostou po�adavky na poradensko-diagnostickou činnost a současně na straně druhé nárůst 
klientely tlačí sociální pracovnice ke zjednodu�ení práce s klienty � stávají se téměř výhradně 
dávkovými pracovnicemi v u��ím smyslu. To v�ak vět�inou jednak neodpovídá kvalifikaci a 
osobnímu zaujetí sociálních pracovnic pro jejich profesi a práci a jednak zvýrazňuje konflikt 
mezi dostupností dávek pro potřebné a eliminací jejich zneu�ívání (podrobněji viz Sirovátka: 
Sociální dávky a jejich příjemci: na �sociální trampolíně�, nebo ve slepé uličce? Sociologický 
časopis, 2000, roč. 36, č. 2, s. 186-187).  

 Potřeba �polyfunkčního� článku soustavy sociálního zabezpečení typu POU je 
zřejmá, av�ak propojení role státní správy a samosprávy v činnosti sociálních pracovníků  
přiná�í problémy, které nejsou neznámé. Je zde poru�en po�adavek oddělení státní správy a 
samosprávy při poskytování sociální pomoci deklarovaný na úrovni POU (výzkumy VÚPSV 
z let 1993 a 2000) i MPSV  (Ví�ek: Proč je třeba oddělit při poskytování sociální pomoci 
výkon státní správy od působnosti samosprávy. Sociální politika, 1995, roč. 21, č. 2, s.11-12). 
Kombinace dvojího poslání � zjednodu�eně řečeno dávkových slu�eb pro státní správu a 
sociální práce pro obecní samosprávu � ji� sama o sobě komplikuje výkon práce. Pro 
pověřenou obec vykonávají sociální pracovníci jejího úřadu dvojí roli, zatímco pro ostatní 
spádové obce formálně plní pouze roli pracovníků státní správy, reálně v�ak jsou po nich 
�ádány i dal�í aktivity. Přitom podmínky náročné činnosti sociálních pracovníků nejsou v�dy 
adekvátní zejména v důsledku známé skutečnosti dvojího vedení: po�adavky na výkon určuje 
do značné míry zájem státní garance dávek pro oprávněné osoby, zatímco materiální a 
organizační podmínky určuje starosta a místní zastupitelstvo (a obsah obecní/městské 
pokladny). Ti ne v�dy vykazují skutečné pochopení a zájem o sociální práci. Příli� 
nepřispívají ke zvý�ení  nízké presti�e sociální práce a sociálních pracovníků. Ti často 
po�adují striktněj�í právní zakotvení jejich role na POU a zrovnoprávnění či ztoto�nění jejich 
postavení s pracovníky státní správy.   

 Rozpory v práci sociálních pracovníků POU souvisejí s jejich  rolí v systému 
poskytování sociálních dávek a slu�eb a jejich kompetencemi a pravomocemi. Jde např. o to, 
�e funkce sociálních odborů POU předpokládá spolupráci s jinými subjekty sociální politiky a 
s dal�ími institucemi. Ta v�ak není, jak vyplynulo z mnoha připomínek dotazovaných 
pracovníků, dostatečně podpořena buď právně, nebo technicky či organizačně. Tak se jednak 
neúměrně komplikuje administrativní činnost a jednak ve funkci poradenské nemají POU 
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dostatečnou oporu v dal�ích organizacích a institucích, je� by se měly na této funkci podílet 
(obecní úřady, nevládní organizace).  

 Jen zdánlivě okrajovou se mů�e zdát otázka společenské presti�e sociálních 
pracovnic a jejich profese. Navzdory rostoucímu zájmu o sociální slu�by zůstává stále nízká. 
Potvrzují to nejen názory dotázaných (tab. 7 a tab. 2 v příloze 1), ale i jejich připomínky (v 
příloze 2) k podmínkám jejich činnosti (kompetencím, systému řízení aj.). Důvody lze hledat 
v mnoha aspektech � ve feminizaci tohoto povolání, v nedocenění role sociálních pracovníků 
v kontextu obecní (městské) samosprávy a kontextu funkcí a úkolů obce vůči jejímu 
obyvatelstvu, v zaměřenosti sociální práce na �marginální� skupiny obyvatel (ačkoliv jde o 
jistý přetrvávající předsudek, reálně tomu tak dnes není), někde mo�ná i v provádění sociální 
práce (částečně pod tlakem diskutovaných okolností), v povědomí o mo�nostech zneu�ití 
sociální péče. Ačkoliv asi sama praxe povede k postupnému zvý�ení presti�e sociální práce, je 
zde mnoho mo�ností jak tento proces podpořit. 
 
T a b u l k a 7 Hodnocení presti�e povolání sociálních pracovníků pracujících na POÚ 
(podíly odpovědí v %) 
presti� je vysoká 2 
presti� není vysoká, ale přiměřená společenskému významu jejich práce 11 
presti� není vysoká, ale jisté uznání je mu přiznáno 33 
presti� je nízká, neodpovídající společenskému významu jejich práce 53 
jiné hodnocení 1 

 
 Často zmiňovaným problémem v otevřené otázce je neexistence jednotného 

informačního systému pro kooperaci mezi institucemi sociální ochrany (sociálními odbory, 
kontaktními místy státní sociální podpory, úřady práce, správami sociálního zabezpečení) a 
spolupráci s finančními a �ivnostenskými úřady11.  Postrádána je zákonná úprava zaji�ťující a 
zjednodu�ující ověření informací získaných od klienta na zmíněných institucích. Je to 
vnímáno jako jedna z příčin  zneu�ívání dávek. 

 Pracovníci POU argumentují jak ve prospěch sloučení více funkcí soustavy 
sociálního zabezpečení na POU (nebo sociálních úřadech se specifických statutem) v zájmu 
zjednodu�ení systému pro klienty, tak ve prospěch vět�í specializace (a koordinace) činnosti 
několika různých subjektů. První přístup je častěj�í. Předpokládá se, �e by přinesl celkové 
zkvalitnění sociální práce na úrovni POU. Zdůvodňuje se velkou či různou vzdáleností 
jednotlivých subjektů sociální ochrany  pro občana a komplikovaností celého systému. Za 
nefunkční je označována dělba práce mezi POU a okresními úřady. Např. některé  poradenské 
a preventivní činnosti (man�elské poradny, psychologové, dět�tí psychologové aj.) jsou 
údajně v okresních městech příli� vzdálené občanům.   
 Názory o soustředění sociální práce na POU se opírají i o to, �e POU je (podle 
odhadů dotázaných) místem prvního kontaktu pro vět�inu těch, kdo potřebují sociální pomoc 
� deklaruje12  to  87 % POU u rodin s dětmi,  96 % u nezaměstnaných s nedostatečnými 
příjmy a 78 % u romských uchazečů o pomoc.  Pouze senioři se (ze zřejmých důvodů) stejně 
často (jako na POU) obracejí na obecní úřady (v obou případech téměř polovina � okres jim 
v intencích platných zákonů �nemá moc co nabídnout�) a zdravotně posti�ení �ádají pomoc 
více ne� jiní přímo na okresním úřadě (v souladu s jeho úkoly13). Lidé se předev�ím často 
obracejí přímo na POU s problémy, jejich� ře�ení je v kompetenci obcí, příp. se obrátí na 
obec, ale ta hledá pomoc u pracovníků POU. Zde vzniká (potenciální) zdroj nerovností 
v důsledku velkých rozdílů mezi velikostí spádového území POU. V některých případech 
(men�ích území) se zdá být takováto faktická role POU smysluplná a logická, proto�e 
odborně specializovaný a fundovaný sociální pracovník  je pro malé obce jistým  
�přepychem�. Mj. zde není dostatečná poptávka po jeho práci, která by motivovala 



 13

samosprávu obcí věnovat sociální problematice více pozornosti. Kde je spádové území 
rozsáhlé a kde je pověřeným obecním úřadem městský úřad velkých měst, tam jsou jeho 
kontakty s obyvatelstvem přinále�ejících obcí méně bezprostřední a rozdílné podle 
vzdálenosti obce od POU.  

 Z pohledu sociálních pracovníků nejsou zcela jasnou zále�itostí  jejich dne�ní 
pravomoci a kompetence.  I zde jsou přístupy dotázaných  rozmanité. Po�adována je různá 
míra nezávislosti, aplikováno je různé pojetí poslání POU. Převládá potřeba zvý�it pravomoci 
zdůvodňovaná tím, �e POU zaji�ťují první kontakt a �e je třeba zajistit individuální přístup 
k jednotlivým  případům14. Zvý�ení pravomocí by se mělo týkat  zji�ťování majetkových 
poměrů, ověřování příjmů podnikatelů, kontroly neoprávněně přijatých dávek;  kontroly 
vyu�ívání (zneu�ívání) dávek v případech jako gamblerství příjemců. Naproti tomu se �ádá 
stanovení přesněj�ích pravidel pro rozhodování o vý�i dávek, aby se zde zamezilo 
odli�nostem v praxi jednotlivých POU (různé �přísnosti� při přiznávání nároku).  
 Poněkud sebestředný pohled sociálních pracovníků se zakládá i na pocitu 
nepřipravenosti obcí přebírat v plné �íři úkoly, které na ně jsou postupně kladeny v rámci 
transformace systému sociální ochrany, a na existenci jakýchsi zábran koordinovat působení 
státní správy a nestátních organizací.  
 Podle názorů sociálních pracovníků  POU je na ně často přená�ena alespoň část 
povinností obcí, nicméně mají pochopení pro malé obce, �e nejsou pro sociální práci 
personálně dostatečně vybaveny. Za poslední roky se tato práce na obcích údajně mírně 
zlep�ila (tab. 8), hlavně v informování občanů a ve spolupráci s POU, vět�inou se v�ak 
nemění to základní - poradenské a vyhledávací činnosti  a  pomoc, je� je v kompetenci 
obecních úřadů. 1/3 dotázaných POU hodnotí úroveň práce obcí jako odpovídající jejich 
poslání a mo�nostem, podle 1/4 z nich toho obce v sociální oblasti mnoho nedělají, ale 
důvodem je omezenost jejich mo�ností (kompetenčních, finančních). Jen 1/10 je kritická a 
domnívá se, �e obecní úřady své mo�nosti dostatečně nevyu�ívají. 
 
T a b u l k a 8 Jak se změnila v posledních letech práce obecních úřadů ve spádovém 
území POU v  oblasti sociální péče (pomoci) z jednotlivých hledisek (podíly v %) 
 zlep�ila se nemění se zhor�ila se 
informování občanů 39 60 1 
poradenská činnost  17 81 2 
vyhledávací činnost 14 78 8 
pomoc v rámci kompetencí obcí 17 81 2 
spolupráce s POÚ 27 71 2 

 
 Komunikace a spolupráce POU s nestátními subjekty se stále nerozvíjí �ádoucím 

způsobem. Nejde o nedocenění role nestátní sféry, ale spolupráce jakoby vázla na nedostatku 
vzájemné důvěry. Ne v�dy se státní a nestátní sféra  v oblasti sociální pomoci doplňují, někdy 
si spí�e konkurují15. Nabídky slu�eb nestátních organizací nejsou hodnoceny jako dostatečné 
(připomeňme v�ak, �e informovanost pracovníků POU není v�dy dostatečná) a jsou 
nerovnoměrně distribuovány. 45 % dotázaných POU na svém spádovém území (údajně) nemá 
�ádný nestátní subjekt poskytující sociální slu�by, k  jednotlivým typům slu�eb se vět�inou 
okolo 6-7 desetin POU vyjádřilo, �e na jejich území nejsou těmito subjekty poskytovány 
(nejméně častá je absence pečovatelské slu�by, nejvíce chybí  domy na půli cesty � viz tab. 3 
v příloze 1). Pozitivem je, �e se nestátní organizace soustřeďují na ty typy slu�eb, které státní 
sféra nezvládá poskytovat nebo nemů�e stejně dobře, příp. v �ádoucím rozsahu poskytovat16. 

 Jeden aspekt spolupráce sociálních odborů POU s dal�ími organizacemi a s obyvateli 
ukazuje tab. 9. Naznačuje jisté nedostatky ve vyhledávací činnosti obcí, malou spolupráci 
s nestátními  subjekty, mo�ná i nevelkou míru občanské solidarity. To v�e by v�ak muselo být 
dále ověřováno.  
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T a b u l k a 9  Jakým způsobem získává sociální referát POÚ informace o občanech, 
kteří potřebují sociální slu�bu (podíly odpovědí v %) 
 často výjimečně  ne 
POÚ potřebné občany vyhledává sám 38 46 17 
o občanech informuje obecní úřad obce,  ve které  klient �ije 39 49 12 
informaci podává smluvní lékař potenciálního klienta 34 52 14 
POÚ  v tomto směru spolupracuje se �kolami 47 29 24 
informace poskytují i některé nestátní subjekty  14 48 38 
informace získáváme od rodin potenciálních klientů 73 26 1 
informace získáváme od sousedů potenciálních klientů 37 52 10 
přímo od klientů, kdy� se na POU obrátí s �ádostí o pomoc  96 4 0 
jiný způsob, jaký 19 12 69 

 
2.6. Připomínky a náměty sociálních pracovníků ke zkvalitnění sociální pomoci  

 Tuto oblast jsme zji�ťovali jednak baterií uzavřených otázek (v tab. 10) týkajících se 
z velké části samotné práce sociálních pracovníků a jednak volnou otázkou vyzývající 
k naprosto volnému vyjádření jakýchkoliv připomínek a námětů (částečně obsa�eny 
v předchozí kapitole, souhrnně uvedeny v příloze 2).  

 Připomínky jsou zaměřeny na vět�í či men�í vylep�ení stávajícího systému sociální 
pomoci, důraz kladou na  zdokonalení preventivních aktivit, méně se vyjadřují k transformaci 
systému (jak k celému systému sociální ochrany, tak podsystému sociální pomoci). Ačkoliv 
se objevily mnohé návrhy na roz�íření sociální pomoci (vět�í intervence do �ivota rodin a 
jednotlivců, méně často zvy�ování dávek), převládají návrhy na vytváření lep�ích obecných 
podmínek pro to, aby lidé mohli �vlastními silami� zlep�it svou situaci (ovlivněno zřejmě i 
negativními zku�enostmi s některými nezaměstnanými i dal�ími skupinami). 
Převládajícím cílem je zajistit dostupnost a zjednodu�it stávající systém sociální ochrany, a to 
a/ systém sociálního zabezpečení jako celek a b/ systém sociální péče (pomoci). Konkrétní 
náměty jsou často a� protichůdné. Uvádím je bez komentáře, proto�e mohou být cennou 
inspirací, třeba�e neberou v�dy v úvahu celkové souvislosti.  
 Zásadněj�í po�adované změny systému sociální ochrany se týkají přesunů 
kompetencí a dávek mezi subsystémy a úpravy legislativy.  Motivací je v prvním případě 
snaha zjednodu�it systém pro klienty a pro administrativu a sní�it jeho nákladnost. V druhém 
případě se �ádá uvést sociální zákony více do souladu s �ivotem a potřebami praktického 
provádění sociální práce. 

 Po�adavek zjednodu�ení systému je zdůvodňován tím, �e dnes existuje mnoho úřadů 
zabývajících se sociální problematikou, přičem�  pro občana je  komplikované a poni�ující 
pobírat dávky z různých míst. Proto je navrhováno redukovat počet (druhy) úřadů 
poskytujících dávky, aby se lidé lépe orientovali, a zajistit propojenost institucí, kterými 
klient prochází. Z obdobného přístupu vzniká po�adavek zjednodu�it systém dávek redukcí 
jejich počtu, příp. vytvořit jednotný systém dávek na základě obecně platných detailních 
prováděcích předpisů.  

 Častá je podpora zavedení jedné instituce pro výplaty v�ech druhů sociálních dávek a 
péče, tj.  zřízení sociálních úřadů na pověřených obcích (optimálních z hlediska dojí�dění) 
jako orgánů státní správy.  

 Kritizována je absence zákona o sociální pomoci. Konkrétně se k němu 
dotázaní nevyjadřovali z důvodu malé znalosti dne�ní verze jeho návrhu, očekávají 
od něj  zjednodu�ení a zvý�ení účinnosti právního rámce celého systému a jeho 
podsystémů (obzvlá�tě dávkového). Často je toti� �ádáno odstranit nesoulad dne�ní 
legislativy trpící častými změnami a roztří�těností či nedostatky v návaznosti 
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jednotlivých norem. Obavy z mo�ných negativních dopadů vyvolává navrhovaný příspěvek 
na péči. 

Konkrétněj�í po�adované změny se týkají  charakteru práce sociálních pracovníků. 
Lze je shrnout do následujících oblastí (dal�í názory jsou v tab. 10):   
1.  zvý�it čas na sociální práci, na vyhledávací a poradenské funkce, depistá�e,   sociálně     
právní ochranu; sní�it počet klientů na jednoho pracovníka a stanovit pro jejich počet směrné 
číslo;  
2.   zřetelně vymezit pravomoci a kompetence POU; 
3.   vymezit roli sociálního pracovníka (principy, příp. limity) zákonem;  
4. zlep�it vzdělanostní přípravu sociálních pracovníků (s důrazem na psychologické 
dovednosti), vč. celo�ivotního vzdělávání;  
5. zlep�it technické vybavení zvý�ením  dotací na sociální oblast (mj. auta v oblastech 
s řídkým osídlením, pracovní prostředí), zlep�it pracovní podmínky sociálních pracovníků a 
jejich počítačové vybavení, zavést počítačové propojení mezi POU a kontaktními místy státní 
sociální podpory a úřady práce; zkvalitnit softwarové vybavení  (aby jej bylo mo�no upravit 
podle potřeb POU);  
6. podpořit presti� sociálních pracovníků vyjasněním a posílením kompetencí, podporou 
dodr�ování zákonnosti, zpřesněním legislativy a informovanosti a příznivěj�ím obrazem 
médiích.   
 
 
T a b u l k a 10  Co by mohlo přispět k lep�ímu zvládání úkolů sociálních 
pracovníků/pracovnic (bez ohledu na případné dopady jednotlivých polo�ek)? (v % 
odpovědí) 
 značně  výrazně částečně minimálně 

či vůbec ne 
lep�í finanční ohodnocení 24 39 29 8 
více pravomocí 23 40 29 8 
více kompetencí  22 37 32 9 
lep�í profesní příprava obecně 17 31 40 11 
lep�í příprava v psychologických dovednostech 20 38 32 10 
lep�í příprava v jiných dovednostech 12 29 23 36 
průbě�né vzdělávání a do�kolování 26 48 24 2 
účast v kursech psychologického tréninku 21 37 29 12 
zavedení povinných placených přestávek v �náv�těvních 
dnech� 

 
16 

 
24 

 
28 

 
32 

prodlou�ení dovolené nebo zkrácení předepsané denní 
pracovní doby při stejném platu 

 
24 

 
37 

 
26 

 
14 

sní�ení objemu práce na jednu pracovnici (např. 
zvý�ením jejich počtu) 

 
40 

 
46 

 
11 

 
3 

sní�ení podílu administrativní práce ve prospěch činností 
poradenských a diagnostických  

 
25 

 
42 

 
25 

 
8 

oddělení administrativních činností od poradensko-
diagnostických (vykonávaly by je jiné pracovnice) 

 
17 

 
27 

 
25 

 
32 

 
 Vlastních námětů ke zkvalitnění práce a pracovních podmínek sociálních pracovníků 
nebylo mnoho a lze je shrnout do následujících okruhů: 
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T a b u l k a 11  Dal�í oblasti, které mohou přispět k lep�ímu zvládání úkolů  
oblast kolikrát bylo uvedeno (absolutně) 
materiální vybavení (PC, auto, kanceláře aj.) 13 
metodické vedení (semináře, konzultace, právní poradenství pro 
pracovníky, �kolení MPSV) 

 
6 

morální ohodnocení, presti� 6 
formální podmínky (formuláře, striktně vymezené úřední dny, 
nevázat soc. agendu na správní řád) 

 
6 

jiné (elektronické propojení organizací soc. ochrany, pravomoci, 
legislativa aj.) 

 
11 

 
 Polo�ku �lep�í příprava v jiných dovednostech� (v tab. 10) jsme �ádali doplnit 
upřesněním v jakých. Výsledky o tom, v čem je dotázanými  pociťována nedostatečnost 
kvalifikace a  profesní přípravy (tab. 12), pova�ujeme za inspirativní k soudobé diskusi o 
prvotním a dal�ím vzdělávání pro sociální práci. 
 
T a b u l k a 12  Zájem o oblasti dal�ího vzdělávání 
oblast, dovednosti: kolikrát bylo uvedeno (absolutně) 
práce na PC, s internetem, informatika 20 
psychologie, asertivita, psychohygiena apod. 19 
komunikační dovednosti, jednání s lidmi 14 
metody sociální práce apod. 5 
právo, právní aspekty, správní řízení 5 
sebeobrana 5 
ostatní (zdravotnictví, sociologie, účetnictví aj.) 6 
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3. Analýza časových snímků 
  
 Pro bli��í poznání vytí�enosti sociálních pracovníků a náplně jejich práce jsme 
pou�ili metodu časových snímků. Po�ádali jsme vybrané pracovníky několika pověřených 
obecních úřadů, aby vyplnili dotazník o rozsahu času věnovaného jednotlivým činnostem 
ka�dý den po dobu jednoho pracovního týdne.  
 Výběr byl proveden takto: na sociálních odborech POU s počtem pracovníků 1-3 se 
zúčastnili v�ichni, na vět�ích byli vedoucí po�ádáni o výběr 3-4 pracovníků s typickou 
pracovní náplní pracovníka plnícího úkoly státní správy. Do výběru byly zahrnuty POU v�ech 
velikostních skupin podle počtu pracovníků s ohledem na jejich zastoupení v základním 
souboru17. Částečně byla zohledněna také �rizikovost� území, tzn. byly vybrány POU 
s různým počtem klientů na jednoho pracovníka, ale záměrně nadhodnoceny POU s jejich 
vy��ím počtem (tab. 13). Celkem bylo získáno 52 vyplněných dotazníků (pro celkové 
zpracování bylo vhodných 46) z 18 POU v 15 okresech.  
 Pro sestavení časového snímku jsme se inspirovali studií Y.Streckové18 a 
konzultovali jsme ho na vybraných POU.  
 
3.1. Pracovní vytí�ení z hlediska počtu klientů 
 Nárůst celkového počtu klientů byl zmíněn v kapitole 2.1. Zde se zaměříme více na 
čas věnovaný  přímému jednání s klienty vzhledem k jejich počtům. Dotazované pracovnice 
v průměru přímo jednají � tzn. při náv�těvě klienta na sociálním odboru nebo při náv�těvě 
sociálního pracovníka v bydli�ti klienta � za týden s 57 klienty, přičem� zji�těné rozpětí je 21-
145 klientů19. Z nich je v průměru týdně 14 nových (kteří při�li na první náv�těvu zjistit svůj 
nárok na sociální dávku či pomoc, zde je rozpětí 0-38 klientů). U těchto nových nebyl při 
prvotním prozkoumání sociální situace prokázán nárok opět v průměru u 2 za týden (rozpětí 
0-7).  
 
T a b u l k a 13  Struktura respondentů �etření časových snímků podle velikosti klientely 
sociálních odborů POU, na nich� pracují, a týdenní počet klientů, s nimi� přímo jednají 

 
průměrný počet klientů na 

pracovníka v celém sociálním 
odboru 

 
počet 

respondentů 

celkový průměrný počet 
klientů, s nimi� bylo 

přímo jednáno 

 
z nich průměrný počet 

nových klientů 

101-150 11 49 20 
151-200 10 51 12 
201-250 13 75 11 

251 + 18 70 14 
celkem 52 63 13 

Pozn.: Při nízkém počtu respondentů nelze zjistit, zda zji�těné �nelogické výkyvy� jsou způsobeny náhodnými 
vlivy  
 
 Velikost souboru neumo�ňuje v této souvislosti �ir�í generalizace. Přesto se 
pokusíme  na na�ich datech alespoň ilustrovat intenzitu přílivu osob a rodin s nároky na 
sociální pomoc a míru neuspokojení těch, kteří pociťují potřebu, či se domnívají, �e mají 
nárok na pomoc. Více ne� pětina pracovníků ve sledovaném týdnu neodmítla �ádného nově 
�ádajícího, tzn. �e u v�ech přinejmen�ím dále ověřuje jejich nárok. Celkově se v�ak u 16 % 
�nově příchozích� uká�e ji� při prvním kontaktu, �e nesplňují podmínky nároku na pomoc. To 
znamená, �e u 84 % se dále ověřuje nárok a příp. dávka(y) přizná. Ve studii �Role sociálního 
pracovníka v měnících se podmínkách� z roku 199520 se uvádí odhad, �e dal�í řízení 
pokračuje u 1/3 těch, kdo nav�tíví sociální odbor za účelem �ádosti o sociální dávku. Rozdíly 
v těchto dvou zji�těních lze vysvětlit sice odli�ným způsobem jejich zji�ťování (autoři studie 
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mo�ná navíc zmiňují jen ty, u nich� se dal�í řízení zakládá a� na posouzení �ádosti po dodání 
vy�ádaných dokladů), přesto je i v tomto porovnání naznačen příliv �oprávněných� �adatelů 
během minulých pěti let. To má �pozitivní� i �negativní� výklad: jednak roste informovanost 
obyvatel o jejich nárocích, a tím jejich iniciativa je uplatnit, a jednak to znamená zvy�ování 
počtu lidí s nároky na dávky sociální pomoci. 
 Průměrně se sociální pracovník věnuje při přímých kontaktech (náv�těvy klientů na 
úřadě + náv�těvy pracovníků u klientů) jednomu klientovi při jednotlivých schůzkách  13 
minut, v    úředních dnech  je  průměr 11 minut  (viz graf 2 v příloze 1), maximálně 
�průměrně� 33 a 26 minut21. Jde-li o první náv�těvu, trvá jednomu klientovi průměrně 16 
minut (maximálně �průměrně� 40 minut22). Při těchto jednáních se předev�ím ověřují 
předpoklady pro nárok na dávky či jiný druh pomoci. Podrobně analyzovat individuální 
situaci a její mo�ná ře�ení je podle uvedených dat zřejmě mo�né jen výjimečně. Nicméně 
v průměrných ukazatelích jsou zahrnuta i �rychlá� jednání na doplnění podkladů (minimální 
průměry jsou 3 minuty), tak�e na problémové případy zbývá více času, ne� naznačují tyto 
ukazatele. 
 To, �e poradenská a konzultační činnost je v práci sociálních pracovníků POU 
v podstatě okrajovou zále�itostí potvrzuje zji�tění, �e se jí ve sledovaném týdnu 45 % 
pracovníků nevěnovalo vůbec a �e čas jim věnovaný dosahuje v průměru 1,5 % celkového 
týdenního pracovního času (maximálně 6 %).  
 
3.2. Struktura pracovního času 
 Rytmus pracovního času na sociálních odborech má spí�e týdenní ne� denní cyklus � 
pondělí a středa, někde i část čtvrtka, jsou úřední dny23, v nich� je pracovní doba prodlou�ena 
(mimo čtvrtek) na 10 hodin a v nich� na úřady dochází převá�ná část klientů. Z hlediska 
struktury jednotlivých aktivit je také vhodněj�í zvolit za jednotku výpočtů týdenní počet 
hodin. Pro posouzení pracovní vytí�enosti je v�ak vhodné sledovat i činnosti v rámci jednoho 
(konkrétního nebo průměrného) dne. Proto se v analýze pou�ívají obě jednotky (je v�dy 
uvedeno o kterou jde). 
 Chceme zde předev�ím ověřit dvě základní hypotézy: 1. zda rozsah činnosti a náplň 
práce sociálních pracovníků mohou být hodnoceny jako extrémně náročné a 2. zda 
administrativní činnosti zaujímají při obvyklé organizaci práce sociálních odborů nadměrnou 
část pracovního času tak, �e potlačují skutečnou sociální práci. S tím souvisí otázka, kterou 
nelze ověřovat metodou časového snímku � zda fyzické a psychické zatí�ení (psychologická 
náročnost) práce sociálních pracovníků přesahuje normy hygieny práce.  
 Nejprve k rozsahu činnosti sociálních pracovníků. Průměrná odpracovaná týdenní 
pracovní doba je 43 hodin (přesně 42 hodin 56 minut) při průměrné době přestávek na oběd 
apod. v délce 40 minut24. Práce o sobotách a nedělích nebyla zji�ťována, proto�e podle �etření 
POU není příli� častá (její úlohu nelze na malém souboru časových snímků ověřovat). Lze 
předpokládat, �e je i obtí�ně proveditelná vzhledem k převaze administrativních činností a �e 
je-li nějak vykonávána, jde často o neformální (poloformální) konzultace či �etření v bydli�ti. 
Poměrně častá práce přes čas ve v�ední dny, byť není rozsáhlá, ukazuje na preferenci této 
formy před prací ve volných dnech.  
 Tabulka 14 ukazuje předev�ím variabilitu odpracované doby s výjimkou úředních 
dnů. V nich platí striktněj�í po�adavky na její dodr�ení, při desetihodinovém regulérním 
pracovním dni je zde méně prostoru pro přesčasy.  Přesto�e modální hodnota se přibli�uje 
�oficiální� pracovní době, zasluhuje si pozornost velký podíl pracovníků tuto dobu 
překračujících, zejména v neúředních dnech, kdy je převá�ně vykonávána nutná 
administrativní práce. V celotýdenním pohledu třetina pracovníků nezvládá své úkoly 
v pracovní době. Těch, u nich� jsou důvody objektivní, mů�e být o něco méně, ale přesto by 
tento fakt mohl poukazovat na nedostatečné kapacitní vybavení některých POU. Vzhledem 
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k tomu, �e v přesčasech se jedná vět�inou o nedlouhé nastavení pracovní doby (převá�ně do 
30 minut), nemohou samy o sobě vést k takovému závěru. Vy�ádané poznámky 
k jednotlivým pracovním dnům v případech překročení pracovní doby uvádějí v některých 
případech mimořádné situace � záskok za kolegyni, zpracování statistických výkazů, účetní 
uzávěrky. Poslední dvě nicméně sice nepatří ke ka�dodenním, ale patří k bě�ným 
povinnostem, s nimi� se má počítat v zákonné pracovní době. Spolu s vyjadřovanou 
nechtěnou redukcí času věnovaného jednotlivým případům musí být údaje o reálné pracovní 
době vnímány jako ukazatel nerovnováhy mezi úkoly sociálních odborů a jejich personálním 
vybavením. 
  Také krat�í odpracovaná ne� stanovená pracovní doba v úřední dny sice upoutává 
pozornost, nepopírá v�ak předchozí závěr. Častěj�ím důvodem je to, �e na malých POU 
někteří pracovníci mají v náplni práce nejen agendu sociálních věcí, ale i dal�í činnosti, 
předev�ím v oblasti zdravotnictví, kultury, bydlení. Jinak jde o výjimečné důvody, např. cesty 
k lékaři či náhradní volno. 
 
Ta b u l k a  14  Rozsah celkem odpracovaného času ve sledovaném týdnu (pouze plné 
úvazky; hodiny : minuty) 
den pondělí úterý středa čtvrtek pátek celý týden 
průměr 9 : 58 7 : 48 9 : 59 7 : 48 7 : 00 42 : 14 
modus 10 : 00 7 : 30 10 : 00 7 : 30 6 : 30 42 : 30 
podíl respondentů uvádějících 
modální hodnotu (%) 

 
51 

 
37 

 
54 

 
30 

 
24 

 
40 

podíl respondentů uvádějících 
ni��í ne� modální hodnotu (%) 

 
25 

 
10 

 
20 

 
10 

 
13 

 
25 

podíl respondentů uvádějících 
vy��í ne� modální hodnotu (%) 

 
24 

 
53 

 
26 

 
60 

 
63 

 
35 

minimum 7 : 22 6 : 00 6 : 30 6 : 10 5 : 10 31 : 12 
maximum 11 : 52 10 : 15 11 : 40 9 : 35 8 : 45 49 : 05 
standardní odchylka 0 : 39 0 : 40 0 : 44 0 : 33 0 : 46 2 : 30 

 
 Na otázku, zda byl daný den něčím výjimečný, se častěji ne� komentáře k jeho délce 
objevují komentáře ke klientům a obtí�ím při jednání. To naznačuje, �e objem práce sice bývá 
někdy nadměrný, ale hlavním zdrojem náročnosti je vedle přemíry administrativy vlastní 
práce s klienty, často problémovými. Počet klientů, s nimi� bylo přímo jednáno za sledovaný 
týden, souvisí nejen bezprostředně  s délkou odpracované doby: pracovníci s krat�í 
odpracovanou dobou jednali průměrně s 52 klienty, pracovníci kteří odpracovali �regulérní� 
dobu, jednali se 63 klienty a pracovníci pracující přesčas jednali s 69 klienty. Motivem 
prodlou�ení pracovní doby je přirozeně vy��í počet klientů, ale často je jím i nárůst 
administrativy s tím spojený či nezvládání administrativních činností z důvodu vět�ího 
objemu času věnovaného jednání s klienty. 
 Tabulka 15 ukazuje denní strukturu vykonávaných činností � průměrné časy 
vypočítané za v�echny dny v týdnu (z dotazníků vyplněných za v�ech pět dní) a zvlá�ť za 
úřední dny. 

 Přímá jednání s klienty (řádky A, B a E) zabírají sociálním pracovníkům v průměru 2 
hodiny a 5 minut na den, za týden je to 10 hod. 28 min.25, to znamená 24% z týdně 
odpracované doby.  Poradenská a konzultační činnost, není-li součástí jednání o dávkách, je 
téměř zanedbatelná � 1,5 % týdenního času. 

Administrativnímu zpracování dávek (řádky F, G a H) jsou věnovány denně 2 a půl 
hodiny, za týden 12 hodin, tj. 29 % týdenního času. Zde není poměr obou typů činností nijak 
zvlá�ť nepříznivý. Administrativní činnosti v�ak zahrnují i ověřování klienty předlo�ených 
podkladů a vyřizování po�adavků jiných institucí (L) s celkovým průměrným objemem 
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denního času 35 minut a také činnosti spojené s výplatou dávek a poskytováním věcných 
dávek (I a J) zabírající 15 minut z průměrného dne. Ve�keré administrativní práci (C, F a� J, 
L) jsou denně věnovány průměrně 4 hodiny 45 minut, tj. za týden 22 a půl hodin, čili 54 % 
týdenní pracovní doby. V úředních dnech je sice podíl těchto činností ni��í, v absolutních 
hodnotách je jim v�ak věnováno dokonce o něco více času, ne� je denní průměr za celý týden. 
Pracovní doba je v těchto dnech sice del�í, ale přesto se tu potvrzuje obtí�nost  změny 
nepoměru mezi dvěma základními skupinami činností.   

 Sní�ení rozsahu administrativních prací lze hledat ve zjednodu�ení jednotlivých 
z nich nebo �přesunu� výkonu některých z nich na specializovaného pracovníka. V druhém 
případě by asi připadaly v úvahu činnosti označené I, J a L, příp. (část) C, tj. činnosti spojené 
s výplatou dávek, sjednáváním nepeně�ní pomoci, vyřizováním písemností pro jiné instituce, 
příp. přejímáním dokladů od příslu�ných institucí. Pak by se denní čas na administrativní 
práce sní�il ze 4 a 3/4 hodiny na 3 a 1/4 hodiny, tzn. zhruba o čtvrtinu (v úřední dny 
z rovných 5 hodin na 3 a 1/2). 

Podrobněj�í údaje o rozsahu a podílu jednotlivých skupin činností ukazuje tabulka 
16. Uvedená data navozují přirozeně otázku �co se děje� ve zbylé pětině pracovního času � po 
odečtení administrativní práce a jednání s klienty. Časový snímek ukázal, �e při různém počtu 
klientů se mění poměr mezi časem stráveným přímými kontakty a časem věnovaným 
administrativním činnostem, ale součet jejich podílů, a tedy i zbylý čas na ostatní činnosti, se 
prakticky nemění.  
 Porady a konzultace s vedoucím či spolupracovníky (M), vět�inou ke sporným 
případům, trvají v přepočtu na �průměrný� den 20 minut. Nane�těstí zde ve sledovaném týdnu 
zasáhl vliv příprav na volby, tak�e při �bě�ném provozu� je tato část pracovní doby zřejmě o 
něco krat�í.  
 Pod hlavičkou �dal�ích neadministrativních činností� (O), kterým je věnováno denně 
průměrně 25 minut, jsou nejčastěj�í telefonická jednání s klienty a  s institucemi. Dále je 
uváděna účast na jednání komisí (bytové, sociálně právní ochrany), pro�etření stí�nosti (např. 
obyvatel DPS), činnosti v rámci sociálně právní ochrany dětí, doplňkové a pomocné 
kancelářské práce (kopírování, údr�ba techniky, zakládání spisů i např. nalepování 
doručenek). Jde zčásti o práce neodpovídající odborné kvalifikaci, které v�ak svým časovým 
rozsahem nenaru�ují vlastní odbornou práci. Méně časté, ale časově náročněj�í jsou účasti na 
�kolení (k odborné specializaci,  k práci s výpočetní technikou) a jazykových kurzech. Lze 
tě�ko říci, nakolik byl počtem absolvovaných hodin �kolení sledovaný týden výjimečný a je-li 
nějaký důvod, proč by právě v něm měla být účast na �koleních a kurzech vy��í. 
Přinejmen�ím část alespoň jednoho dne na nich strávilo 6 z 52 dotázaných. Oblast dal�ího 
vzdělávání zřejmě není úplně zanedbávána, ale přesto zde není spokojenost. �ádáno je více 
�kolení (specializačních kurzů), zřejmě proto, �e velký podíl pracovníků nemá nále�itou 
odbornou specializaci a �e v kurzech chybí některé programy (zaměření) � srv. s tab. 12. 
 Čím více klientů připadá na daném POU na jednoho pracovníka, tím méně času 
mů�e on věnovat na přímá jednání a tím také klesá průměrný počet minut věnovaných 
jednomu klientovi. Je tu v�ak určitý krajní limit, daný zřejmě organizací práce (rozdělením na 
úřední a neúřední dny), tak�e podíl přímých jednání neklesá výrazně pod 1/4 týdenní pracovní 
doby (i při dále zvý�eném počtu klientů) a počet minut na jednotlivé jednání se pohybuje 
minimálně kolem 10. Těchto zhruba 10 minut na klienta zaznamenáváme u těch pracovníků, 
kterým nejen přímé kontakty s klienty zabírají necelou 1/4 času, ale také na které připadá 200 
a více klientů celkem a kteří ve sledovaném týdnu jednali s 60-80 klienty. Nejvy��í zji�těný 
průměrný počet minut26 na klienta � 17-20 minut � věnovali ti, jim� přímé kontakty zabírají 
necelou třetinu času, na které připadá 100-150 klientů a kteří ve sledovaném týdnu jednali 
s 20-40 klienty. 
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 Ze srovnání s jinými zdroji a dal�ími poznatky na�ich �etření  lze usoudit, �e druhý 
případ přibli�ně představuje optimální podmínky. 

 

Ta b u l k a  15  Průměrný počet hodin strávených jednotlivými pracovními činnostmi za 
�průměrný�* den (hodin: minut)** 

vůbec dny v týdnu úřední dny  
činnost  

průměr maximum průměr maximum 
A první náv�těva (potenciálních) klientů, vč. příp. 

sepsání �ádosti 0 : 40 2 : 40 1 : 20 6 : 10 

B dal�í individuální jednání s klienty 
k administrativním otázkám (doplnění 
dokumentace, dal�í informace apod.) 

1 : 05 2 : 10 2 : 05 3 : 30 

C vy�ádání, přejímání a kontrola dokladů od 
příslu�ných institucí 0 : 20 1 : 00 0 : 25 1 : 50 

D náv�těvy v bydli�ti �adatelů o dávku: 
    a. čas strávený na cestě (do bydli�tě a zpět) 0 : 20 1 : 30 0 : 05 1 : 15 

E     b. čas strávený vlastním jednáním v bydli�ti 0 : 20 1 : 10 0 : 05 0 : 30 
F posouzení �ádosti, přijetí rozhodnutí a 

provedení zápisu do rejstříku �adatelů o 
výplatu dávky 

0 : 40 2 : 10 0 : 50 2 : 50 

G administrativní zpracování �ádostí (evidence, 
vystavení evidenční karty, zavedení �ádosti do 
databáze apod.) 

1 : 00 6 : 10 0 : 50 7 : 00 

H vypracování návrhů na rozhodnutí o přijetí 
�ádosti klientů 0 : 50 2 : 20 0 : 50 3 : 10 

I činnosti spojené s výplatou dávek (uzávěrky, 
výplaty) a poskytováním hmotné pomoci 
(poukázkami apod.) 

0 : 50 2 : 45 0 : 45 4 : 00 

J sjednávání poskytnutí nepeně�ní pomoci 
s jinými institucemi (např. stravné, nájemné, 
energie) 

0 : 05 0 : 15 0 : 05 0 : 25 

K poradenská, konzultační činnost pro jednotlivé 
klienty prováděná v budově POU 0 : 10 0 : 30 0 : 20 1 : 20 

L vyřizování písemností na vy�ádání jinými 
institucemi (orgány činné v trestním řízení, 
okresní úřad) 

0 : 15 0 : 50 0 : 15 1 : 05 

M porady, konzultace s vedoucím či se 
spolupracovníky apod. 0 : 20 1 : 05 0 : 25 1 : 15 

N ostatní administrativní činnosti 0 : 45 2 : 20 0 : 40 1 : 35 
O dal�í neadministrativní činnosti 0 : 25 1 : 30 0 : 20 1 : 45 
P jiné činnosti: oběd, přestávky apod. 0 : 40 1 : 25 0 : 40 1 : 30 
 CELKEM 8 : 30 9 : 55 9 : 58 11 : 46 

* vypočítán průměr za v�ech pět dní v týdnu nebo za oba dva úřední dny 
** minimální rozsah tabulka neuvádí � v�ude se rovná 00:00 hod., výjimkou je �dal�í individuální jednání ��, u 
něj� je minimální denní doba 20 min. a minimální denní doba v úředních dnech 30 min. 
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T a b u l k a 16  Rozsah a podíl času věnovaného průměrně jednotlivým skupinám 
činností za týden (hodiny : minuty) 

podíl času v % činnosti průměrná 
doba 

maximum 
průměru 

standardní 
odchylka průměr maximum 

C+F+G+H+I
+J+L+N 

 
administrativní celkem 22 :30 34 : 30 5 : 15 54 82 

F+G+H administrace dávek 12 : 00 31 : 00 6 : 05 29 74 

A+B+E+K jednání s klienty 
celkem 10 : 50 21 : 10 4 : 10 26 50 

A+K jednání o nároku na 
dávky a konzultace 3 : 55 14 : 55 2 : 55 9 35 
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4. Shrnutí 
  
 Dotazníkové �etření na POU potvrdilo několik základních předpokládaných změn 
v práci jejich pracovníků na sociálních odborech v posledních letech a potřebu hledat cesty 
jejího zefektivnění a dal�ího zkvalitnění. Zřejmá je potřeba vytvářet lep�í podmínky pro práci 
sociálních pracovníků. Časový snímek ilustruje náročnost výkonu práce sociálních 
pracovníků na POU z hlediska jejich pracovní doby a struktury činností včetně podílu času 
jim věnovaného. 
 
Na�e zji�tění  lze stručně shrnout takto: 
1. Ve vět�ině POU do�lo k výraznému nárůstu počtu klientů, a to zejména zvý�ením počtu 
a podílu �ádajících o sociální dávky z důvodu (dlouhodobé) nezaměstnanosti, která se značně 
podílí i na zvý�ení počtu rodin s dětmi. U nich přispívá ke sní�ení příjmů k hranici potřebnosti 
ztráta jednoho pracovního příjmu také v důsledku mateřské dovolené či rozpadu rodiny. 
Potvrzuje se, �e fenomén tzv. nové chudoby se stal reálným problémem této společnosti, co� 
nutně zvy�uje po�adavky obecně na sociální ochranu a také konkrétně na sociální pracovníky. 
2. Pokud jde o časovou vytí�enost pracovníků sociálních odborů POU nejeví se situace na 
první pohled nijak dramaticky. Sice zhruba třetina pracovníků pracuje nad zákonnou pracovní 
dobu, ale v nevelkém rozsahu (denní průměrné prodlou�ení pracovní doby se počítá 
v minutách, kromě výjimečných případů je to maximálně 15-30). Tento ukazatel by bylo třeba 
konfrontovat s mno�stvím vykonané práce. Kdyby zde bylo mo�no pou�ít nějakého kritéria 
produktivity práce, byla by jeho hodnota vysoká  (kdybychom např. znásobili počet klientů 
počtem úkonů či záznamů věnovaných jeho případu27 a dělili počtem odpracovaných hodin). 
Měřítkem kvality sociální práce ov�em nemů�e být pouze ukazatel její intenzity, ale 
předev�ím míra pomoci, uspokojení potřeb klientů, příp. jejich spokojenost. Na�e zji�tění 
v�ak zde vyvolávají jisté pochybnosti, proto�e potvrdila to, �e čas věnovaný přímé práci 
s klienty je uměle omezován, co� neumo�ňuje důkladné projednání individuálních případů28. 
3. Pokud jde o nadměrné zatí�ení sociálních pracovníků administrativními činnostmi 
(částečně i navazujícími činnostmi) na úkor vlastní sociální práce poznatky časového snímku 
ho jasně potvrzují29. Podle výpovědí v dotazníkovém �etření se přinejmen�ím u klientů 
s nárokem na sociální dávku omezuje pomoc na ověřování podmínek pro její přiznání. 
Sociální pracovníci sni�ují čas věnovaný jednání s klienty  pod tlakem nutnosti vyřídit 
po�adavky a nároky příli� velkého počtu klientů. Časový snímek  tento tlak potvrzuje � čas 
věnovaný přímým jednáním s klienty se sni�uje přímo úměrně nárůstu počtu klientů na 
jednoho pracovníka. 
4. Vzhledem k současnému mno�ství klientů sociálních odborů POU se ukazuje zvý�ení 
počtu jejich pracovníků jako �ádoucí, pokud se v zájmu poskytnutí v�estranných sociálních 
slu�eb neprosadí  spí�e změněná organizace a dělba práce, příp. zásadněj�í změny systému 
sociální pomoci. Proto�e počet pracovníků  za současných podmínek závisí na mo�nostech a 
ochotě příslu�ných obecních (městských) úřadů, bylo by vhodné precizněji vymezit hranice 
jejich rozhodování normativním stanovením optimálního (maximálního) počtu klientů na 
jednoho pracovníka(nici). Přitom je mo�né zvá�it zavedení odli�ných směrných čísel pro  
jednotlivé typy klientů, proto�e náročnost práce s nimi se li�í (v častých případech má  sice 
pracovník v náplni práce péči o různé typy klientů s odli�nými nároky, ale to nepředstavuje 
neře�itelnou komplikaci). 
5. Z obou �etření lze odvodit, �e 100-150 klientů na jednoho pracovníka je maximální 
hranicí, do ní� lze kvalitně plnit funkci sociálního pracovníka pověřeného distribucí dávek 
sociální pomoci a přitom poskytovat i základní konzultační a zprostředkovatelské slu�by 
sociální pomoci. Počty klientů, jim� lze věnovat nále�itou pozornost, jsou u různých skupin 
klientů odli�né, a to v závislosti na časovém zatí�ení při osobních jednáních, ověřování 
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nároků, příp. zaji�ťování dal�ích slu�eb (tab. 4 v příloze). Dne�ní přepočtený průměrný počet 
klientů na jednoho pracovníka (190 klientů) překračuje řádově zji�těné limity o 30-40  %. Víc 
ne� 150 klientů mají ve své péči sociální pracovníci na 63 % POU. 
6. Zvý�ený počet klientů vede mj. k problémům vznikajícím z �konkurence� 
administrativních činností a vlastní sociální práce, které lze někde nejúčinněji ře�it zvý�ením 
počtu pracovníků, často by ale bylo více �ádoucí a zřejmě efektivněj�í hledat ře�ení v jiné 
organizaci a dělbě práce, která by uvolnila kapacity pracovníků pro sociální práci. Nemusí 
(ani nemů�e) být zcela jiná, ale přizpůsobená novým potřebám (i např. technickým 
mo�nostem).  Bylo by přehnané očekávat od takové změny zásadní zdroje sní�ení pracovního 
přetí�ení sociálních pracovníků, proto�e  dnes nejčastěji uplatňovaný způsob organizace a 
dělby práce je zřejmě výsledkem mnohaleté a ověřené praxe a přes uvědomované nevýhody 
má své přednosti či opodstatnění30. Nicméně jestli�e nejspí� není účelné oddělit celou 
administrativní slo�ku od �výkonné� (vzhledem k preferované organizaci práce), bylo by snad 
mo�né �osvobodit� sociální pracovníky alespoň od části administrativních činností (těch 
nejvíce rutinních a vzdálených sociální práci). Jsou dvě mo�nosti ře�ení: buď zvá�it 
nevyhnutelnost v�ech dnes po�adovaných administrativních úkonů nebo prosadit vět�í 
specializaci pracovníků sociálních odborů. V ka�dém případě lze v tomto směru přispět i 
dokonalej�ím vyu�itím počítačové techniky. 
7. Na druhé straně se sociální pracovnice mimo vlastní sociální práci věnují i mnohým 
souvisejícím činnostem (účast v komisích bytových, sociálně právní ochrany apod.). To je 
sice dále zatě�uje, ale z hlediska �ir�ího pojetí sociální práce, tzn. i z hlediska klientů, často i 
obce, je to převá�ně přínosné. Proto by se to mělo zohlednit (podle míry souvislosti se 
sociální prací) v organizaci a náplni práce, a tedy v nárocích na pracovníky (konkrétně např. 
v počtu přidělených klientů). 
8. Zvládání role sociálního pracovníka POU podmiňují i kvalifikační předpoklady, které 
jsou v zásadě co do vý�e vzdělání u jejich vět�iny uspokojivé, objektivně i subjektivně v�ak 
existuje potřeba specializovaněj�í a celo�ivotně rozvíjené odborné kvalifikace. Důvodem je 
nejen to, �e nále�itou odbornou specializaci má jen men�í část pracovníků sociálních odborů, 
ale i častá změna legislativy a celkový vývoj systému sociální pomoci, s ním� se mění 
po�adavky na výkon jejich profese. Zájem o dal�í specializační vzdělávání patří 
k nejčastěj�ím po�adavkům směřujícím ke zlep�ení práce sociálních pracovníků POU. 
9. Hlavním zdrojem náročnosti práce sociálních pracovníků je napětí mezi snahou vyhovět 
potřebám klientů, a to při jejich rostoucím počtu, a zvládat současně nutné, s tím spojené dal�í 
úkony dávkové agendy. Přes vysokou pracovní zátě� sociálních pracovníků ji lze tě�ko 
pova�ovat za výjimečnou, nesrovnatelnou s jinými profesemi. Zmen�it ji nelze pouze např. 
sní�ením mno�ství práce jednotlivého pracovníka nebo rozsahu zákonné pracovní doby, příp. 
uzákoněním vět�ích přestávek, (del�í dovolené). Případná opatření se musí týkat obsahu 
práce, jak vyplývá mj. z toho, co bylo zji�těno jako konkrétní zdroje psychické náročnosti 
práce na sociálních odborech POU: 
- zneu�ívání dávek některými klienty, kterému sociální pracovníci nemohou účinně čelit 
- nemo�nost v�dy uspokojit opodstatněné potřeby klientů (u dávek hlavně z důvodů 

legislativních, u slu�eb z důvodů kapacitních, finančních aj.) 
- nutnost redukovat čas věnovaný přímé práci s klienty i za cenu nedostatečného hledání 

různých forem pomoci 
- nejistota zda je zvolený postup ře�ení sociálních případů v souladu se závaznou  

legislativou, která v�ak není v�dy jednoznačná nebo nevyčerpává pestrost reálného �ivota 
� jinými slovy omezené kompetence a pravomoci. 

Stručně lze říci, �e obecnou a základní podmínkou ulehčení práce sociálního pracovníka 
zkvalitnění systému sociální pomoci, odstranění či minimalizace jeho rozporů. Inspiraci je 
mo�no hledat i v připomínkách shromá�děných v příloze 2. 
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10. Postavení a podmínky práce sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů nejsou 
zdaleka jednotné, rozdíly jsou závislé na velikosti obce (města) s POU a spádového území 
(počtu obcí). Odli�né jsou pak jak kontakty a spolupráce s obcemi, tak přirozeně počet 
pracovníků sociálních odborů, a tím obsah a charakter jejich práce. Při stejné práci se její 
náročnost na jednotlivých POU li�í, co� nelze vysvětlit pouze odli�ným počtem klientů. 
Nesporným zdrojem rozdílů také je, �e POU ve vět�ích městech mohou vyu�ívat jejich lep�í 
vybavenost zařízeními sociální pomoci. Blí�e analyzovat podmíněnost práce sociálních 
pracovníků dal�ími okolnostmi nebylo mo�né, proto�e tyto okolnosti nemohly být 
zji�ťovány31. Ve zprávě uváděné průměrné údaje je třeba chápat s vědomím různé míry 
variability reálných charakteristik sledovaných skutečností.  
11. Příčinou subjektivních i objektivních obtí�í výkonu práce sociálních pracovníků POU je 
nízká presti� jejich profese. To je mo�no překonat pouze postupně a dlouhodobě, ale je třeba 
se zde v mezích mo�ností anga�ovat např. působením na změnu postojů zastupitelů 
v obecních (městských) úřadech (aby docenili sociální práci v konfrontaci se svými dal�ími 
úkoly), veřejnosti (aby nechápala sociální pomoc jako �nezaslou�enou� podporu apod.) i 
potenciálních klientů (aby se necítili sociální pomocí stigmatizováni nebo naopak ji nechápali 
jako neomezeně nárokovou).   Presti� sociální práce podpoří  samozřejmě nejlépe samotné její 
výsledky (minimalizací zneu�ívání a efektivní pomocí potřebným), ale přispět lze i 
prostřednictvím médií a propagací (dobrým informováním) dobrých záměrů vlády a dal�ích 
subjektů. 
12. Některá z uvedených zji�tění jsou mj. ukazatelem nerovnováhy výkonu úkolů státní 
správy a obecní (městské) samosprávy při dne�ním pojetí organizace sociální pomoci 
(péče). Státní správa jakoby �pohlcuje� samosprávu. Tento fakt je sice vyva�ován skutečností, 
�e odborná kvalifikace a znalosti sociálních pracovníků POU jsou díky spoluúčasti na státní 
správě zřejmě lep�í oproti sociálními zále�itostmi pověřeným pracovníkům ostatních 
obecních úřadů, současně v�ak tím vytváří nestejné podmínky pro klienty obcí s POU a 
ostatních obcí spádového území. Ty pak (vlastně oprávněně) odkazují své občany nadměrně 
často k hledání pomoci na POU. 

Propojení státní správy a samosprávy přiná�í i problémy v postavení a roli sociálních 
pracovníků. Jednak se oba typy jejich funkcí nejen doplňují, ale také si konkurují, a jednak  
dvojí paralelní řízení je zdrojem rozporů a napětí, přičem� vedení obecních úřadů neprokazuje 
v�dy pro roli sociálních pracovníků nále�ité uznání. 
 Nabízelo by se ře�ení v oddělení těchto dvou sfér, jen�e na�e �etření opětně potvrdila 
nevhodnost oddělení dávkové a vlastní sociální činnosti. Proto�e dávkovou agendu nemů�e 
jednodu�e od státu převzít jiný subjekt a převedení sociálních slu�eb do kompetence obcí má 
mnohostranné opodstatnění, dostáváme se zde do téměř neře�itelné situace. Různá 
navrhovaná ře�ení mají tu zásadní nevýhodu, �e spí�e dále komplikují systém sociální 
pomoci, který by z mnoha důvodů bylo naopak �ádoucí zjednodu�it. Otázkou je, zda je to 
mo�né při splnění takových po�adavků, jako je adresnost, subsidiarita, spravedlnost, 
individuální přístup atd. Zřejmě je zde více ne� jinde nutno volit �tu nejlep�í ze v�ech 
nedokonalých cest�. 
 
 
Pou�ité zkratky: 
POU � pověřený obecní (městský) úřad 
SSP � státní sociální podpora 
SSZ � Správa sociálního zabezpečení  
OSSZ � Okresní správa sociálního zabezpečení 
UP � úřad práce 
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Příloha 1 
 
T a b u l k a 1  Nárůst počtu klientů sociálních odborů pověřených obecních úřadů a 
příjemců opakovaných dávek v letech 1997-1999 (počty v�dy k 31.12.; 1997 = 100) 

okres nárůst počtu klientů nárůst příjemců 
opakovaných dávek počet POU v souboru 

Bene�ov 142 174 2 
Beroun 200 236 2 
Kladno 182 163 4 
Kolín 263 242 4 
Kutná Hora 217 235 4 
Mělník 189 179 3 
Mladá Boleslav 163 168 2 
Nymburk 169 184 2 
Praha � východ 188 221 3 
Praha � západ 173 191 2 
Příbram 247 252 2 
České Budějovice 182 198 4 
Český Krumlov 192 207 2 
Jindřichův Hradec 247 345 4 
Pelhřimov 187 206 5 
Písek 362 206 3 
Prachatice 234 299 3 
Strakonice 181 181 3 
Tábor 202 256 4 
Doma�lice 213 207 2 
Cheb 350 176 1 
Karlovy Vary 217 212 3 
Klatovy 180 176 5 
Plzeň � jih 162 294 5 
Plzeň � sever 251 336 3 
Rokycany 203 194 2 
Sokolov 183 219 6 
Tachov 138 144 3 
Česká Lípa 179 182 5 
Děčín 211 226 2 
Chomutov 212 279 5 
Jablonec nad Nisou 184 163 3 
Liberec 148 177 4 
Litoměřice 194 206 5 
Louny 149 158 4 
Most 191 200 1 
Teplice 183 195 3 
Ústí nad Labem 187 153 2 
Havlíčkův Brod 190 184 5 
Hradec Králové 166 172 3 
Chrudim 215 300 5 
Jičín 220 245 4 
Náchod 204 246 8 
Pardubice 160 206 3 
Rychnov n.Kně�nou 217 156 3 
Semily 212 259 3 
Svitavy 170 185 4 
Trutnov 184 198 3 
Ústí nad Orlicí 188 204 6 
Blansko 210 215 3 
Brno � venkov 172 240 3 
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pokračování tab. 1    

Břeclav 191 208 2 
Hodonín 147 161 5 
Jihlava 200 181 2 
Kroměří� 177 213 7 
Prostějov 211 209 3 
Třebíč 186 191 3 
Uherské Hradi�tě 160 166 3 
Vy�kov 187 193 4 
Zlín 420 208 5 
Znojmo 217 244 3 
�ďár nad Sázavou 200 221 4 
Bruntál 206 186 5 
Frýdek Místek 186 215 2 
Jeseník 160 176 1 
Karviná 167 142 3 
Nový Jičín 183 148 6 
Olomouc 187 190 5 
Opava 165 148 3 
�umperk 135 148 3 
Vsetín 149 195 2 
    
celkem 197 208 246 
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T a b u l k a 2  Co zvy�uje obtí�nost výkonu práce sociálního pracovníka na POU (%) 
  

značně 
poměrně 

významně 
 

částečně 
výjimečně 
nebo vůbec 

ten problém 
nemáme 

pracovníci nejsou specializováni na jednotlivé 
úkony (např. sociálního pracovníka a 
dministrátora) 

6 14 27 15 37 

funkci sociálního pracovníka vykonávají i ti, 
kdo nemají kvalifikaci či specializaci 4 6 25 20 44 

nemáme dostatečnou podporu v informačním 
systému nadřízených orgánů  6 11 32 25 25 

práce sociálního pracovníka není ve veřejnosti 
doceněna 26 38 28 5 3 

práce sociálního pracovníka nemá nále�itou 
podporu na městském (obecním) úřadě 9 16 27 16 32 

vysoká stresová zátě� práce  36 48 14 2 1 
�patná spolupráce s institucemi, s nimi� je nutno 
spolupracovat 8 14 28 31 19 

obecní úřady ve spádovém území POÚ 
nevykonávají nále�itě svou roli  6 13 22 27 32 

�patná komunikace/spolupráce s úřady práce 3 3 13 30 49 
nárůst počtu klientů za poslední 1-2 roky 46 49 4 1 0 
nedostatek času pro práci s jednotlivými klienty  
(poradenskou, diagnostickou) 36 44 14 4 2 

častá změna legislativy 19 32 30 13 6 
jiné dopady, jaké: 
psychologická náročnost, vyčerpanost apod. 
nedostatek času na jednotlivé klienty 
vyčerpanost, sní�ení kvality práce a 

spokojenosti s prací 
dopad na vztahy v rodině, s klienty, se 

spolupracovníky 
nečerpání dovolené, nemocenské 
ostatní 

kolikrát bylo uvedeno (absolutní počty): 
66 
10 

 
9 
 

7 
7 
7 
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T a b u l k a 3   Sociální slu�by poskytované nestátními subjekty na spádových územích 
POU � podle znalosti pracovníků POU (řádkové podíly v %) 

druh poskytované slu�by ano 
poskytuje ne neposkytuje nevím, slu�bu 

neznám 
1. asistenční slu�by 

a. osobní asistence 14 55 31 
b. pečovatelská slu�ba 41 38 21 
c. stacionáře 16 58 26 
d. chráněné dílny 13 62 25 
e. respitní péče       8 65 27 

2. rezidenční slu�by 
f. domovy pro seniory a občany s posti�ením    9 66 25 
g. chráněné bydlení 5 69 26 
h. penzióny 9 56 35 

3. slu�by včasné pomoci 
i. kontaktní práce 14 56 30 
j. ranná intervence 12 56 32 

4. slu�by pomáhající při ře�ení 
k. poradny 16 59 25 
l. denní stacionáře 15 61 24 
m. domy na půl cesty 2 72 26 
n. podporované zaměstnání 4 66 30 
o. terapeutické komunity 10 64 26 
p. krizová pomoc 16 59 25 
q. azylové domy 13 64 23 

5. slu�by zabezpečující podmínky pro pře�ití 
r. denní centra 6 69 25 
s. noclehárny 9 67 24 

 
 
 
 
T a b u l k a  4  Názory na optimální počet klientů na jednu sociální pracovnici  

typ dávky průměr 
* 

minimum 
** 

maximum 
** modus dal�í častěji 

uvedené  počty 
pro rodiny s dětmi 70 20 150 50 80; 100 
pro seniory a zdravotně posti�ené 150 30 500 100 150 
celkem (vč. vý�e neuvedených) 100 30 200 100 70; 80; 50 

* zaokrouhleno 
** po vyloučení extrémních hodnot uvedených ojediněle 
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Struktura týdenního pracovního času v minutách podle 
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Příloha  2 
 
Utříděný přehled  připomínek a námětů sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů 
k vybraným aspektům sociální ochrany  
(v závorce uvedeno kolikrát se připomínka či námět daného obsahu vyskytla32) 
 
Charakter práce sociálních pracovníků POU  
! roz�ířit  čas na sociální práci - na vyhledávací a poradenské funkce: stanovením směrných 
čísel počtu klientů  na pracovnici (50-60 klientů), sní�ením počtu dávek (opakovaných), 
konkretizováním rozsahu povinností či specializací (dnes málo času na právní ochranu 
dětí, depistá�e u starých); na POU nejde o sociální práci, ale vyplácení dávek; pracovnice 
mívají a� 200 klientů na osobu u nezaměstnaných (u nezaměstnaných jednotlivců jsou 
velké sezonní výkyvy v počtu klientů)     (19) 

! zlep�it technické vybavení, na ně� chybí finance (mj. auta v oblastech s řídkým osídlením, 
pracovní prostředí, prostory); zlep�it pracovní podmínky sociálních pracovníků; zlep�it 
počítačové vybavení + internet, zavést počítačové propojení mezi POU,  kontaktními 
místy SSP a ÚP; zkvalitnit sofwarové vybavení � aby bylo mo�no �upravit� podle potřeb 
POU, aby byl mo�ný export dat   (12) 

! změnit organizaci práce: zřídit funkci informátora na ka�dém POU; oddělit sociální práci 
od administrativní agendy   (3) 

! stanovit minimální velikost spádového území POU, aby v něm byla  klientela minimálně 
pro 2 sociální pracovníky (např. aby se mohli specializovat)   (1) 

! zákon by měl vymezit roli sociálního pracovníka (principy, příp. limity); postavení 
pracovníků na sociálním odboru POU by mělo být rovnocenné s pracovníky státní správy; 
měli by být součástí státní správy oddělené od samosprávy    (5) 

! neredukovat počet POU     (1) 
! obnovit spolupráci lékařů v péči o zdravotně posti�ené (včetně statistiky)    (1) 
 
Ocenění práce pracovníků sociálních odborů POU 
! zlep�it informovanost místních samospráv o roli a odpovědnosti pracovníků v sociální 

oblasti;  sociálním pracovnicím jsou do pracovní náplně zařazovány i nesouvisející (se 
sociální prací) činnosti jako důsledek nepochopení vytí�enosti a stresové zátě�e    (2) 

! zlep�it vzdělanostní přípravu sociálních pracovníků    (2) 
! podpořit presti� sociálních pracovníků, a tím účinněj�í jednání s klienty: lze ji posílit 

dodr�ováním zákonnosti (pracovní a daňové právo), zkvalitněním legislativy a 
informovanosti, celospolečenskou etikou, příznivěj�ím obrazem v médiích (dne�ní 
prezentace negativně ovlivňuje veřejnost i nadřízené orgány) (4)  

 
Kompetence POU a spolupráce s dal�ími institucemi 
! Soustředit sociální dávky a slu�by na POU = roz�ířit roli POU: problémem je dnes velká 

vzdálenosti sociálních slu�eb od občana � různé slu�by jsou poskytovány v různých 
místech a vzdálenosti od občana (úřady práce, kontaktní místa SSP, sociální péče); zru�it 
nefunkční OkÚ; přesunout poradenské a preventivní činnosti z okresních měst na města 
s POU (man�elské a psychologické poradny aj.)    (6)     

! nejsou jasně vymezeny kompetence sociálních pracovníků při jednání s institucemi 
poskytujícími podklady a při stanovení vý�e dávek SP (chybí přesná pravidla) � to vede 
k velmi odli�né praxi rozhodování o dávkách � různé �přísnosti�)     (8)                    

! problémem je neexistence jednotného informačního systému (často zmíněno počítačové 
vybavení)  pro kooperaci mezi institucemi sociálních slu�eb (sociálními odbory, 
kontaktními místy SSP, ÚP, OSSZ) a té� s finančními a �ivnostenskými úřady; není pro to 
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zákonná úprava (to komplikuje ověření informací od klienta); je třeba vytvořit tento 
systém vč. povinnosti poskytovat informace; problémoví klienti dodávají podklady 
opo�děně � dostupnost informací by omezila zneu�ívání sociálních dávek; chybí 
návaznost práce POU a UP či referátu SSP, �patná je informovanost od nich   (16)    

! zvý�it pravomoci POU, proto�e zaji�ťují první kontakt a proto�e případy jsou individuální 
(nadřízené orgány by měly více důvěřovat sociálním pracovníkům - kontrolovat 
dodr�ování zákonů, ne kritizovat jejich individuální přístup v mezích zákonů), zvý�it 
pravomoci v oblasti zji�ťování (kontrol) majetkových poměrů; umo�nit ověření příjmů 
podnikatelů, kontrolu neoprávněně přijatých dávek; zvý�it pravomoci v oblasti kontroly 
vyu�ívání (zneu�ívání) dávek (např. gamblerství příjemců)   (11)    

! na POU jsou přená�eny pravomoci, ani� by byly posíleny finančně a personálně, např. 
sociálně právní ochrana dětí    (2)              

! zaplnit nedostatek odborníků a zařízení v oblasti drogové a alkoholové závislosti, 
(psychologického poradenství, terénních sociálních slu�eb), aby je nesuplovaly sociální 
pracovnice POU, které to nemohou zvládnout vzhledem k nárůstu negativních jevů    (1) 

! zru�it výkon státní správy na POU pod vedením obcí (nemají zájem podporovat tuto 
sociální činnost, prý na to doplácejí)    (1) 

! problémem je neexistence jednotného informačního systému � často zmíněno počítačové 
vybavení  nebo kompetence POU - pro kooperaci s institucemi sociálních slu�eb 
(sociálními odbory, kontaktními místy SSP, ÚP, OSSZ) a té� s finančními a 
�ivnostenskými úřady; není pro to zákonná úprava (to komplikuje ověření informací od 
klienta) � vytvořit ji vč. povinnosti poskytovat informace; problémoví klienti dodávají 
podklady opo�děně � dostupnost informací by omezila zneu�ívání; chybí návaznost práce 
POU a UP či referátu SSP, �patná informovanost od nich; �patná spolupráce s ÚP    (18) 

 
Slo�itost systému sociální ochrany 
!  je příli� mnoho úřadů zabývajících se sociální problematikou � pro občana je  

komplikované a poni�ující pobírat dávky z různých míst (SSP na OkÚ, SP na POU): 
redukovat počet (druhy) úřadů poskytujících dávky, aby se lidé lépe orientovali, zajistit 
propojenost institucí, kterými klient prochází; zavést jednu instituci (sociální úřad) pro 
v�echny druhy dávek a péče (spojit SSP a SP); sjednotit místo výplaty dávek různého typu 
(SSP, SP); zřídit na pověřených obcích sociální úřady jako orgány státní správy 
(sjednocující výplaty v�ech dávek) mj. v zájmu sní�ení dojí�dění zvl. pro zdravotně 
posti�ené; soustředit instituce do jedné budovy (sociální odbor POU, kontaktní místo, ÚP)      
(16)  

! plo�ně vyplácet příspěvky na děti     (1) 
! redukovat počet dávek, aby byly přehledněj�í; zjednodu�it dne�ní chaotický systém dávek, 

vytvořit jednotný systém dávek, ujednotit prováděcí předpisy pro celou ČR; měnit vý�i 
dávek maximálně jednou ročně; redukovat dne�ní příli� velké mno�ství rozhodnutí, 
proto�e situace a podmínky se často mění (změna �M, SSP, ukončení a obnovení 
evidence na UP apod.)     (7)     

! vyplácet sociální dávky na více místech (1) 
 
Přesuny dávek mezi subsystémy sociální ochrany 
! zru�it  dávky SSP (nahradit daněmi u pracujících  a dávkami sociální pomoci u ostatních)      

(1) 
! poskytování kompenzačních pomůcek ře�it v rámci zdravotní péče (poji�ťovny)   (1) 
! péči o osobu blízkou zařadit mezi dávky SSP, naopak sociální příspěvek mezi sociální 

pomoc (vyplácet na POU) v zájmu úspory financí    (1) 
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Právní úprava sociální pomoci 
! uvést do praxe (urychlit) zákon o sociální pomoci, zvl. ujasnit finanční otázky (neziskové 

organizace), osobní asistenci, přehodnotit systém dávek, poskytování půjček; doře�it 
otázku zřizovatelů slu�eb (souvislost s reformou veřejné správy); stanovit standardy 
slu�eb     (22)     

! zlep�it metodické vedení MPSV, pořádat porady a �kolení, seznamovat s novinkami (aby 
byl jednotný výklad a ne velké odli�nosti v různých okresech); stanovit jasnou, jednotnou 
a včasnou metodiku k uplatňování právních norem (zejm. v souvislosti s častou změnou 
legislativy), umo�nit konzultace k výkladu sociálních zákonů    (7)    

!  sní�it či zjednodu�it (narůstající) administrativu při rozhodování o dávkách � vedení 
dokumentace dle správního řádu (�ádají se i nesmysly, v�e je nutno několikrát dokládat), 
získávání podkladů od UP, celkové poskytování dávek (kvůli rozdílu 1 Kč se musí 
vydávat nové správní rozhodnutí � konat celé správní řízení); zru�it zahajovací řízení a 
seznamování s podklady např. při zvý�ení dávky, ponechat pouze při jejím odnětí       (8)     

! odstranit nesoulad legislativy trpící častými změnami a roztří�těností � zákony na sebe 
příli� nenavazují, např. 3 výplatní termíny SSP, splatnost dávek sociální péče dopředu; 
sjednotit vyplácení dávek (UP a SSP měsíc pozadu, POU v bě�ném měsíc � neví se kdo 
má co dostat � vznikají přeplatky)     (6)     

! sloučit právní předpisy do jednoho    (1) 
! zdokonalit zákony � např. definici �druh-dru�ka�, �společná domácnost�     (1) 
 
Finanční otázky a příspěvek na péči 
! ujasnit otázky finanční podpory neziskových organizací v zákonu o sociální pomoci      (1)  
! vyře�it otázku průbě�ného financování sociálních slu�eb (roz�ířit alespoň na 3 roky místo 

jednoho) (1) 
! zvý�it rozpočet pro obce (POU) na výkon státní správy � na nové pracovníky; dotace, 

které dostává POU na výkon státní správy, nejsou dostatečné (na slu�by typu pečovatelské 
slu�by, DPD-penziony); dát více ze státního rozpočtu na zařízení sociální péče (domy s 
pečovatelskou slu�bou, azylové domy,  krizová centra, rodinné poradny, AT-kluby aj.), 
dotace nejsou výslovně určeny také na sociální péči; dotovat terénní pečovatelskou slu�bu 
poskytovanou obcemi    (26)    

Příspěvek na péči: 
! příspěvek na péči bude mít za následek, �e o ni přijdou senioři, o které pečovala rodina a 

na profesionální péči jim příspěvek nestač    (1) 
! zavedení příspěvku na péči by mohlo vést ke zhor�ení péče o staré a zdravotně posti�ené 

(rozhodování bude le�et na těchto občanech a jejich blízkých)   (1) 
! je nutné zajistit kontrolu kvality sociálních slu�eb poskytovaných rodinnými příslu�níky 

nebo jinými osobami bez akreditace    (1) 
 
Nabídka slu�eb a vý�e dávek 
! rozvinout, finančně podpořit slu�by v nestátním sektoru (azyly pro nepřizpůsobivé apod.) 

(3) 
! po�adavky roz�ířit slu�by � zařízení v daném regionu (=spádovém území): azylové 

ubytování pro alkoholiky a toxikomany, pro matky s dětmi, bezdomovce, slu�by 
v domech s pečovatelskou slu�bou, stacionáře, dětské domovy, léčebny, internátní �koly, 
domovy-penziony, komunity pro léčení, hospice, pečovatelské a o�etřovatelské slu�by 
(HOMECARE) aj.; více ústavních zařízení pro seniory a zdravotně posti�ené; budovat 
chráněné bydlení pro mentálně posti�ené a chráněné dílny pro pracovní rehabilitaci,  
roz�ířit spektrum nabídky ústavních slu�eb v určitých lokalitách (Alzheimerova choroba, 
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mentálně posti�ená mláde�); např. i kombinovaná zařízení; zlep�it síť nabízených slu�eb    
(11)     

! slu�by pro star�í a zdravotně posti�ené poskytovat �přímým nákupem� místo formou 
rozhodnutí o slu�bě   (1) 

! zřídit státní ÚSP pro nepřizpůsobené - alkoholiky, narkomany, psychopaty   (1) 
! zvý�it dávky pro pečující o blízkou osobu (a odměnu započítávat pro účely výpočtu 

důchodu), zvý�it společenskou presti� pečujících, právně o�etřit situaci onemocnění 
pečujícího (4) 

! zvý�it finanční zvýhodnění zdravotně posti�ených, zvý�it dávky na zdravotní pomůcky (2) 
 
Výpočet dávek, podmínky nároku (přiznání dávky) 
! zavést 3 vý�e dávek sociální péče: 1. na zabezpečení v�ech �ivotních potřeb (občanům ne 

vlastní vinou a přes svou snahu ve stavu hmotné nouze); 2. do vý�e �M (evidovaní na UP 
a sna�ící se ře�it svou situaci); 3. dávka na pře�ití (kdo nemá snahu svou situaci ře�it)   (1) 

! odstranit slo�itost dávkového systému � náročné důkazní řízení (např. návrh: při fungující 
ekonomice a trhu s byty by bylo mo�né stanovit pau�ální náklady na domácnost a zvý�ené 
náklady přiznávat jen při převý�ení pau�álních nákladů)    (2) 

! dávku na dopravu nezapočítávat do příjmu rodiny při posuzování sociální potřebnosti  (1) 
! nezkoumat majetkové poměry alespoň 1/2 roku po ukončení zaměstnání (ponechat i 

nadstandard)   (1)  
! zahrnout diety (např. řidičů dálkové dopravy) do započitatelných příjmů (někdy tvoří 

jejich podstatnou část a dávky se pak vyplácejí �neoprávněně�)   (1) 
! dokud bude náhradní doba pro přiznání důchodu 3 roky evidence na UP, tito lidé jako 

neumístitelní nepůjdou do důchodu    (1) 
! při doplácení do �M zru�it �ádání o příspěvek na bydlení � zatě�uje administrativně a 

celková dávka se nemění       (1) 
! omezit délku evidence na UP     (1) 
 
Zneu�ívání dávek a opatření k jeho omezení, nekorektní jednání klientů  
! dne�ní poměr nízkých mezd a dávek sni�uje motivaci pracovat (zvl. u dlouhodobých 

příjemců dávek) a sociální dávky jsou zneu�ívány; minimální mzdu stanovit aspoň o 1/3 
vy��í ne� �M; naopak zvýhodnit �aktivní� (najdou-li si práci se mzdou jen mírně nad �M, 
dále po určitou dobu poskytovat finanční příspěvek)     (16)    

! jednoznačně odli�it skupiny občanů, kteří dlouhodobě nemají zájem sami ře�it vlastní 
situaci; mo�nost vyplácet ni��í dávky ne� je �M (při nezájmu klienta si pomoci je příp. 
neposkytovat nebo sní�it)     (5)    

! omezit výplatu dávek na určitou dobu (2-3 roky)    (5)       
! u některých klientů preferovat věcné dávky či kombinaci věcných a peně�itých   (1) 
! stanovit horní hranici dávek pro početné rodiny (1) 
! příspěvky na provoz telefonu, o�atné a ortopedické pomůcky � velmi často 

neopodstatněné pobírání (celkově jsou dávky pro zdravotně posti�ené odtr�eny od reality)     
(3)   

! lékaři vystavují účelově vy�ádaná potvrzení     (1) 
! zneu�ívání dávek na bydlení (např. doplácení skutečných nákladů na bydlení nemotivuje 

vyměnit nadměrný byt) (1) 
! zavést mo�nost zaměstnat příjemce dávky soc. péče na veřejně prospě�ných pracích apod., 

ponechat dávku při krátkodobých brigádách apod.  (2) 
! prosazovat opatření proti častým podvodům nezaměstnaných:  zamezit zneu�ívání dávek 

u předstíraného zájmu o práci � formální registraci na UP (příp. např. dlouhodobě 
nezaměstnaným ulo�it povinnost odpracovat určitý počet hodin v měsíci veřejně 
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prospě�nými pracemi); omezit plo�nost zpřísněním podmínek  (po�adovat vlastní snahu o 
nápravu � není-li zru�it dávku) � dát sociálním pracovníkům pravomoc a  kompetenci u 
dlouhodobě registrovaných nabídnout zaměstnání a příp. zru�it dávku     (6)             

! úřady práce (UP) by měly mít vět�í pravomoc: kontrolovat (na UP) skutečnou mo�nost 
najít zaměstnání, �bezdůvodnou fluktuaci�, zji�ťovat důvody nepřijetí do zaměstnání, 
důvody ukončení pracovního poměru (=vůli pracovat), nelegální zaměstnávání 
evidovaných uchazečů, provádět kontroly častěji, kontrolovat adekvátnost mezd a 
pravdivost oficiálně uváděné vý�e mzdy, vy�adovat setrvávání v bydli�ti apod., u�ívat 
sankce (�notorické odmítače� zaměstnání vyřazovat z evidence, zavést povinnost 
odpracovat určitý počet hodin v obci nebo v organizaci jako nemocnice, �koly, ústavy), 
neměly by zařazovat do ��katulky� nezaměstnatelní   (12)        

! postihovat zaměstnavatele pokud si registrovaní nezaměstnaní vydělávají �na černo�  (těm 
nevyplácet dávky několik let), zvý�it pravomoc soc. pracovníků při potírání této práce; 
soc. pracovníci (i jiní) bezmocní proti klientům pracujícím �načerno� a jejich 
zaměstnavatelům     (11)     

! nevyplácet (zpřísnit, časově limitovat) dávky podnikatelům a jejich dětem � uvádějí 
zkreslená daňová přiznání, nelze zji�ťovat majetek; stát přes dávky SP hradí podnikatelské 
riziko; pracovníci POU bezmocní proti zneu�ívání dávek podnikateli, proto�e zákon to 
umo�ňuje      (6) 

! stává se, �e lidé �ádají po ukončení samostatné výděleční činnosti rady a zpracování 
�ádosti (shromá�dění podkladů), nakonec ji nepodají    / 

! �ivnostenské úřady by měly kontrolovat, zda po pozastavení �ivnostenského podnikání 
k ukončení skutečně do�lo    (1) 

! přibývá mladých lidí �ijících výhodně z dávek (u rodičů); nevyplácet (omezit) dávky 
absolventům S� v době prázdnin (3) 

! �adatelé neuvádějí stav �druh � dru�ka�, tě�ko to lze prokázat, čestné prohlá�ení je 
nedostatečné � upravit   (3) 

! svobodné matky neuvádějí otce (1) 
! dostupnost informací v případě jednotného informačního systému mezi 

�spolupracujícími� institucemi by omezila zneu�ívání 
 
Prevence proti vzniku situace sociální potřebnosti 
! ře�it problém absolventů - odstranit demotivační působení dávek: ve spolupráci s resortem 

�kolství (struktura �kol a oborů); nabídkou pracovních míst � nejsou-li podmínit dávku 
odpracováním určitého počtu hodin pro obec   (3) 

! vyře�it dostupné bydlení pro nízkopříjmové (hlavně mladé) rodiny (např. obnovit 
novoman�elské půjčky, dotovat ubytovny pro mladá man�elství)    (3) 

! veřejně prospě�né práce by se měly více zaměřit na �sociální� a výchovný efekt (sociální 
integraci a du�evní zdraví)    (1) 

! zavést účinněj�í systém vzdělávání a rekvalifikací � zainteresovat ke spoluúčasti 
zaměstnavatele (1) 

! vytvářet více pracovních míst pro mladé - absolventy, Romy, osoby bez vzdělání, 
marginální skupiny    (3) 
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Poznámky  
 
1 Dotazníky vyplnili vedoucí sociálních odborů 
2 Bli��í informace v příslu�né kapitole 
3 Na POU s počtem klientů na pracovnici do 250 je průměr 18, při počtu 250 a více klientů je 
28 
4 Zastoupení uvedených skupin souvisí i se zákonnými povinnostmi POU a MěÚ, proto se zde 
mo�ná tolik neodrá�ejí např. problémy zdravotně posti�ených, pro ně� velkou část pomoci 
poskytují okresní úřady. 
5 Míněna je ztráta opodstatněnosti dávek v jejich dne�ní podobě, není odmítána jejich 
transformace. 
6 Uvedlo ji 57 % POU. Daleko méně časté je rozdělení klientů mezi pracovnice podle místa 
bydli�tě klientů (opět v různém pojetí) � 9 % POU, dost obvyklá je ov�em kombinace obou 
způsobů � 34 % POU. 
7 Ve zbylých 3 % POU (k uvedeným 85 a 12)  jde o kombinaci předchozích dvou způsobů 
dělby práce. 
8 Jen 2 dotázaní uvedli nevýhody v náročnosti zaji�tění dobré kooperace. 
9 I z těch, kdo uvedli výhody neoddělených funkcí, zastává pozitivní postoj ke specializaci  

36 %.  
10 Názory souhrnně zobrazuje i tab. 2 v příloze 1 
11 Podle tab. 2 v příloze 1 se v�ak nejeví  problém vzájemné komunikace jako tak naléhavý 
nebo obecně platný. 
12 Podíly jsou nepochybně ovlivněny tím, �e POU slučují roli obce a roli POU, co� se nedalo 
eliminovat. 
13 Přesto podle 59% POU první cesta zdravotně posti�ených vede na POU, co� potvrzuje 
jejich pozitivní úlohu v systému. 
14 Jedna z připomínek uvádí, �e �nadřízené orgány by měly více důvěřovat sociálním 
pracovníkům - kontrolovat dodr�ování zákonů, ne kritizovat jejich individuální přístup 
v mezích zákonů� 
15 Zará�ející je někde malá informovanost. Na otázky o existenci jednotlivých sociálních 
slu�eb poskytovaných nestátními organizacemi se v rozmezí 5-13% objevovala odpověď 
�nevíme�, v 17-20 % zůstala otázka nezodpovězena (viz tab. 3 v příloze 1 � počítáme pouze 
z vyplněných otázek). 
16 Na území POU se nejčastěji vyskytují tyto slu�by poskytované NSO: PS (41 %), denní 
stacionáře, poradny a krizová pomoc (po 16 %), denní stacionáře (15 %), osobní asistence, 
chráněné dílny, kontaktní práce, azylové domy (po 13-14 %), ranná intervence (12%). 
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17 Srovnání struktury POU, které odpověděly v dotazníkovém �etření, a vybraných POU pro 
časové snímky podle velikosti:  
velikost POU-počet pracovníků 1 2 3 4 5-9 10 + 
počet  v�ech POU z �etření 20 61 41 37 71 44 
počet vybraných POU 2 2 2 4 5 3 

 
18 Strecková Y. a kol. Role sociálního pracovníka v měnících se podmínkách. Brno: ESF MU, 
1995 
19 Oproti celkovým údajům v tab. 13  zde bez výjimečných situací  
20 Strecková, Y. a kol., cit . mat.   
21 Nejde o reálnou maximální dobu, ale o nejvy��í hodnotu vypočítanou z podílu času 
věnovaného jednání s klienty a počtu těchto klientů. 
22 Zde obdobně jde o nejvy��í hodnotu vypočítanou z podílu času věnovaného nově příchozím 
a počtu těchto klientů. 
23 Kdy� jsou v textu uváděny údaje za �úřední dny�, jde v�dy o pondělí a středu, tedy celé 
úřední dny. 
24 Výjimečně zahrnuta i náv�těva lékaře 
25 Údaje za týden nejsou prostým 5ti násobkem denního času, ale jsou vypočítány jako 
průměr uváděného týdenního času věnovaného daným činnostem. 
26 Absolutně nejvy��í počet minut byl 33. 
27 Mno�ství předepsaných úkonů popisuje např. Strecková, Y. a kol. Role sociálního 
pracovníka v měnících se podmínkách. Brno: ESF MU, 1995 
28 O spokojenosti klientů a potenciálních klientů se sociálními slu�bami a dávkami máme 
kusé informace z výzkumů, které zji�ťují mnohé výhrady, je� se v�ak netýkají přímo práce 
sociálních pracovníků (srv. např. Sirovátka, T. Sociální dávky�,  Vavrečková,J -  Kotíková,J. 
Ni��í příjmové skupiny �) 
29 Jen přibli�ně to lze ilustrovat těmito údaji: průměrný počet minut věnovaných jednomu 
klientovi při přímém jednání je 13, fiktivní údaj vyjadřující poměr mezi časem stráveným 
administrativními činnostmi a počtem klientů, s nimi� bylo přímo jednáno, dosahuje 
průměrně hodnoty 26 (minut). 
30 Je preferována taková organizace práce, při ní� ka�dý pracovník provádí v�echny činnosti 
(věcné jednání i administrativní práce) spojené s jedním případem. Je to i dost logicky 
zdůvodněno potřebou podrobné a průbě�né znalosti případu. 
31 Jako např. poptávka po sociální pomoci, míra informovanosti o její nabídce, struktura 
klientů a potenciálních klientů, míra nezaměstnanosti či věková struktura na daném území, 
�ivotní úroveň jeho obyvatelstva. 
32 Uvedeny jsou v�echny shromá�děné připomínky, jako�  i ojedinělé názory, proto�e 
v odpovědích na otevřenou otázku, z nich� je tato část čerpána, nemuseli v�ichni dotázaní 
uvést v�echny své �nápady� (malá četnost neznamená, �e jde jen o názory těch, kdo je uvedli) 
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