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Abstrakt 

 

Monografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, 
zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě 
verbalizovaných zkušeností sociálních pracovníků této agendy. Opíráme se přitom o 
kvalitativní data získaná v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných kontakt-
ních pracovištích Úřadu práce ČR v rámci výzkumného projektu Využívání poznatků 
sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP (TD020037). Jako rámec šetření 
jsme použili dichotomii procedurální versus situační přístup. Procedurální přístup 
implikuje důraz na vyřizování žádosti a prioritu kladenou na dodržování administrativ-
ních postupů. Situační přístup naopak znamená spíše sociální práci zaměřenou na 
podporu jednotlivých klientů a intervenci do jejich komplexní životní situace. V praxi 
jsou na různých pracovištích uplatňovány prvky procedurálního a situačního přístupu 
v různé míře. Cílem naší monografie bylo zjistit, zda a v jaké podobě se sociálním 
pracovníkům daří v každodenní praxi agendy příspěvku na péči uplatňovat situační 
přístup a zda jsou tomuto přístupu vůbec nakloněni. Soustředili jsme se na stěžejní 
oblasti působení sociálního pracovníka v této agendě, tj. především na sociální šetření 
v širším slova smyslu. Tedy nikoliv jen na samotnou realizaci sociálního šetření v 
přirozeném prostředí žadatele, ale např. i na jeho přípravu, vytvoření záznamu ze 
sociálního šetření, či předávání zjištění ze sociálního šetření dalším aktérům. Snažili 
jsme se identifikovat prvky uplatňování situačního přístupu a faktory, které uplatňování 
tohoto přístupu podporují, případně jeho uplatňování naopak brání. V této souvislosti 
jsme se zaměřili na klíčové oblasti organizace práce, včetně personálního vybavení a 
způsobů řízení, nastavení metodického vedení a dále na měkké faktory, jako jsou 
neformálně nebo poloformálně ustavené způsoby komunikace mezi sociálními pracov-
níky kontaktních pracovišť úřadů práce a posudkovými lékaři, sociálními pracovníky 
obcí a sociálních služeb. Monografii uzavíráme sadou doporučení směřujících k posílení 
uplatňování situačního přístupu ke klientům. 

 

Klíčová slova: příspěvek na péči; sociální práce; situační přístup; kvalitativní výzkum 

 

 

Abstract 

 

The study focuses on the possibilities of realization of social work in the Care Allowance 
(CA) assessment and eligibility process at the local branches of the Czech Employment 
Office (CEO). We concentrate above all on the selected approaches to the clients used 
by social workers in this field, as these approaches emerged from the verbalized every 
day experience of these social workers. Our study is based on qualitative interviews 
with 24 social workers, each from different local branches of the CEO, gathered in 
2014 within a research “Utilization of information gathered via social investigation for 
the purpose of comprehensive social work with the Care Allowance claimants 
(TD020037)” were the main source of data. As an analytical framework we employ the 
procedural and situational approach dichotomy. The procedural approach manifests 
itself mainly through an emphasis on smooth application management and adherence 
to the administrative procedures. On the other hand, the situational approach stands 
for social work oriented on support of individual clients and the intervention into their 
complex life situations. In the everyday practice, the particular elements of procedural 
and situational approach are applied to different extent on the different local branches 
of CEO. The objective of this study is to detect, whether social workers manage to 



apply situational approach to the clients in their everyday practice and whether they 
actually are inclined towards the use of the situational approach. We focus on the 
crucial spheres of social workers activities in the CA assessment and eligibility process, 
which means above all the social investigation (SI) in its broader context. That means 
not only the SI alone bust also the preparation for the SI, making the SI report or the 
transfer of information from SI to relevant stakeholders. We endeavour not only to 
find situational approach elements being applied, but also to identify the circumstances 
that facilitate or contrarily impede the situational approach application. In relation to 
this we pay attention to the key areas of organizational, personnel, and technical 
conditions, in which the CA social workers perform their everyday working tasks, 
including soft factors such as for example informal or semiformal relationships and way 
of communication between CA social workers and respective assessment-providing 
physicians or municipal social workers. The study is completed by the set of 
recommendations supporting the application of the situational approach to the clients 
in CA social work practice. 

 

Key words: Care Allowance; social work; situational approach; qualitative research 
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Úvod 

Již v předchozím výzkumu, který byl zaměřen na problematiku agendy 
příspěvku na péči (PnP) a zejména roli sociálního pracovníka v rámci této agendy 
(Musil et al.:2011), patřilo mezi hlavní zjištění, že mnozí tehdy zkoumaní sociální 
pracovníci agendy PnP necítili potřebu nebo nedokázali reagovat na komplexní životní 
situaci žadatelů o PnP nebo příjemců této dávky. Přitom většina z nich se v rámci 
sociálních šetření a dalších kontaktů s klientem setkávala s různými problémy jak na 
straně žadatelů PnP či jeho příjemců, tak i na straně pečujících osob. Na dvou ze tří 
pracovišť, která se stala předmětem hloubkových kvalitativních případových studií, 
tehdy převládala snaha zvládnout proces vyřizování žádosti bez procesních chyb a v 
dostatečné kvantitě, což se u některých sociálních pracovníků projevovalo i tím, že 
nehovořili o „klientech“ a o „práci s klienty či pomoci klientům“, ale pouze o „žádos-
tech“ či „spisech“ a o „řízení“ či „zpracování žádosti“ (Musil et al., 2011:28). Tito 
sociální pracovníci měli tendenci redukovat svoji činnost vysloveně jen na administra-
tivní proceduru. Drželi se rutinního sledování předepsaného postupu, což odůvodňovali 
mj. náporem velkého počtu žádostí. To pracovníky mnohdy vedlo k odfiltrování všech 
dalších informací o klientovi, které k plynulému vyřizování žádostí nepotřebovali a 
jejichž zvažování by mohlo ohrozit kvantitativně pojaté měření pracovní výkonnosti. 
Celé agendě do značné míry dominoval právní diskurs, který se navíc často omezoval 
na naplnění pouhé litery zákona, pojímané jako dodržení procesní správnosti kroků, 
které sociální pracovník vůči klientovi činil. To dobře dokresluje i skutečnost, že někteří 
sociální pracovníci, kteří se výzkumu účastnili, považovali za jednu z nejdůležitějších 
věcí pro dobrý výkon své práce bezvadnou znalost správního řádu. Administrace 
žádosti tak mnohdy nebyla doprovázena žádnou další pomocí příjemci PnP např. 
zaměřenou na případné potíže spojené s využíváním této dávky způsobem a vhodné 
zajištění péče. 

Popsaný přístup sociálních pracovníků k situaci klientů agendy PnP (tj. 
žadatelům/příjemcům PnP a jejich blízkým osobám) v hlavních rysech odpovídá tomu, 
co v teorii sociální práce bývá označováno jako procedurální (či administrativní) přístup 
(Musil, 2004). V souvislosti se Sociální reformou I, která mj. přinesla převedení výkonu 
agendy PnP z obecních úřadů na Úřad práce ČR (ÚP ČR) a jeho oddělení od sociální 
práce na obcích, se lze do jisté míry obávat, že od doby, kdy byly výše zmíněné 
případové studie uskutečněny, mohlo dojít k dalšímu prohloubení proceduralizace této 
agendy.  

Na druhé straně je ale možné předpokládat, že v agendě PnP působí i řada 
sociálních pracovníků, kteří si rozpor mezi žádoucí praxí a tím, co implikuje stávající 
nastavení výkonu agendy PnP, uvědomují a snaží se jej zmírnit různě rozsáhlým 
uplatňováním prvků situačního přístupu, který představuje komplexní přístup k řešení 
potíží klienta „šitý na míru“ jeho jedinečné životní situaci (Musil, 2004). Nakonec i 
jedna z případových studií z výše citovaného výzkumu (Musil et al., 2011) ukázala, že 
praxe v oblasti sociální práce v agendě PnP ani nebyla v době realizace tohoto výzkumu 
homogenní, neboť některým sociálním pracovníkům se situační přístup ke klientům 
agendy PnP uskutečňovat dařilo. Lze tedy očekávat, že i nyní existují kontaktní 
pracoviště ÚP ČR, na kterých podmínky výkonu práce sociálního pracovníka přejí 
uplatňování prvků situačního přístupu více než na jiných. 

Spolu s Musilem (2004) si v této monografii klademe otázku, jaké okolnosti 
napomáhají tomu, že se sociální pracovník při poskytování pomoci klientovi přikloní 
spíše k situačnímu přístupu a nikoliv k procedurálnímu. Z organizačních faktorů se Musil 
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(2004) zamýšlí především nad vlivem managementu na to, zda sociální pracovník bude 
výkon sociální práce orientovat spíše procedurálně či situačně, a polemizuje 
s některými autory, kteří působení manažerů přikládají téměř absolutní vliv. Podle 
Musila vždy řadovým sociálním pracovníkům zůstává určitý manévrovací prostor, který 
manažeři nemohou zcela kontrolovat a přiklání se k názoru Lipskyho (2010), že 
sociální pracovníci mají i v rámci předepsaných procedur určitou možnost uplatňovat 
alespoň prvky situačního přístupu.  

Předkládaná monografie navazuje na tuto diskusi, neboť přináší hloubkový vhled 
do praxe sociálních pracovníků agendy PnP a možnosti volit situační přístup ke 
klientům v kontextu stávající organizace agendy PnP na kontaktních pracovištích ÚP ČR 
a výkonu sociálního šetření pro účely této agendy. Cílem, o jehož naplnění v této 
monografii usilujeme, je prostřednictvím sekundárního využití rozsáhlých rozborů 
kvalitativních dat shromážděných v rámci projektu Využívání poznatků sociálního 
šetření v sociální práci se žadateli o PnP (TD020037), která jsme primárně zpracovali 
jako empirický podklad pro účely vytvoření nové Metodiky sociálního šetření v rámci 
agendy PnP,1 je zodpovězení následujících otázek: 

• Jaké prvky situačního přístupu ke klientům lze nalézt v současném výkonu agendy 
PnP?  
 

• Jaké jsou překážky širšího uplatňování tohoto přístupu sociálními pracovníky 
kontaktních pracovišť ÚP ČR při výkonu agendy PnP? 

 

Monografie je uvozena diskusí vlivu současné právní a metodické úpravy řízení 
o PnP na roli sociálního pracovníka a výkon sociálního šetření v rámci tohoto řízení 
(kapitola 1). Následně představujeme teoretický přístup, jehož optikou činnost sociál-
ních pracovníků agendy PnP nahlížíme (kapitola 2), a rovněž metodologii výzkumu, 
z jehož dat monografie vychází (kapitola 3). Výsledky kvalitativních analýz jsou 
uvedeny v kapitolách 4 až 10. V závěru shrnujeme dosažená zjištění, a to ve formě 
explicitní odpovědi na výše uvedené výzkumné otázky, a diskutujeme vhodnost uplat-
ňování situačního přístupu ke klientům agendy PnP. V neposlední řadě připojujeme 
Doporučení směřující k posílení uplatňování situačního přístupu ke klientům v agendě 
sociálními pracovníky agendy PnP. 

                                                            
1  Metodika je hlavním výsledkem projektu TD020037, bude certifikována v průběhu roku 2015 a o její 

využití projevilo zájem MPSV. 
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1. Sociální hledisko v příspěvku na péči 

V této kapitole se věnujeme především diskusi dopadů současné právní a 
metodické úpravy řízení o PnP na roli sociálního pracovníka a zejména výkonu 
sociálního šetření v rámci tohoto řízení. Podrobný popis řízení o PnP viz Musil et al. 
(2011: 10-17). 

PnP jako reprezentant přímých plateb za péči je dávkou, která spadá do oblasti 
péče sociální, nikoliv zdravotnické, a měla by tak reagovat na širší škálu potřeb lidí se 
zdravotním handicapem než jen na omezení identifikovatelná z medicínského hlediska. 
PnP je určen na financování jak rodinné péče, tj. pomoci poskytované členy rodiny, či 
péče poskytované asistentem péče, tak péče poskytované formálními sociálními 
službami či kombinací těchto forem péče. U všech těchto forem péče se předpokládá 
zaměření pomoci na celý komplex psychosociálních a fyzických potřeb osoby, která je 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu v různé míře závislá na pomoci 
druhé osoby při zvládání základních životních potřeb. 

Poskytování příspěvku na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, a dále vyhláška č. 505/2006 Sb. Dle této legislativní úpravy je sociální 
šetření od počátku zavedení PnP, tj. od roku 2007, povinnou součástí řízení o přiznání 
tohoto příspěvku, přičemž pouze sociální pracovníci jsou oprávněni jej provádět. Od 
Sociální reformy I v roce 2012, kdy byla tato agenda převedena na Úřad práce ČR, 
provádějí sociální šetření pro potřeby řízení o PnP sociální pracovníci oddělení/referátů 
nepojistných sociálních dávek při jednotlivých kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR. 
Písemný záznam ze sociálního šetření je pak zákonem stanoveným podkladem, který 
musí být spolu s lékařskými nálezy a zprávami z odborných vyšetření poskytnut 
posudkovému lékaři (PL) Lékařské posudkové služby (LPS) příslušného okresního 
pracoviště ČSSZ. Posudkový lékař na základě těchto podkladů - tedy lékařské 
dokumentace a záznamu ze sociálního šetření - rozhoduje o stupni závislosti žadatele 
o PnP na pomoci jiné fyzické osoby. Stupeň závislosti je pak určující pro to, zda a 
v jaké výši bude žadateli příspěvek na péči přiznán.2 

V současné době, tedy v rámci řízení o PnP sociální pracovník KoP ÚP ČR 
navštíví každého žadatele o PnP v jeho přirozeném prostředí, tj. nejčastěji v jeho 
domácnosti, nebo v pobytové sociální službě, aby provedl sociální šetření. Na základě 
informací, které takto získá, vypracuje záznam ze sociálního šetření pro posudkového 
lékaře. V praxi to znamená, že sociální pracovníci agendy PnP jsou často jedinými 
odbornými pracovníky z oblasti sociální pomoci, se kterými se žadatel o PnP a případně 
jeho rodinný pečovatel setkávají. Často jsou tedy také jedinými odborníky, kteří mají 
možnost zachytit potíže a problémy, kterým tyto osoby ve své životní situaci čelí. 
V současné době však není tento potenciál sociálního šetření plně využit: v rámci 
posuzování stupně závislosti a nároku na PnP se dosud nepodařilo dát výsledkům 
sociálního šetření dostatečnou váhu ve srovnání s významem, který je přisuzován 
lékařské dokumentaci. Trend od doby, kdy byl PnP do systému sociální péče v ČR 
zaveden, směřuje spíše k marginalizaci významu sociálních charakteristik životní 

                                                            
2  Příspěvek na péči je poskytován ve 4 stupních, přičemž výše dávky v daném stupni se liší pro osoby do 

18 let a ty starší 18 let. Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 3 000 
Kč - stupeň I (lehká závislost); 6 000 Kč - stupeň II (středně těžká závislost); 9 000 Kč - stupeň III 
(těžká závislost); 12 000 Kč - stupeň IV (úplná závislost). Výše PnP pro osoby starší 18 let činí za 
kalendářní měsíc 800 Kč - stupeň I (lehká závislost); 4 000 Kč - stupeň II (středně těžká závislost);           
8 000 Kč - stupeň III (těžká závislost); 12 000 Kč - stupeň IV (úplná závislost). 
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situace žadatele při posuzování stupně závislosti, a tedy ke snižování váhy sociálního 
šetření. 

Upřednostňování medicinského hlediska při posuzování nároku na příspěvek na 
péči, resp. při posuzování stupně závislosti (SZ), od něhož se přiznání nároku na PnP a 
jeho výše odvíjí, podporuje i příslušná legislativa (viz výše). Za prvé, v zákoně ani ve 
vyhlášce není upraveno, jakou váhu mají poznatky ze sociálního šetření při posuzování 
SZ mít. Za druhé, pokud se posudkový lékař výsledky sociálního šetření vůbec zabývá, 
pak by měl dle vyhlášky 505/2006 Sb. především odhalit, které skutečnosti popsané 
sociálním pracovníkem jsou a které nejsou důsledkem zdravotního stavu osoby; 
přesněji řečeno na základě svých vědomostí, zkušeností, stereotypů a předsudků3 
posudkový lékař usuzuje, zda podle jeho názoru mohou či nemohou být důsledkem 
zdravotního stavu, který vyčte z lékařské dokumentace. Poznatky získané během 
sociálního šetření tak fakticky mají při posouzení SZ pouze doplňkový význam, pokud 
je jim ovšem vůbec věnována pozornost. Z příslušných ustanovení zákona 108/2006 a 
vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění, tak vyplývá, že posudkový lékař proto, aby 
byl schopen stanovit základní životní oblasti, v nichž je žadatel o PnP závislý na pomoci 
druhé osoby, potřebuje pouze znalost zdravotního stavu (tj. lékařskou dokumentaci) a 
svůj vlastní úsudek. Je nasnadě, že v takové situaci může posudkový lékař vnímat 
sociální šetření jako nadbytečné, a to zejména pokud je přesvědčen, že „funkční 
dopad“ je pro daný nepříznivý zdravotní stav u každého jedince stejný nebo podobný, 
bez ohledu na prostředí, v němž žije, a individuální schopnost adaptace daného jednice 
na dané zdravotní omezení. 

V souladu s touto legislativní úpravou instruuje posudkové lékaře i Metodický 
pokyn vrchní ředitelky úseku LPS č. 11/2011 (str. 7,9)4:  

 

V oblasti práce PL s výsledky sociálního šetření se doporučuje: 

• Lékař LPS vyhodnotí výsledek sociálního šetření s ohledem na to, zda zjištěné 
skutečnosti jsou nebo nejsou v souladu se zjištěnými údaji o zdravotním stavu a 
funkčních poruchách. 
 

• V posudkovém zhodnocení se musí lékař pro LPS vyrovnat se závěry sociálního 
šetření, které jsou významné zejména ve vztahu k neuznání závislosti v některých 
životních potřebách, to znamená zejména se skutečnostmi, které ze sociálního 
šetření nejsou akceptovány a jsou lékařskými nálezy vyvráceny. 

V oblasti interakce mezi PL a SPR se doporučuje: 

• Při posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti lékař LPS spolupracuje s 
příslušným pracovníkem ÚP, cílem je opět vyhodnocení, zda skutečnosti zjištěné 
sociálním šetřením jsou v příčinné souvislosti s poruchou funkčních schopností z 
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

 

                                                            
3  Srov. Hubíková (2012:119-122). 
4  Dodejme, že obdobně chápe význam sociálního šetření v rámci posuzování stupě závislosti pro účely PnP 

i Metodický pokyn ředitele odboru posudkové služby ze dne 27. 10. 2014 pro posudkové komise MPSV. 
Nicméně pokud by tento pokyn byl v praxi důsledně uplatňován, mohl by přispět k určitému zvýšení váhy 
poznatků získaných prostřednictvím sociálního šetření, neboť považuje za žádoucí, aby odvolací orgán 
v určitých situacích žádal o nové či doplňující sociální šetření; jedná se zejména o situace, kdy panuje 
posudkovým lékařem první instance dostatečně nezdůvodněný rozpor mezi lékařskými nálezy a zjištěními 
uvedenými v záznamu ze sociálního šetření. 
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Náš předchozí výzkum (Musil et al., 2011) poukázal na to, že sociální pracovníci 
pociťovali malou míru kontroly nad tím, zda, do jaké míry a jakým způsobem byly 
poznatky ze sociálního šetření nakonec zohledněny posudkovými lékaři při stanovování 
stupně závislosti. Dodejme, že v roce 2011 byla přímá komunikace mezi sociálními 
pracovníky a posudkovými lékaři v rámci posuzování nároku na dávku ne příliš častá a 
ani stávající právní úprava neukládá povinnost spolupráce mezi sociálními pracovníky 
a posudkovými lékaři.  

Dodejme, že v příslušné legislativě nechybí pouze konkrétnější úprava využívání 
poznatků ze sociálního šetření při posuzování SZ (pomineme-li obecné ustanovení o 
tom, že výsledky sociálního šetření jsou jedním z podkladů pro toto posouzení), ale i 
přesnější parametry samotného sociálního šetření, tj. jeho obsah, způsob provádění a 
podoba záznamu ze sociálního šetření určená posudkovým lékařům, neboť tyto nejsou 
upraveny ani zákonem, ani vyhláškou. Řídící orgán je v době, kdy byla agenda PnP 
svěřena obcím, průběžně upravoval prostřednictvím tzv. doporučených postupů. Poté, 
co od roku 2012 přešla agenda řízení o PnP na ÚP ČR, je provádění sociálního šetření 
upravováno tzv. normativní instrukcí, vydanou MPSV.  

S účinností od 1.1.2014 vydalo MPSV normativní instrukci č. 19/2013, v níž 
nově upravuje postup sociálního šetření mj. i pro oblast řízení o PnP. Na jedné straně 
stále zůstává požadavek sledovat při sociálním šetření 6 oblastí života žadatele o PnP 
(tj. péče o vlastní osobu, výdělečná činnost/školní povinnosti, rodinné vztahy, sociální 
vztahový rámec mimo rodinu, domácnost, prostředí), které lze jen více či méně obtížně 
propojit s 10 oblastmi základních životních potřeb, které na základě zákona 108/2006 
Sb. posuzuje posudkový lékař při stanovování SZ (tj. potřeba mobility, orientace, 
komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických 
potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost). Na straně druhé tato 
normativní instrukce nově ukládá sociálním pracovníkům, aby se při sociálním šetření 
zaměřovali i na „podporu rodiny“ a v případě, že sociální pracovník zjistí během 
sociálního šetření „problémy v sociálním fungování u jiných členů rodiny než u 
žadatele, je žádoucí, aby se sociální pracovník pokusil těmto členům rodiny nabídnout 
či zprostředkovat kvalifikovanou pomoc. Jedná se především o spolupráci se sociálními 
pracovníky sociálního odboru místně příslušného obecního úřadu, popř. sociálními 
pracovníky poskytovatele sociálních služeb atp.“ Nově tedy tato normativní instrukce 
výslovně nabádá sociální pracovníky agendy PnP, aby v zájmu řešení obtížné životní 
situace žadatele o PnP či jeho rodinného příslušníka spolupracovali i se sociálními 
pracovníky obcí. Nově tak vytváří prostor pro širší využití poznatků získaných během 
sociálního šetření při zajištění komplexní pomoci žadateli o PnP či jeho rodině a 
potenciálně tak naopak posiluje význam sociální práce v této agendě. Nicméně, bližší 
vymezení či postupy této spolupráce normativní instrukce neposkytuje. Lze se tak 
domnívat, že sociální pracovníci agendy PnP budou čelit potížím, jak tato dvě nová 
ustanovení (tj. požadavek podpory rodinných příslušníků a požadavek spolupráce se 
SPR obcí) převést do praxe. V tomto ohledu by tak mohla být vítanou pomocí pro 
sociální pracovníky agendy PnP připravovaná Metodika sociální šetření v agendě PnP 
(viz Úvod), která se bude mj. věnovat i těmto otázkám.  
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2. Působení sociálního pracovníka agendy PnP 
optikou situačního a procedurálního přístupu 
k problémům klienta  

Chceme-li podrobit určitou praxi sociální práce analýze z hlediska toho, jaké 
přístupy ke klientům a jejich problémům sociální pracovníci uplatňují, pak literatura 
z oblasti sociální práce nabízí celou řadu modelových přístupů, s nimiž je možné 
charakteristiky zkoumané praxe srovnávat. Mnohé z těchto teoretických modelů jsou 
formulovány dichotomicky a lze je tak uplatnit jako analytické kategorie, které tvoří 
krajní body pomyslné škály, na níž je možné identifikované přístupy uplatňované 
sociálními pracovníky na konkrétních pracovištích podle stanovených indikátorů typic-
kých pro jednotlivé modelové přístupy umístit. V konkrétním rozboru je možné různé 
modely používat jednotlivě i v kombinacích. Nicméně je vhodné při výběru zvažovat 
účel rozboru a dle toho zvolit jeho rámec. Pro náš rozbor jsme po zvážení limitů a 
přínosů jiných možností vybrali teoretický rámec procedurálního a situačního přístupu 
ke klientům. Současná míra reglementace agendy PnP, která vtěsnává činnost 
sociálních pracovníků agend PnP do poměrně úzkých mantinelů, a výkon této agendy 
zasazený do vysoce hierarchizované organizace ÚP ČR potenciálně podporují spíše uplat-
ňování procedurálního přístupu ke klientům. Nicméně, z hlediska účelného využívání 
PnP jeho příjemci a stále rostoucí poptávky po komplexní sociální pomoci nejen 
příjemcům PnP, ale rovněž jejich rodinným pečovatelům a rovněž osobám, které péči 
potřebují, ale na PnP z nějakého důvodu nedosáhli, se jeví uplatňování situačního 
přístupu jako základní podmínka efektivní pomoci klientům agendy PnP při řešení 
jejich, často složitých, životních situací. 

Domníváme se tedy, že vzhledem k povaze zkoumané oblasti, pro niž je 
charakteristické napětí mezi procedurou a na míru danému klientovi a jeho situaci 
koncipovanou intervencí, nám právě perspektiva procedurálního a situačního přístupu 
nejlépe umožní pochopit stávající praxi sociální práce v oblasti agendy PnP z hlediska 
možností sociálních pracovníků zabývat se ucelenějším způsobem životními situacemi 
klientů této agendy.  

Musil (2004:13) upozorňuje, že v různých oblastech, v nichž působí sociální 
pracovníci, se míra předdefinovaných procedur liší, například u sociálních dávek je 
vyšší než u terénní sociální práce apod. Nicméně i míra závažnosti problémů klientů, 
které v důsledku uplatňování procedurálního přístupu mohou zůstávat mimo pozornost 
sociálního pracovníka, se liší podle toho, v jakých oblastech sociální pracovníci působí. 
V tomto ohledu lze říci, že agenda PnP má určitá specifika - příspěvek na péči coby 
sociální dávka je podroben velkému stupni proceduralizace a administrativa spojená 
s vyřizováním žádosti je jasně daná. „Procedurálně zaměření pracovníci se tedy snaží 
předurčeným způsobem reagovat na opakující se typy problémů, kterými se zabývají 
odděleně od dalších potíží klientů“ (Musil, 2004:112). Činnost sociálního pracovníka se 
ritualizuje, místo na klienta je zaměřena na „požadavek vykonat určitou proceduru“ a 
dochází tak k posunu cíle, kterým přestává být pomoc klientovi, ale primárně právě 
dodržení předepsaného postupu, nastává záměna ustálené procedury, která má být 
nástrojem pomoci, za cíl práce s klientem“ (Musil, 2004:112,110). Klienti sociálních 
pracovníků agendy PnP jsou ve zvláštním postavení zejména v tom, že přesahují 
hranice tradičně chápaných cílových skupin sociální práce, tedy sociální pracovníci 
nemusejí být schopni předurčeným způsobem reagovat na potíže klientů, o kterých 
nemají předem danou představu. Sociální pracovníci tak nemají jasné povědomí o tom, 
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co představuje potíže jejich klientů, ani o tom, s čím a za jakých okolností by jim coby 
sociální pracovníci měli či mohli pomoci. V rámci procedurálního přístupu tak vůbec 
nemusejí být schopni těmto lidem pomoci. Pro procedurální přístup je charakteristická 
snaha problém a jeho řešení redukovat dle předem připravených schémat a problém 
vnímat a řešit izolovaně od ostatních aspektů životní situace klienta, které zůstávají 
mimo pozornost sociálního pracovníka (Musil, 2013). Mezi klíčové charakteristiky 
procedurálního přístupu patří, že sociální pracovník nevnímá to, s čím se na něj klient 
obrací, jako více či méně složitý problém, ale přijímá ho spíše jako „požadavek“, který 
je výzvou k zahájení určité procedury (Musil, 2004:112). Podle poznatků z našich 
výzkumů k tomu lze dodat, že sociální pracovníci v těchto případech často nejprve 
zvažují, zda je to, s čím (potenciální) klient přichází, vůbec „přeložitelné“ do obvyklé 
procedury, tedy zda mohou v rámci navyklé praxe a toho, co považují za své kompe-
tence reagovat či nikoliv (Musil et al., 2011; Musil et al., 2013). „Pokud se požadavek 
klienta netýká jen izolovaného problému stanoveného pravidly, považuje pracovník za 
vhodné věnovat pozornost pouze určenému problému, zredukovat požadavek klienta 
na tento problém a zbývající část požadavku klienta, tedy jeho ostatní problémy, 
ponechat mimo pozornost“. (Musil, 2013: 105). V případě PnP by takto mohli sociální 
pracovníci jako „požadavek“ vnímat právě jen získání peněz z příspěvku na péči.  

Sociální pracovníci mohou procedurální přístup uplatňovat v zásadě v dvojím 
modu - jednak mohou být s předepsanými procedurami v práci s klienty srozuměni, 
jejich dodržování ztotožňovat s dobrou praxí výkonu své práce a dané uspořádání, 
včetně organizace pracoviště a očekávání a pokynů managementu, které procedurální 
přístup podporují, nezpochybňovat. Může se také stát, že sociální pracovníci se tlaku 
na procedurální přístup ve větší či menší míře podřídí, nicméně o jeho správnosti a 
efektivnosti ve vztahu ke klientům a jejich problémům pochybují. V takovém případě 
se může zrodit to, co lze nazvat dilematem mezi procedurálním a situačním přístupem 
ke klientům. Reálný výkon jejich práce se více či méně zásadně rozchází s jejich 
představou o jeho ideálním výkonu, stejně jako podmínky pro uplatňování alespoň 
některých prvků toho, co považují za dobrou praxi, se mohou v různých organizacích 
značně lišit. Různá očekávání, představy a nároky na sociálního pracovníka se tak 
dostávají do kolize mj. i s tím, co on sám od své role očekává a jaký význam v práci 
s klienty jí přikládá, a tento rozkol může přerůst až do stavu, který Musil a Nečasová 
nazývají „neodbytné dilema“ (2008:89). Daleko obvyklejší strategie dle těchto autorů 
ovšem je, že se sociální pracovníci ubrání vzniku neodbytného dilematu tím, že rodící 
se dilema mezi žádoucí a reálnou praxí obcházejí, vyhýbají se jim a unikají tak 
psychické zátěži, která by se pro ně dlouhodobě stávala neúnosnou. „Jednají proto 
způsobem, který jim umožňuje odklánět pozornost od příznaků neslučitelnosti očeká-
vání“ (Musil, Nečasová, 2008:94) a udržují tak dilema v latentní fázi. Musil s Nečaso-
vou v této souvislosti rozebírají příklad terénních pracovníků pracujících s romskou 
klientelou, kteří si jsou vědomi toho, že limitovaný rozsah informací, které o klientech 
zjišťují, jim neumožnuje dostatečně pochopit jejich situace a zejména překážky, které 
brání klientům postavit se na vlastní nohy. Nicméně udržují si strategii odhlížení od 
komplexnosti situace klientů přesunem pozornosti na zvládání administrativních 
postupů, jejichž nesnadnost je umocňována složitostí práce se „systémem“, a 
důležitostí nezpožďovat se při ukládání získaných informací do systému. Podle Musila a 
Nečasové je tato strategie založena na pocitu, že se zabývají „něčím složitým a těžko 
zvládnutelným“. (2008: 94-95). 

Domníváme se, že zcela analogicky lze nahlížet na situaci sociálních pracovníků 
agendy PnP. Také oni jsou přímo v terénu, v přirozeném prostředí žadatelů o PnP, 
konfrontováni se složitými a někdy dlouhodobě obtížně zvládnutelnými problémy 
klientů a také oni mají možnost zaštítit se jasnou, ale přiměřeně náročnou procedurou, 
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jejíž naplnění je základním předpokladem pro splnění „zakázky“, tedy posouzení náro-
ku na dávku a její vyplacení. Informace, které se v průběhu sociálního šetření dozvědí 
nad rámec toho, co zajímá posudkového lékaře při posuzování stupně závislosti v rámci 
řízení o PnP, tedy např. i zjištění o potížích pečujících osob s poskytováním péče, se 
nikam nezaznamenávají a jejich řešení nemusí být vnímáno sociálními pracovníky jako 
součást „zakázky“. Sociální pracovníci se mohou soustředit výhradně na proces 
vyřizování žádosti. Blokování uvědomění si potřebnosti sociální práce s rodinnými 
pečovateli i slepota vůči důsledkům absence takto zaměřené sociální práce nejen pro 
rodinné pečovatele samotné, ale i pro pečované nakonec i pro efektivitu vyplácení PnP, 
mohou být tedy mimo jiné i obranným mechanismem, jak se vyhnout obtížně 
řešitelnému dilematu mezi tím, co by jako sociální pracovníci mohli vzhledem k potře-
bám klientů považovat za žádoucí, a tím, co je v rámci stávajících pracovních podmínek, 
přetížení počtem žádostí a dalšími okolnostmi možné. Za podmínek vysoké procedura-
lizace agendy PnP, kdy navíc výsledek celého procesu není pod kontrolou sociálního 
pracovníka, tak může být pro sociální pracovníky vůbec nejbezpečnější strategií 
nepřipustit, aby pro ně nějaké dilema vzniklo, tzn. příliš nepřemýšlet o širších 
souvislostech a konsekvencích své práce a prostě administrovat.  

Na druhé straně ale lze předpokládat, že v agendě PnP působí i řada sociálních 
pracovníků, kteří jsou přesvědčeni, že žádoucí praxe sociální práce v této oblasti 
nezbytně zahrnuje komplexní pohled na životní situace klientů a jejich řešení není 
v úzkém rámci procedury řízení o PnP možné, a proto se snaží v různé míře uplatňovat 
prvky tzv. situačního přístupu. Přístup, který je v literatuře označován jako přístup 
situační, bývá charakterizován snahou sociálních pracovníků soustředit se na jedinečné 
rysy životní situace klienta a zároveň chápat tuto situaci jako celek, komplex okolností, 
které je třeba brát v úvahu, pokud mají být problémy a nesnáze klienta efektivně 
řešeny. Sociální pracovníci nespoléhají na předem stanovené postupy a rovněž průběh 
a výsledek intervence není zcela předvídatelný a závisí na tom, jak účastníci případu, 
tedy zejména klient a sociální pracovník, spolupracují a také na zkušenostech a 
kvalifikaci sociálního pracovníka, ale rovněž na kultuře daného pracoviště, v níž se 
sociální práce odehrává, zejména na jako metodické orientaci (Musil, 2004:116). 
Oproti procedurálnímu přístupu, kdy směřování, cíle i výsledek intervence je do značné 
míry předem určen více či méně jasně stanoveným postupem, který tvoří její rámec, 
v situačním přístupu má na postupy a cíle intervence vliv nejen sociální pracovník, ale 
rovněž klient sám. Situační přístup proto častěji vede k vetší participaci klienta na 
řešení vlastních potíží a k dialogu s klientem. To, že cíle intervence je těžké pevně 
stanovit předem, je mimo jiné dáno tím, že sociální pracovník spolu s klientem sledují 
relativně komplexní cíle a vzhledem k dialogické a partnerské povaze spolupráce mezi 
sociálním pracovníkem a klientem se očekává a považuje za legitimní, že klient 
v souvislosti se změnami své životní situace může své priority a spolu s nimi své cíle 
měnit.  

Musil (2004) celkově považuje situační přístup v ČR za poměrně málo rozšířený. 
České služby sociální práce ve srovnání se stavem v EU či USA považuje za dosti 
„procedurální, a to i když si neděláme o tamní sociální práci přehnané iluze; situačně 
zaměřená profesionální praxe je v České republice vzácná“ (Musil, 2004:111). Musil se 
zamýšlí především nad vlivem managementu na to, zda sociální pracovník bude výkon 
sociální práce orientovat spíše procedurálně či situačně, a polemizuje s některými 
autory, kteří působení manažerů přikládají téměř absolutní vliv, současně však dopady 
rozhodnutí či pokynů managementu nebagatelizuje. „Nepochybuji o tom, že se situační 
přístup prosazuje častěji u problémů, jejichž řešení je těžké vymezit jasnými regulemi. 
Nepochybuji ani o tom, že existují případy, kdy manažeři přinutili řadové pracovníky, 
aby upustili od situačního postupu, pokud se jejich intervence začala vymykat závaz-
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ným procedurám. Musím také konstatovat, že v posledních třech desetiletích sní mnozí 
manažeři o tom, že závazným procedurám v oblasti služeb sociální práce podřídí téměř 
vše, co se dá naprogramovat“ (Musil, 2004: 116-117). Nicméně odmítá vysvětlovat 
působením manažerů veškeré tendence sociálních pracovníků inklinovat obecně či 
v konkrétním případě se spíše k procedurálnímu či situačnímu přístupu, neboť podle 
Musila vždy řadovým sociálním pracovníkům zůstává určitý manévrovací prostor, který 
manažeři nemohou zcela kontrolovat.  

Problematikou vztahu manažerů k řadovým pracovníkům se ve v dnes již 
klasické studii z roku 1980 obšírně zabývá Michael Lipsky. Podle Lipskyho se pracovníci 
první linie a manažeři téměř nevyhnutelně dostávají do rozporu, který je způsoben 
řadou faktorů, mimo jiné tím, že jsou vystavováni lidským stránkám situací, na které 
mají reagovat a situace, které řeší, jsou příliš komplexní na to, aby mohly být ošetřeny 
sadou pevných pravidel. Neustále jsou konfrontování se skutečností, že jednat se 
všemi klienty stejně a podle týchž pravidel je vlastně nespravedlivé (Lipsky, 2010: 
15,22). „Manažeři se snaží omezit pracovníky první linie, co se možnosti vlastního 
rozhodování týče, aby byly zajištěny dané výsledky, ale pracovníci první linie často 
takové úsilí považují za nelegitimní a do určité míry mu úspěšně odolávají“ (Lipsky, 
2010:19). Musil se k názoru Lipského výslovně přiklání. Podle Musila sociální pracovníci 
mohou i v rámci předepsaných procedur uplatňovat alespoň prvky situačního přístupu, 
nicméně tak mnohdy činní méně často, než by bylo možné. Musil v tomto ohledu 
souhlasí s Lipským v tom, že sociálním pracovníkům rutinní provádění procedur často 
vyhovuje a svoji práci s klienty na ně omezují zejména v případech, kdy jim to 
umožňuje lépe zvládat svoji pracovní zátěž nebo se vyhnout oblastem nejistot, které 
z jejich pracovní situace vyplývají (Musil, 2004:117). Následující sekundární analýza 
dat získaných na různých kontaktních pracovištích ÚP ČR zabývajících se agendou PnP 
přináší zmapování toho, kdy a jaké prvky situačního přístupu k životní situaci klientů 
lze v současné době u sociálních pracovníků v agendě PnP najít a zejména pak 
překážek, které většímu uplatňování situačního přístupu stojí v cestě.  

2.1 Operacionalizace situačního přístupu 

Ačkoliv je termín operacionalizace typická pro prostředí kvantitativní metodolo-
gie, považujeme za žádoucí i pro účely kvalitativní analýzy rozpracovat klíčové pojmy 
zvoleného konceptu a nástin nikoliv kvantitativních, ale kvalitativních indikátorů, že 
v daném případě jde o uplatňování přístupu, jež je předmětem zkoumání. Na základě 
výše popsaného teoretického vymezení situačního přístupu chápeme tento přístup jako 
přístup zaměřený na řešení životní situace klienta, která je nahlížena jako u každého 
klienta jedinečná a komplexní. Situační přístup lze popsat v několika hlavních 
dimenzích, v nichž můžeme rozpoznávat znaky situačního přístupu, následovně:  

 Pojetí problému klienta: sociální pracovník vnímá podání žádosti o PnP ze strany 
klienta jako součást situace, v níž se klient ocitl a kterou se snaží řešit, nikoliv jen 
jako žádost o zahájení procedury směřující k získání PnP. V praxi se toto může 
projevovat tím, že sociální pracovník práci s klientem nechápe jako sled po sobě 
jdoucích kroků, které jsou dány procesem vyřizování žádosti, ale intervenci do 
životní situace klienta vede do určité míry nezávisle na probíhající administrativní 
proceduře spojené s vyřizováním žádosti a jejím výsledku (např. ve smyslu, „teď je 
přerušeno řízení, tak s klientem nic nedělám“ nebo „dávka byla/nebyla přiznána a 
tím to pro mne končí“). 
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 Přístup k řešení problému klienta: sociální pracovník zjišťuje specifické rysy situace 
klienta. Snaží se poznatky o specifické situaci klienta promítnout  

1) do činností souvisejících s vyřizováním žádosti o PnP - může tak činit prostřed-
nictvím toho, jakým způsobem prezentuje zjištění ze sociálního šetření v 
záznamu ze sociálního šetření, v komunikaci s PL, v míře a způsobu pomoci 
klientovi s odvoláním atd.;  

2) do poskytnutí či zprostředkování další pomoci, která má řešit situaci klienta, 
nikoliv vést k získání PnP. 

 Míra standardizace: sociální pracovník chápe situaci každého ze svých klientů jako 
unikátní, tzn. nemá tendenci postupovat pod vlivem opakujících se postupů 
vyřizování žádosti pouze rutinně a standardizovaně a od specifik situace klientů 
odhlížet nebo je vnímat jako narušení plynulosti procesu vyřizování žádosti.  

 Vliv pracovníka na výsledek řízení a koncipování pomoci:  

1) pracovník nepodléhá pocitu, že výsledek vyřízení samotné žádosti není vůbec v 
jeho rukou, ale jedná jako ten, kdo volí v rámci vyřizování žádosti postupy a 
řešení, které mu umožňují zvýšit svůj vliv na výsledek řízení o PnP; 

2) v rámci práce s klientem si klade i jiné cíle a hledá postupy intervence do 
klientovy životní situace a tuto pomoc vnímá a provádí jako stejně významnou 
pro výsledek práce s klientem jako vyřízení žádosti o PnP. 

 Vliv klienta na výsledek řízení a koncipování pomoci: pracovník sám sebe nevnímá 
jako výlučného experta na životní situaci žadatele s tím, že on posuzuje, které 
aspekty životní situace klienta jsou významné pro úspěšné posouzení žádosti o PnP 
nebo pro další pomoc. Sociální pracovník nezaměňuje to, že je expert na vyřizování 
žádosti s tím, že je expert na životní situaci klienta a její interpretaci. Východiska 
klienta považuje za relevantní a jejich pravdivost a priory nezpochybňuje, hledisko 
klienta se snaží uplatnit jak při vyřizování žádosti, tak při nabízení další pomoci.  

 Činnosti sociálního pracovníka agendy PnP: jakým činnostem se sociální pracovníci 
věnují nad rámec toho, co vyžaduje procedura vyřizování žádosti o PnP a v jakých 
případech se tak děje.  

 Cíle těchto činností sociálních pracovníků agendy PnP: zda je cílem identifikovaných 
činností nad rámec administrace žádosti  

1) posílení pravděpodobnosti úspěšného vyřízení žádosti o PnP;  

2) najít řešení dalších problémů klienta, které přímo nesouvisejí s procedurou 
vyřizování žádosti o PnP a snahou o její úspěšné završení. 

 Stejná činnost, například podrobnější zjišťování dalších aspektů životní situace 
klienta, může být vedena cílem nalézt řešení jeho problémů nebo např. zvýšit 
pravděpodobnost úspěšnosti odvolání. 

 Pojetí vlastní role sociálního pracovníka agendy PnP: explicitní i implicitní sdělení 
sociálních pracovníků, z nichž lze usuzovat, že respondent sám sebe chápe jako 
sociálního pracovníka, nikoliv primárně jako úředníka (např. náznaky dilematu, 
pociťovaný rozpor mezi žádoucím a optimálním stavem, odkazy na to, co dělal dříve 
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a co dělá nyní - např. u delimitovaných pracovníků, představy o tom, co by 
klientům pomohlo versus co jim může nabídnout či nabízí, atp.). 

 Prvky situačního přístupu: sociální pracovníci mohou mít snahu/možnosti či organi-
zační volnost uplatňovat v různých fázích či oblastech práce s klientem určitou míru 
situačního přístupu. Tzn. i v průběhu práce s klientem, která se může jevit jako 
vedená od počátku v duchu procedurálního přístupu (např. způsob převzetí žádosti, 
zahájení jejího vyřizování, sociálního šetření atd.), může být možné identifikovat 
některé prvky přístupu situačního (např. reakce sociálního pracovníka, když u 
klienta, u něhož přepokládal přiznání PnP v určitém stupni po provedení předepsané 
procedury vyřizování žádosti dojde k zamítnutí; nebo ve spolupráci s dalšími 
subjekty, když sociální pracovník některé aspekty životní situace klienta vyhodnotí 
jako rizikové; nebo v pojetí vlastní role sociálním pracovníkem, který se sice 
podřizuje proceduře, ale vnímá to jako neuspokojivé, nedostatečné a neprofesio-
nální. 

 Překážky uplatňování situačního přístupu: různé okolnosti (technické, materiální, 
organizační, legislativní, personální, plynoucí z vlastního pojetí role sociálních 
pracovníků, manažerské atd.), které z hlediska pracovníků samotných (zejm. těch, 
kteří pociťují určité dilema mezi procedurálním a situačním přístupem) a z hlediska 
teorie mohou stát v cestě širšímu uplatňování situačního přístupu v určitých 
oblastech/fázích práce s klientem. 
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3. Metodologie výzkumu 

Jak jsme již uvedli výše, tato monografie je založena na sekundárním rozboru 
dat, které byly shromážděny v rámci výzkumného projektu Využívání poznatků 
sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP (TD020037). Tento projekt řeší tým 
brněnského pracoviště Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ve složení Olga 
Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková a Libor Musil. Projekt je řešen 
s finanční podporou Technologické agentury ČR, v rámci programu Omega. Na 
následujících řádcích stručně přibližujeme hlavní cíle projektu, uplatněnou metodologii 
a přinášíme základní informace o průběhu terénního šetření. 

3.1 Cíle projektu a metodologický přístup ke zkoumané 
problematice 

Projekt Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP 
byl řešen jako dvouletý (2014-2015), a to v rámci dvou, logicky na sebe navazujících 
fází - výzkumné a aplikační. Každá z fází má odlišné cíle, a tedy i postupy jejich 
dosažení.  

Cílem výzkumné fáze realizované v roce 2014 bylo získat detailní a zejména 
validní poznatky o tom, jakým způsobem je sociální šetření pro účely PnP v současnosti 
prováděno, a rovněž porozumět tomu, jaké podmínky (legislativní, organizační, 
pracovní) ovlivňují výkon sociálního šetření a využívání takto získaných poznatků při 
řízení o PnP a sociální práci s klienty agendy PnP.  

Za tímto účelem byla zvolena kvalitativní metodologie (Hendl, 1999; Silverman, 
2005; Shaw and Holland, 2014), kombinující extenzivní dotazování s případovými 
studiemi. Cílem extenzivního dotazování bylo zmapovat uplatňovaná pojetí sociálního 
šetření a využívání jeho výsledků při řízení o PnP a sociální práci s klienty agendy PnP. 
Následné lokální případové studie pak byly zaměřeny na porozumění roli posudkového 
lékaře OSSZ při posuzování stupně závislosti, roli sociálních pracovníků obcí a 
sociálních služeb při nastavování a zajišťování komplexní péče a dále na očekávání 
žadatelů a rodinných pečujících, která spojují s činností SPR ÚP ČR. Tato monografie je 
založená na datech z extenzivního dotazování, proto dále již popisujeme pouze tuto 
část výzkumných prací realizovaných v rámci projektu. 

Pro úplnost dodejme, že na fázi výzkumnou navázala v roce 2015 fáze aplikační, 
jejímž hlavním cílem bylo vytvoření takové metodické podpory uskutečňování sociál-
ního šetření v rámci řízení o PnP, která zvýší potenciál využití poznatků získaných 
během tohoto šetření. 

3.2 Metoda výběru respondentů 

Cílem extenzivního dotazování bylo získání základního vhledu do toho, jak se 
jeví problematika sociálního šetření z hlediska jeho vykonavatelů, tj. sociálních 
pracovníků agendy PnP při kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR. To znamená, že jsme 
se zaměřili zejména na to, jak tito vykonavatelé sociálního šetření popisují stávající 
praxi spojenou s prováděním a využíváním výsledků sociálního šetření, a také na to, 
co a z jakých důvodů by v této oblasti považovali za žádoucí. 
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Do této fáze výzkumu bylo náhodným výběrem (tj. losem) zařazeno 24 (tj. 10 %) 
ze stávajícího počtu KoP ÚP ČR, která zajišťují agendu PnP. Na každém z vybraných 
pracovišť byl dotazován jeden sociální pracovník agendy PnP, jehož součástí pracovní 
náplně bylo provádění sociálních šetření pro účely řízení o PnP. Takto vybraná KoPa 
představují reprezentativní vzorek, a to dle vzorce5 n = p * q / w2, kde n = počet 
pracovišť zahrnutých do výzkumného vzorku; p = odhadovaný podíl pracovišť, která 
nevyhovují sledované otázce5; q = 1 - p; w = střední chyba odhadu, v našem případě 
w = 0,06, chyba odhadu u takto vytvořeného vzorku je tedy maximálně 6 %. 

Pracoviště zařazená do výzkumu se nacházela ve 13 krajích ČR. Struktura 
kontaktních pracovišť ÚP ČR zařazených losem do výzkumného vzorku byla z hlediska 
typu správního obvodu následující: 

krajské město       3 

obec s rozšířenou působností (bývalé okresní město)  10 

obec s rozšířenou působností     9 

obec s pověřeným obecním úřadem    2 

Z důvodu zachování anonymity dotazovaných subjektů i samotných pracovníků, 
kteří poskytli rozhovor, však není možné uvést názvy obcí, v jejichž správním obvodu 
se jednotlivá pracoviště nacházela, ani jména dotazovaných pracovníků. Zachování 
důvěrnosti těchto identit je standardním požadavkem kvalitativní výzkumné strategie, 
neboť předmětem zájmu není to, kdo konkrétně na určitou problematiku poukazuje, 
ale problematika sama. Rovněž všichni pracovníci VÚPSV, v. v. i. jsou vázáni slibem 
mlčenlivosti.  

3.3 Sběr dat a nástroje sběru dat 

Rozhovory byly realizovány v souladu se schváleným návrhem projektu 
v průběhu dubna až června 2014. Všechna terénní šetření byla realizována s vědomím 
a podporou Generálního ředitelství ÚP ČR a příslušných krajských poboček ÚP ČR, 
přičemž však anonymita pracovišť zařazených do výzkumu zůstala vždy důsledně 
zachována. Po získání souhlasu od těchto nadřízených subjektů byli s žádostí o 
spolupráci při výzkumu osloveni vedoucí pracovníci jednotlivých KoP ÚP ČR a všechna 
oslovená pracoviště se zapojením do výzkumu souhlasila. 

Sběr dat probíhal prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se SPR 
agendy PnP jednotlivých KoP ÚP ČR. Scénář rozhovoru byl vytvořen na míru danému 
výzkumu. Tento scénář rozhovoru zahrnoval následující klíčová témata, která byla ve 
scénáři dále rozpracována: popis organizačních a materiálních podmínek; celkový popis 
toho, co sociální pracovník v rámci agendy PnP dělá; provádění sociálního šetření; 
vytváření záznamu ze sociálního šetření; využití výsledků ze sociálního šetření; 
předpoklady výkonu činností sociálního pracovníka v rámci agendy PnP; uvažované 
změny v agendě PnP. 

Rozhovory vedli sami členové řešitelského týmu. Po uskutečnění každého z 
rozhovorů dále člen týmu, který rozhovor vedl, vyplnil tzv. terénní poznámky. Jedná 
                                                            
5  Zdroj: Šor, J.B. 1965. Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti. Praha: SNTL. 
6  Sledovanou otázkou v našem případě byla existence spolupráce mezi sociálním pracovníkem agendy PnP 

vykonávané na KoP ÚP ČR a posudkovým lékařem příslušné OSSZ v procesu řízení o PnP. Hypotéza 
vyslovená na základě výsledků výzkumu Musil et al. (2011) zněla tak, že takovou spolupráci lze očekávat 
na 10 % kontaktních pracovišť ÚP ČR. Tedy p=0,1.  
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se o záznamový arch, zachycující okolnosti, za nichž byl daný rozhovor uskutečněn. 
Součástí záznamového archu je i shrnutí hlavních témat rozhovoru a případně též 
zpětná vazba či záznam skutečností, důležitých pro vedení rozhovoru následujícího. 
Celkem bylo uskutečněno 25 rozhovorů se sociálními pracovníky agendy PnP 
působícími při kontaktních pracovištích ÚP ČR, v souhrnné délce 35,5 hodiny. 

3.4 Zpracování dat 

Pro účely kódování a rozbor dat bylo nutné rozhovory převést do textové 
podoby, a to ve formě doslovného přepisu digitálního záznamu rozhovoru. Takto 
upravené rozhovory byly následně kódovány s pomocí softwaru Atlas/ti+ vytvořeného 
jako oporu pro rozbor kvalitativních dat. 

Všechny rozhovory byly rovněž anonymizovány tak, aby nebylo možné identifi-
kovat pracoviště, které se na výzkumu podílelo, ani jednotlivé mluvčí. V textu této 
monografie jsou dále jednotliví respondenti, je-li citováno z rozhovoru, který s nimi byl 
uskutečněn, označeni kódem vytvořeným podle následujícího klíče: (1) pracovní pozice 
respondenta (tj. SP = sociální pracovník; SP & VED = sociální pracovník, který je 
rovněž pověřen funkcí vedoucího referátu/oddělení/kontaktního pracoviště); (2) 

rozlišení správního obvodu pracoviště, každý správní obvod je označen vlastní římskou 
číslicí, tj. I až XXIV. Obsahuje-li citát i otázku položenou tazatelem, pak tazatel je 
označen písmenem „T“. 
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4. Organizace agendy PnP na zkoumaných 
kontaktních pracovištích ÚP ČR 

Pracovní podmínky mohou podle některých autorů (např. Brehm, Gates, Gomez, 
2003) představovat neverbální sdělení nadřízených pracovníků adresované jejich 
podřízeným o tom, co od nich v jejich pracovní pozici očekávají. V této kapitole se 
proto věnujeme rozboru organizačních a pracovních podmínek, v nichž sociální pracov-
níci agendy PnP svou činnost vykonávají, a zejména pak tomu, jak tito pracovníci 
interpretovali vliv svých pracovních podmínek na možnost uplatňovat sociální práci a 
potažmo i situační přístup ke klientům agendy PnP. V následujících podkapitolách jsme 
se zaměřili na tyto pracovní podmínky: začlenění agendy PnP do organizační struktury 
jednotlivých kontaktních pracovišť; způsob organizace výkonu agendy PnP, resp. náplň 
práce sociálního pracovníka agendy PnP; pracovní zátěž a materiální a technické 
vybavení pracovišť. 

4.1 Začlenění agendy PnP do struktury kontaktních 
pracovišť ÚP ČR  

Organizační struktura jednotlivých kontaktních pracovišť (KoP) ÚP ČR je značně 
variabilní, přičemž obecně lze říci, že s velikostí správního obvodu, který daný KoP 
spravuje, většinou roste i složitost organizační struktury pracoviště. To pak úzce 
souvisí i s pozicí agendy PnP v rámci těchto struktur.  

Na kontaktních pracovištích zařazených do našeho výzkumu jsme identifikovali 
4 hlavní typy začlenění agendy PnP7: 

1. KoP je malé, tj. pracoviště má 8 či 9 zaměstnanců a není nijak vnitřně členěno, 
takže z hlediska vedení podléhají pracovníci zajišťující agendu PnP přímo vedoucímu 
pracovníkovi celého KoPu, který garantuje výkon všech hlavních agend ÚP ČR.8 

2. KoP je menší střední pracoviště, má kolem 16 zaměstnanců a člení se na 2 referáty 
s vlastními vedoucími, a to na referát nepojistných sociálních dávek (NSD) a referát 
zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti. Agenda PnP je na těchto pracovištích 
vykonávaná v rámci referátu NSD. 

3. KoP je častěji střední (kolem 30 zaměstnanců), výjimečně až velké pracoviště 
(kolem 70 zaměstnanců), a je organizačně rozčleněn na 2 oddělení s vlastními 
vedoucími, a to podobně jako u předchozího modelu na oddělení NSD a oddělení 
zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti. Agenda PnP je začleněna v oddělení 
NSD. 

4. KoP je střední (kolem 30 zaměstnanců), častěji však velké pracoviště (kolem 70 
zaměstnanců), je členěno na 2 až 4 oddělení, která se dále dělí na specializované 
referáty. Agenda PnP bývá většinou začleněna v rámci „referátu PnP a DOZP“, 
výjimečně „referátu HN a ZP“, který je součástí oddělení NSD. Mezi pracovníky 

                                                            
7  Při rozboru organizačního začlenění PnP jsme kombinovali dva zdroje dat: jednak rozhovory s pracovníky 

agendy PnP při jednotlivých KoPech ÚP ČR, dále informace o organizačních strukturách KoPů uvedené na 
http://portal.mpsv.cz/upcr. 

8  Tj. agenda zaměstnanosti (zprostředkování a trhu práce) a podpor v nezaměstnanosti, dále státní sociální 
podpora a dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby 
se zdravotním postižením. 
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agendy PnP a vedoucím, či ředitelem daného KoPu, tak jsou včleněni dva pracovníci 
středního managementu. 

Je nasnadě, že postupy řízení, metodického vedení i řešení komplikovaných 
situací klientů jednotlivých agend se budou patrně v rámci jednotlivých typů lišit. Na 
druhou stranu ale lze předpokládat, že organizační členění bude pouze jedním z 
faktorů, které určitý model práce s klientem a řešení jeho obtížné životní situace 
podporují, či naopak znesnadňují. 

Vnitřní organizační členění KoPů, je-li přítomno, dále naznačuje, že v rámci ÚP 
ČR existuje přesvědčení, že agenda zaměstnanosti včetně podpory v nezaměstnanosti, 
je natolik odlišná od agendy nepojistných sociálních dávek, že pokud, je to možné, 
tyto dvě agendy se od sebe organizačně oddělují. Dále se má za to, že v rámci 
jednotlivých typů nepojistných sociálních dávek k sobě mají velmi blízko příspěvek na 
péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením (tj. příspěvek na mobilitu, příspěvek 
na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením), neboť pro tyto dva 
druhy dávek nebyl na žádném ze zkoumaných pracovišť zřízen samostatný referát, tj. 
referát PnP nebo referát DOZP, jako tomu běžně bývá např. u dávek pomoci v HN. Z 
hlediska sociální pomoci cílové skupině dávek PnP a DOZP se jeví jejich sloučení do 
jednoho referátu jako přínosné, neboť nezřídka titíž lidé mají nárok jak na PnP, tak na 
DOZP. Nicméně někteří pracovníci upozorňovali, že administrace těchto dávek je 
značně odlišná a její bezchybný výkon je proto, je-li svěřen pouze jednomu 
pracovníkovi, pro daného pracovníka značně náročný. To při vysokém počtu klientů na 
pracovníka pak může paradoxně vést ke snížené kvalitě sociální pomoci adresované 
této skupině klientů ÚP ČR (viz dále). 

4.2 Personální zajištění výkonu agendy PnP 

Na zajištění řízení o PnP se na kontaktních pracovištích ÚP ČR mohou podílet 
dva typy pracovníků: sociální pracovník s kvalifikací dle zákona 108/2006 Sb. a 
referent, u něhož je požadováno středoškolské vzdělání v libovolném oboru. Jak 
ukazujeme dále v textu v tabulce č. 2, řízení o PnP lze rozčlenit na řadu dílčích kroků, 
z nichž pouze jeden musí dle zákona 108/2006 Sb. vykonávat osoba s kvalifikací 
sociálního pracovníka, jedná se o sociální šetření.  

 Na většině z námi zkoumaných KoP ÚP ČR (17) bylo řízení o PnP zajišťováno 
výhradně sociálními pracovníky, přičemž na části pracovišť vypomáhali se sociálními 
šetřeními i externí sociální pracovníci (11 pracovišť). Externí sociální pracovníci měli 
většinou jiné pracovní podmínky než kmenoví sociální pracovníci. Obvykle byli 
zaměstnáni na dohodu o provedení práce, neměli nárok na cestovní náhrady ani 
používání vozidel ÚP ČR, nebyli vysíláni na odborná školení a rovněž většinou nebyli 
obeznámeni s výsledkem řízení o PnP, pro něž zajišťovali sociální šetření, neměli tedy 
zpětnou vazbu ke své činnosti (viz dále).  

 Na sedmi z námi zkoumaných pracovištích se pak na řízení o PnP významnou 
měrou podíleli i referenti nepojistných dávkových systémů, kdy zajišťovali podstatnou 
část řízení o PnP, vyjma sociální šetření a případně komunikaci s LPS příslušného 
pracoviště OSSZ. Pouze na dvou kontaktních pracovištích dotazovaní sociální pracovníci 
zmiňovali, že i u nich se referenti na agendě PnP podílí, nicméně vykonávají ryze 
pomocné úkony, jako je zavádění papírové žádosti do informačního systému, tisk a 
kopírování dokumentů, zajišťování spisové služby. 



4. Organizace agendy PnP na zkoumaných kontaktních pracovištích ÚP ČR 
 
 

23 

 K tématu počtu sociálních pracovníků, kteří se zcela či zčásti podíleli na výkonu 
agendy PnP, lze v zásadě říci, že s velikostí kontaktního pracoviště co do počtu pracov-
níků rostl i počet těchto sociálních pracovníků, neplatilo to však vždy (viz tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1 Počet pracovníků agendy PnP dle velikosti KoP ÚP ČR 

velikost kontaktního 
pracoviště ÚP ČR 

počet pracovníků 
agendy PnP celkem 

(bez metodiků/ 
ověřovatelů) 

z toho 
kmenových 
sociálních 
pracovníků 

externích 
sociálních 
pracovníků 

referentů 

cca 10 zaměstnanců 1 - 2,5 1 - 1,5 0 - 2 0 
15-25 zaměstnanců 1,5 - 5 1,5 - 3 0 - 2 0 - 1,5 
26-35 zaměstnanců 5 - 12 1 - 4 0 - 3 0 - 8 
36-55 zaměstnanců 4 - 5 4 - 5 0  0 
56-75 zaměstnanců 7,5 - 10 4 - 10 0 - 2 0 - 2 
76 a více zaměstnanců 6 - 14,5 3 - 10 0 - 3 0 - 5 

 
Tabulku č. 1 je však nutno chápat především jako ilustraci variability, která 

v oblasti personálního zajištění agendy PnP na jednotlivých KoP ÚP ČR panuje. Tato 
variabilita patně úzce souvisí s různorodým přístupem vedoucích pracovníků zkouma-
ných KoP ÚP ČR k organizaci činností, které je nutné zajistit při zpracovávání žádostí o 
PnP (viz následující kap. 4.3) a se složením náplní práce jednotlivých pracovníků, tj. 
přítomností či nepřítomností kumulace agendy PnP s administrací dalších dávek pro 
osoby se zdravotním postižením.  

4.3 Organizace zpracovávání žádostí o PnP 

Řízení o PnP se skládá z řady kroků, které z většiny zajišťují kontaktní 
pracoviště ÚP ČR. Dále se na řízení o PnP podílí Lékařská posudková služba (LPS) 
Okresních a Městských správ sociálního zabezpečení. Na základě rozboru rozhovorů se 
sociálními pracovníky agendy PnP, který prováděli při kontaktních pracovištích ÚP ČR, 
se ukázalo, že řízení o PnP lze rozdělit na řadu dílčích činností, přičemž pouze část 
z nich musí dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťovat sociální 
pracovník. Zjistili jsme, že zákonná úprava řízení o PnP poskytuje vedoucím pracovní-
kům poměrně široký prostor pro vlastní kreativitu v oblasti organizace řízení o PnP (viz 
dále). Podobně jako se lišila organizační struktura zkoumaných kontaktních pracovišť 
ÚP ČR, lišil se i přístup, který tato pracoviště uplatňovala v oblasti organizace řízení o 
přiznání či zvýšení PnP, a lišil se i jeho vliv na možnost sociálních pracovníků 
uplatňovat situační přístup.  

Jak je patrné z tabulky č. 2 sestavené podle zkušeností dotazovaných sociálních 
pracovníků, organizaci činností nezbytných v rámci řízení o PnP lze rozmělnit do 
poměrně velkého počtu dílčích kroků, přičemž většinu z nich může zajišťovat jak 
sociální pracovník, tak referent nepojistných sociálních dávek.  
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Tabulka č. 2 Dílčí kroky řízení o PnP dle typu pracovníků, kteří je mohou/musí 
vykonávat 

dílčí krok řízení o PnP (seřazeno tak, jak 
v čase následují za sebou) 

typ pracovníka, který daný 
krok MŮŽE vykonávat 

typ pracovníka, 
který daný krok 
MUSÍ vykonávat 
dle zk. 108/2006 

Sb. 

přijetí žádosti o PnP (event. pomoc 
s vyplněním žádosti) 

sociální pracovník/referent 
nepojistných sociálních dávek 
(NSD) 

 

zavedení žádosti do informačního systému sociální pracovník/referent NSD   
sociální šetření (domluva termínu se 
žadatelem, vykonání šetření v přirozeném 
prostředí žadatele, vytvoření záznamu ze 
sociálního šetření) 

 sociální pracovník 

zaslání žádosti o zpracování posouzení 
stupně závislosti na příslušnou LPS  referent NSD/sociální pracovník   

přerušení řízení o PnP referent NSD/sociální pracovník   
zaslání žadateli vyrozumění o přerušení 
řízení referent NSD/sociální pracovník   

posouzení stupně závislosti   posudkový lékař 
kontrola formálních náležitostí posudku 
stupně závislosti zaslaného z LPS na KoP 
ÚP ČR 

referent NSD/sociální pracovník   

vydání rozhodnutí o nároku na PnP a jeho 
výši referent NSD/sociální pracovník   

ověření rozhodnutí o nároku na PnP a jeho 
výši 

referent NSD/sociální pracovník 
/vedoucí referátu NSD  

vyrozumění žadatele o rozhodnutí 
a o 5denní lhůtě k doložení opomenutých 
skutečností 

referent NSD/sociální pracovník   

komunikace se žadatelem pokud se tento 
v 5denní lhůtě k rozhodnutí chce vyjádřit referent NSD/sociální pracovník   

poučení žadatele o opravných 
prostředcích, pokud žadatel s výsledkem 
řízení nesouhlasí  

referent NSD/sociální pracovník   

pomoc žadateli při podávání odvolání vůči 
rozhodnutí referent NSD/sociální pracovník   

zpracování odvolání referent NSD/sociální pracovník   
průběžné vkládání dokumentů do IS 
(žádost, záznam ze sociálního šetření, 
posudek stupně závislosti atd.) 

referent NSD/sociální pracovník   

průběžná komunikace s žadatelem (jeho 
rodinnými příslušníky), pokud se tento 
obrátí na pracovníky KoP ÚP ČR s nějakým 
dotazem, námitkou 

referent NSD/sociální pracovník   

vedení spisu ve fyzické i elektronické 
podobě referent NSD/sociální pracovník   

 
Výkon činností uvedených v tabulce č. 2 je možné na kontaktních pracovištích 

ÚP ČR zorganizovat dle uvážení tamního vedoucího pracovníka, a to dosti variabilně. 
Podle našich zjištění se na KoP ÚP ČR vyskytují čtyři hlavní modely organizace výkonu 
agendy PnP:  

Za prvé, sociální pracovník zajišťuje celé správní řízení. Vykonává tedy 
všechny činnosti uvedené v tabulce č. 2 s výjimkou posouzení stupně závislosti a 
ověření rozhodnutí o PnP, které musí zkontrolovat jiný pracovník než ten, který ho 
vydal, tj. tzv. metodik či ověřovatel. Předmětem této kontroly je formální správnost 
vydaného rozhodnutí. Žadatele o PnP v tomto modelu provází jeden sociální pracovník 
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celým řízením, tj. od přijetí žádosti o dávku, přes sociální šetření, komunikaci s OSSZ 
až po vydání rozhodnutí o ne-/přiznání dávky a případně i během odvolání žadatele 
vůči danému rozhodnutí. Pracovišť s takovouto organizací řízení o PnP bylo v našem 
výzkumném vzorku 8. Nutno dodat, že na jednom z nich byla část ryze administrativ-
ních úkonů svěřena pracovníkům v pozici referent. Jednalo se o tyto činnosti: žádost, 
kterou sociální pracovník převzal od žadatele, či jeho rodinných příslušníků, či byla na 
KoP ÚP ČR doručena jiným způsobem, byla předána referentovi, aby ji převedl do 
elektronické podoby a zavedl do příslušeného informačního systému; dále referent 
tiskne a kopíruje nutné podklady v rámci řízení. Tento model organizace řízení o PnP 
plasticky popisuje jedna ze sociálních pracovnic v citátu uvedeném níže. 

T: A jak to máte zorganizovanou vlastně tu práci? Každý z vás zajišťuje to řízení od přijetí 
žádosti až po rozhodnutí?  

SP: Zatím ano. Žádost nám zadává tady pracovnice jedna teda. My to jenom od klienta 
převezmem, anebo když to přinese rodina, vyptáme se, co potřebujem, a ona nám to 
jenom zadá do počítače. Papírově nám tiskne k tomu zrovna podklad pro, pro to sociální 
šetření, okopíruje, abychom to měli potom na to OSSZ, a jinak si to každá zpracováváme 
od začátku až do konce. Včetně rozhodnutí.  

T: Včetně těch sociálních šetření? 

SP: Ano. (...) Od klienta převezmu žádost, že, tak pokud přijde, většinou chodí rodinní 
příslušníci, on sám nechodí, takže se vyptám trošku, abych věděla, do čeho pudu, udělám 
si poznámky, zkontroluju žádost, jestli je tam teda všechno, co má být, a dám to 
zaevidovat. Jakmile to dostanu zpátky, zařadím, udělám si trasy, protože máme jenom 
jedno auto na oddělení, takže máme rozpis jízd, musím si naplánovat trasy a domlouvám 
se s pečujícíma osobama, kdy přijedu na sociální šetření. Provedu sociální šetření, po 
sociálním šetření to zpracuji do toho záznamu, pak je celá ta agenda po usnesení o 
přerušení řízení, no a potom teda, až je to posouzeno, tak zase zaevidovat ten výsledek 
toho posouzení z OSSZ, odesílá se posouzení na klienta, pokračujem v řízení možností 
seznámit se s podklady, poslední dobou to lidi teda dost často využívají. (...) Oni se dost 
starají, jak to dopadlo, no a tak většinou ti klienti, málokdo přijde sám, někoho dovedou, 
ale většinou je to přes plný moci, takže všecko zase zaevidovat, že, komplet vedení 
spisové agendy a pak teda to rozhodnutí, no, komunikace s OSSZ a tak (...) Když se 
podávají ty žádosti a pokud jsou tam nějaká ta onkologická onemocnění a podobně, tak to 
už si člověk značí a preferuje to. (...) že když by mně ty šetření vyšly na stejnou dobu, tak 
upřednostním toho, kdo je v tom kritickým stavu. (SP II) 

Jak je patrné z tohoto citátu a jak bude zřejmé i dále v textu, v rámci řízení o 
PnP nelze chápat jako činnosti sociální práce pouze sociální šetření, neboť i úkony, 
které by v jiných dávkových agendách, např. v rámci státní sociální podpory, bylo 
možno vnímat jako čistě administrativní záležitosti, zejména dochází-li při nich ke 
kontaktu s klientem, nabývají v rámci řízení o PnP zcela odlišný charakter. Činnosti 
jako přijetí žádosti o PnP, veškerá komunikace se žadatelem či jeho rodinou jsou totiž 
prostředky, jimiž sociální pracovník získává informace o životní situaci klienta (srov. 
Navrátil, Musil, 2007) a rovněž důvěru klienta/jeho rodiny a jejich ochotu se sociálním 
pracovníkem spolupracovat. Tyto činnosti jsou tak nedílnou součástí individuální soci-
ální práce zaměřené na podporu klienta agendy PnP, tj. žadatele o PnP a případně 
jeho rodiny, zvládat obtížnou životní a sociální situaci, kterou zažívá v souvislosti 
s dlouhodobě natolik zhoršeným zdravotním stavem. Využití kontaktu se žadatelem či 
jeho zástupcem, nejčastěji rodinným příslušníkem, při podávání žádosti o PnP k prvot-
nímu obeznámení sociálního pracovníka se životní situací žadatele ilustruje citát výše. 
Vyhodnocení těchto informací danému sociálnímu pracovníkovi dle jeho slov sloužilo 
jednak k přípravě na sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, jehož průběh by 
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měl být přizpůsobený jedinečné situaci žadatele, a jednak ke stanovení prioritních 
klientů z hlediska termínu uskutečnění sociálního šetření.9 

Z právě popsaného modelu vychází i druhý typ organizace řízení o PnP, který 
jsme v rámci výzkumu identifikovali, rozšiřuje ho ale o nové prvky. Sociální pracovník 
sice formálně zajišťuje celé řízení o PnP u jednoho klienta, v praxi to však zcela 
neplatí. Jednak proto, že určitá část sociálních šetření je prováděna externími 
sociálními pracovníky, a dále proto, že sociální pracovníci si vypomáhají při přijímání 
žádostí o PnP, tzn. žádosti o PnP přijímá pracovník, který tzv. drží úřední hodiny, 
zatímco jsou ostatní sociální pracovníci na sociálních šetřeních, nicméně pak žádost, 
resp. klienta přebírá ten sociální pracovník, pod kterého dle rozdělení klientů uplatňo-
vaném na daném pracovišti (tj. podle abecedy nebo lokality) patří a zajišťuje zbylou 
část řízení o PnP, pokud ovšem nevyužije externího pracovníka na sociální šetření. 
Z hlediska klienta žádajícího o PnP tak tento typ organizace řízení o PnP obsahuje 
nevyzpytatelný prvek nahodilosti. Jednomu klientovi se může stát, že během celého 
řízení komunikuje pouze s jedním sociálním pracovníkem a jiný klient může přijít do 
kontaktu až se třemi různými, což pro takového klienta může představovat určitou 
nevýhodu, neboť jak diskutujeme dále, s fragmentací organizace řízení o PnP se může 
pojit vyšší riziko chybného posouzení žádosti o PnP. Tento model s prvkem nahodilosti 
byl dle vyjádření dotazovaných sociálních pracovníků uplatňován na 7 zkoumaných 
kontaktních pracovištích ÚP ČR.  

Tím, že máme úřední hodiny v podstatě celý týden, tak tady v podstatě někdo musí být, 
že se nemůžeme sbalit a jít všechny do terénu. (...) My se snažíme, aby vždycky někdo v 
té kanceláři byl, zvedal ty telefony a pro ty lidi fungoval, bral ty žádosti. (...) Většinou já 
jdu na sociální šetření, pokud těch žádostí není hodně. Když je opravdu nával, tak máme 
ty externí pracovnice, které to šetření udělají (...), což je pro nás obrovská pomoc. Byť to 
není ten nejlepší způsob, protože opravdu, když my jdeme do rodiny, tu rodinu vidíme, 
vidíme toho člověka, tak pak se nám ty rozhodnutí z těch sociálních šetření píšou líp. (...) 
standardně to děláme tak, že přijmeme žádost, uděláme sociální šetření, zpracujeme, 
pošleme ho na posudkovou službu a pak vydáváme rozhodnutí. S tím, že když vidíme, že 
ten klient přijde, podává námitku, jo ano, vím, řeknu mu: pane, todle takto vypadalo, 
dejte si námitku, má to význam, nemá to význam. (SP XV) 

Za třetí, sociální pracovník KoP ÚP ČR zajišťuje v rámci řízení o PnP především 
administrativní úkony související se správním řízením. Sociální šetření, tj. jedinou 
činnost, kterou dle zákona 108/2006 Sb., skutečně musí vykonávat pracovník 
s kvalifikací sociálního pracovníka, vykonává pouze příležitostně, nebo vůbec, 
neboť sociální šetření jsou zajišťována s pomocí externích sociálních pracovníků (o roli 
externích sociálních pracovníků pojednáváme dále v textu). Tento model byl uplatňo-
ván na 3 z námi zkoumaných pracovištích a samotní dotázaní sociální pracovníci jej 
chápali jako nouzové řešení nedostatečných interních kapacit pracoviště, ale současně 
ho hodnotili kriticky. Uplatňování tohoto modelu vnímali jednak jako degradaci vlastní 
role sociálního pracovníka na pouhého úředníka a dále někteří hovořili i o riziku 
nespravedlivého posouzení žádosti o PnP díky vyčlenění sociálních šetření z ostatních 

                                                            
9  Není-li možné sociální šetření provést, protože žadatel v období mezi podáním žádosti a uskutečněním 

sociálního šetření zemřel, v řízení o PnP se nepokračuje. Je-li sociální šetření již provedeno, řízení o PnP 
pokračuje standardním způsobem dál, i v případě, že žadatel zemře dříve, než je vydáno rozhodnutí o ne-
/přiznání PnP a jeho výši. Výplata PnP náleží žadateli zpětně od data podání žádosti po dobu jeho života, 
s výjimkou doby, kdy byl hospitalizován. Jelikož řízení o PnP trvá dle výsledků našeho výzkumu 2 až 5 
měsíců, výplata příspěvku po případné smrti žadatele, pokud je na ni přiznán nárok, hradí zpětně (část) 
nákladů vzniklých v souvislosti s péčí poskytovanou žadateli v terminálním stádiu jeho života. Z hlediska 
sociální práce pak u části pečujících osob brání zpětné vyplacení PnP riziku finančních potíží či přímo 
zadluženosti, které mohou vyplývat jak z nákladné péče, tak např. z nutnosti přerušit výdělečnou činnost 
během poskytování péče. 
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činností realizovaných v rámci řízení o PnP a potenciálně nízké kvalitě externě 
zajišťovaných sociálních šetření. 

Já jsem to šetření, já jsem ho dělávala, ale pak paní vedoucí naše rozhodla, že takhle to 
bude lepší, nebo respektive my jsme to tady ve čtyřech osobách nebyly schopný 
zvládnout. Od začátku podání žádosti, provést šetření a nějaký to výstupní rozhodnutí, to 
prostě nebylo v našich silách, my jsme tady na to byly čtyři osoby. Na městských úřadech, 
tam nás bylo asi šest. Tak proto jsou tu dvě děvčata terénní, externí. (SP XXIV) 

A i s tím já osobně, teď mluvím osobně za sebe, mám trošku pocit degradace téhle práce s 
tím, že mi může jít šetřit externista, kdejaká holka po vysoký škole s nulovejma 
zkušenostma, která to má jako brigádu. A vy musíte mít x-let praxi, odbornou způsobilost, 
školení všechna za sebou, vysokou dostudovanou na to, abyste kopírovala cizí šetření. To 
myslím, že je docela blbý. (SP IX) 

Protože nestíháme, děláme administrativu, my sociální pracovníci, a šetření nám teda 
dělají dvě externistky. (SP & VED XXIII) 

Čtvrtý typ organizace řízení o PnP je přesně opačný. Sociální pracovník působí 
výhradně jako terénní pracovník a vykonává pouze sociální šetření pro PnP, vytváří 
záznam ze sociálního šetření, odesílá žádost o posouzení stupně závislosti na LPS 
příslušného pracoviště OSSZ a následně kontroluje formální náležitosti posudku. Soci-
ální šetření jsou někdy realizována s pomocí externích sociálních pracovníků a někdy v 
kombinaci se sociálními šetřeními pro dávky pomoci v hmotné nouzi. Přijetí žádosti o 
PnP a vydání rozhodnutí o ne-/přiznání PnP zajišťují referenti, přičemž na některých 
pracovištích byl proces řízení ještě dále členěn, a to tak, že komunikaci s žadateli při 
podávání žádosti a komunikaci s žadateli v rámci vydání rozhodnutí, případně v rámci 
odvolacího řízení zajišťovaly jiné osoby. Tento model byl uplatňován na 6 ze zkouma-
ných kontaktních pracovištích. Sociální pracovníci těchto pracovišť model neproblema-
tizovali a považovali ho za efektivní v situaci, kdy je třeba zvládat velký objem práce 
s omezenými personálními kapacitami. 

My to máme rozdělený, že je x referentek a x sociálních pracovníků. Oni si ty žádosti 
berou podle abecedy a my už si to rozdělujeme podle oblastí. (...) My jenom chodíme do 
terénu. My vlastně zpracujeme ten záznam, přepíšeme to, pošleme to na okresní správu, 
přerušíme řízení, čekáme na posudek. Jakmile nám přijde posudek, zkontrolujeme, zda 
souhlasí platnost, od kdy jsme žádali ten posudek, ty oblasti, jestli ten text v tom výroku 
je správně napsaný, jestli odpovídá s tím, co tam je napsáno, já nevím, počet těch oblastí, 
nebo se třeba ty pracovnice spletou do osmnácti let, nad osmnáct let, že u starších seniorů 
píšou do osmnácti let, že se jedná o osobu do osmnácti let, takže kontrolujeme znění toho 
výroku a předáváme to referentkám, které dělají vyrozumění, rozhodnutí, odvolání. (...) 
Stihne se to, stihne se to spíš, než kdybysme dělali úplně všechno. (SP VII)  

Dále sociální pracovníci těch kontaktních pracovišť, kde v rámci tohoto modelu 
jednu žádost zpracovávali ne 2 ale 3 pracovníci, tj. jeden referent žádost přijal, sociální 
pracovník zajistil sociální šetření a komunikaci s LPS a jiný referent vydával rozhodnutí 
o žádosti, a kde díky této poměrně rozsáhlé fragmentaci řízení bylo možné sociální 
práci uplatňovat jen v omezené podobě při sociálním šetření, zdůvodňovali nutnost 
tohoto členění tzv. „kontrolou čtyř očí“, o které byli přesvědčeni, že na ÚP ČR musí být 
zajištěna, na rozdíl od jejich zkušenosti s agendou PnP, když tato byla dříve zajišťována 
obecními úřady v přenesené působnosti. 

Já jsem dřív pracoval na městském úřadě a dělal jsem tuto agendu a tam nebylo.... Úřad 
práce má tzv. kontrolu 4 očí, tady je problém ten, že je to takhle nastavené. Na tom 
městském úřadu to bylo od začátku, já jsem měl danou agendu a od toho člověka jsem 
vzal žádost, jel jsem k němu na sociální šetření a požádal jsem o zdravotní posouzení a 
vydal jsem rozhodnutí, takže to jsem dělal všechno. Z těchto organizačních důvodů je tady 
nějaká ta kontrola 4 očí, tady je prostě takový zavedený systém. Chvíli jsme si třeba brali 
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ty žádosti sami a byli jsme tady vlastně jenom 2 ty články, teď přibyl ten třetí, že je 
kolegyně, která přebírá všechny žádosti, potom jsme my sociální pracovníci a potom je 
tzv. metodik, který vydává rozhodnutí. (SP V)  

Skutečnost, že sociální pracovníci, kteří působili v organizačním modelu čtyři, 
tento model akceptovali, a to navzdory tomu, že umožňoval jen omezené uplatňování 
jejich profese, nelze z dat, která máme k dispozici, validně vysvětlit. Nicméně nabízí 
se dvě hypotézy, které by ovšem bylo třeba dále výzkumem ověřit: za prvé, dotázaní 
sociální pracovníci byli ztotožnění s kulturou pracoviště, v jejímž rámci byla prioritou 
kvantita „zprocesovaných“ spisů, nikoliv sociální pomoc poskytnutá klientům agendy 
PnP; za druhé, představa sociálních pracovníků o jejich žádoucí roli coby sociálních 
pracovníků v rámci řízení o PnP byla dostatečně saturována jejich specializací na 
sociální šetření, které je jednou z činností sociální práce, tj. tito sociální pracovníci 
daný model akceptovali, protože byl v souladu s jejich zúženým pojetím role sociálního 
pracovníka. 

Z právě popsaných modelů je patrné, že organizace agendy PnP se na 
jednotlivých zkoumaných KoP ÚP ČR lišila především v těchto aspektech: 

- kontinuita řízení z hlediska žadatele o PnP: integrované řízení o PnP (tj. jeden a týž 
sociální pracovník je v kontaktu se žadatelem o PnP a jeho blízkými po celou dobu 
řízení o PnP a případně i v rámci odvolacího řízení) vs. fragmentované řízení o PnP 
(tj. žadatel o PnP přichází během různých fází řízení do kontaktu se dvěma až třemi 
sociálními pracovníky či referenty); 

- typy kmenových pracovníků, kteří se na řízení o PnP podílí: řízení o PnP je 
zajišťováno výhradně sociálními pracovníky (s výjimkou čistě administrativních 
úkonů jako převádění žádosti o PnP z písemné do elektronické podoby, tisk a 
kopírování dokumentů) vs. zapojení referentů do řízení o PnP ve fázi přijímání 
žádosti o PnP a případně i vydávání rozhodnutí o ne-/přiznání PnP; 

- typ sociálních pracovníků zajišťujících sociální šetření pro PnP z jejich hlediska 
pracovněprávního vztahu k ÚP ČR: zajištění všech sociálních šetření kmenovými 
sociálními pracovníky vs. zajištění části či všech sociálních šetření prostřednictvím 
externích sociálních pracovníků. 

Jednotlivé modely se naopak nelišily z hlediska „specializace vs. univerzálnosti“ 
sociálních pracovníků/referentů v oblasti nepojistných sociálních dávek; resp. to, zda 
pracovník měl či neměl kumulovanou agendu, nesouviselo s uplatňovaným typem 
organizace řízení o PnP. Pracovníci, kteří měli v náplni práce pouze agendu PnP, i ti, 
kteří měli tuto agendu kumulovanou s dalšími dávkami pro osoby se zdravotním 
postižením, případně se sociálními šetřeními pro řízení o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi, se totiž vyskytovali napříč jednotlivými modely organizace agendy PnP. V rámci 
jednoho modelu tak byla jak pracoviště, kde sociální pracovníci měli kumulovanou 
agendu, tak pracoviště, kde se sociální pracovník specializoval pouze na PnP. Dodejme, 
že dotazovaní sociální pracovníci, kteří zajišťovali více dávkových agend, nepovažovali 
tuto kumulaci za vhodnou, neboť byli přesvědčeni, že zajišťování ostatních dávek pro 
osoby se zdravotním postižením zahrnovalo především relativně náročné administra-
tivní úkony, které jim braly kapacitu pro výkon sociální práce u klientů agendy PnP. 

Tím, že k tomu děláme PnP, průkazky a ty zvláštní pomůcky, tak je to o to složitější. (SP 
XV)  

My tyto dávky máme zvlášť. A myslím si, že je to takhle dobře, protože každá ta práce má 
svoje specifika. Že přece jenom nejvíc sociální práce je okolo toho PnP. (SP IX) 
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Varianty uvedené u jednotlivých aspektů organizace řízení o PnP naznačují, že 
na části zkoumaných KoP ÚP ČR panovalo určité napětí mezi prioritami „podpora 
žadatelů o PnP prostřednictvím individuální sociální práce“ a „zvládání vysokých počtů 
žádostí o PnP, resp. DOZP s omezeným počtem pracovníků a finančních zdrojů“.  

Individuální sociální práce a možnost uplatňovat situační přístup k řešení tíživé 
životní situace klienta totiž předpokládá, že sociální pracovník je s klientem v kontaktu 
opakovaně, má dostatek informací o životní situaci klienta pro posouzení jeho situace, 
ví, které z potíží si klient přeje řešit prioritně, a také, že si pracovník získal důvěru 
klienta a potažmo i jeho ochotu na řešení svých potíží spolupracovat. Organizačním 
předpokladem pro uplatňování tohoto přístupu ke klientům agendy PnP (tj. žadatelům 
o PnP, příjemcům PnP a jejich blízkým osobám) je integrované řízení o PnP zajišťované 
kmenovými sociálními pracovníky (tedy z výše popsaných modelů organizace řízení o 
PnP model 1 a omezeně model 2).  

Naopak, z hlediska čistě manažerského zvládnutí velkého objemu práce 
s nedostatečným počtem pracovníků a finančních prostředků se jako vhodnější jeví 
rozčlenění celého procesu na úkony, které je nutné zajišťovat v kanceláři, a ty, které 
je nezbytné realizovat v terénu (pouze sociální šetření), a současně delegovat práci 
v terénu na specializované pracovníky (ať již kmenové nebo externí), čímž odpadne 
složité a nezřídka časově náročné slaďování úředních hodin na KoP ÚP ČR s činností 
v terénu. Dále, rozsáhlé zapojení referentů do agendy PnP (viz 4. model organizace 
řízení o PnP) umožňuje manažerům snížit personální náklady, neboť sociální pracovníci 
jsou zařazeni ve vyšší platové třídě než referenti.  

V neposlední řadě vyvedení podstatné části sociálních šetření na externí 
pracovníky se na některých zkoumaných pracovištích ukázalo být jako další možná 
strategie snižování nákladů. Externí pracovníci totiž až na výjimky neměli nárok na 
hrazení cestovních nákladů spojených se sociálním šetřením ani na využívání vozidel 
ÚP ČR. Prakticky tak tato strategie umožňovala zajistit stejný objem sociálních šetření 
s nižšími provozními náklady daného KoP ÚP ČR, než kdyby tato šetření zajišťovali 
kmenoví sociální pracovníci.  

Buď svoje auta, nebo se musí dostat samozřejmě autobusem nebo nějakým hromadným 
dopravním prostředkem, protože služební auto vlastně na to nemají nárok, protože jsou 
jenom externisti a nemají, nemají, nejsou zaměstnanci úřadu a nemají školení řidičů. 
Takže služební auta využíváme vlastně na to šetření jenom my, jako co jsou stálí 
zaměstnanci. (SP & VED X)  

Jak však diskutujeme níže, existuje riziko, že ekonomická efektivita dosahovaná 
právě popsaným způsobem na úrovni kontaktního pracoviště může vést k ekonomické 
neefektivitě příspěvku na péči jakožto systémového prvku sociální pomoci, neboť 
omezení výkonu sociální práce na izolovaný akt sociálního šetření může v řadě případů 
vést k chybným rozhodnutím o PnP a zejména k absenci podpory příjemců PnP při 
optimálním využívání této dávky.  

Externí sociální pracovníky v rámci řízení o PnP využívala téměř polovina z námi 
zkoumaných KoP ÚP ČR. Ačkoliv část kmenových sociálních pracovníků interpretovala 
toto uspořádání výkonu agendy PnP kladně, a to jako snahu jejich nadřízených zmírnit 
jejich pracovní přetížení (viz výše o třetím modelu organizace řízení o PnP), řada 
sociálních pracovníků, kteří se na výzkumu podíleli, hovořila zejména o rizicích 
v souvislosti s omezenou možností sociální práce s klienty agendy PnP, která se dle 
jejich názoru s angažováním externích sociálních pracovníků pojí.  

Kmenoví sociální pracovníci spatřovali hlavní problém v tom, že v rámci tohoto 
modelu ztrácejí přímý kontakt s klientem a jeho životní situací a v podstatě nejsou u 
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těch klientů, u nichž sami neprováděli sociální šetření, schopni navrhovat, natož pak 
realizovat jakékoliv další činnosti v rámci podpory klienta při řešení jeho životní 
situace, zvláště pak při zajištění péče o osobu klienta. Toto se v praxi projevuje 
konktrétně tak, že sociální pracovník nemůže u těchto klientů intervenovat tak, jak byl 
dříve při výkonu agendy PnP běžně zvyklý. Podle těchto sociálních pracovníků přináší 
tento model vymizení sociální práce při poskytování PnP zejména v následujících 
oblastech: 

• Obhajování zájmů klienta při posuzování stupně závislosti posudkovým 
lékařem: dle sociálních pracovníků informace uvedené v záznamu ze sociálního 
šetření, který zpracoval externí pracovník, jsou většinou nedostatečné na to, 
aby kmenový sociální pracovník vydávající rozhodnutí o ne-/přiznání PnP na 
základě posouzení stupně závislosti posudkovým lékařem byl schopen posoudit, 
zda zhodnocení stupně závislosti přibližně odpovídá situaci daného žadatele, a 
v případě, že neodpovídá, vstoupil v jednání s daným posudkovým lékařem 
ještě před vydáním rozhodnutí o dávce. Podle sociálních pracovníků je pro tuto 
činnost sociální práce třeba být v osobním kontaktu se žadatelem o PnP a 
z vlastní zkušenosti znát prostředí, v němž žije. 

A když hlavně nešetříte, tak pak nevidíte tu návaznost. Tak vy si nepředstavíte toho 
člověka. Vidím, že mu dají dvojku nebo jedničku, tak mu dají dvojku, jedničku… Já nevím, 
jestli to odpovídá, já ho neviděla. Takže nemůžete ničím argumentovat, nemůžete 
diskutovat. Když jste toho člověka neviděla, tak nevíte. (SP IX) 

• Kvalifikovaná pomoc klientovi domoci se svých práv prostřednictvím odvolání 
vůči rozhodnutí o ne-/přiznání PnP: 

Když jsme pracovaly na městě, tak tam jsme byly zvyklé, že jsme toho člověka od začátku 
do konce znaly: podal si žádost, my jsme k němu šly na šetření, on věděl, kdo tu žádost 
vyřizuje, my jsme ho viděly, takže pak když se třeba odvolal, tak jsme mohly přece jenom 
nějak zodpovědně navrhnout, jestli třeba potvrdit to rozhodnutí původní anebo jestli 
navrhujeme třeba změnu stupně závislosti nebo tak, no a to vlastně tímhle tím nám padlo. 
(SP & VED XXIII) 

• Poradenství v oblasti zajištění péče: toto poradenství není bez kontaktu 
s klientem v prostředí, ve kterém má péče probíhat, možné. 

Dřív na tom sociálním šetření jsme mohli bejt 2 hodiny a s těma lidma probrat jakýkoliv 
možnosti další, prostě vopravdu sociální práce. Nejenom provedení toho sociálního šetření, 
ale i jaký jsou možnosti, co která pečovatelská služba nabízí, jaký jsou pomůcky a tohlecto 
se tam všechno s nima mohlo probrat, no. To teďka nejde, už to není naše práce. (SP III) 

• Pomoc při zvládání celkově tíživé životní situace klienta: zprostředkování 
služeb, pomoci v ohrožení života, vstup do vztahů s rodinou apod. tak, jak to 
popisuje SP z pracoviště XXII, také není bez kontaktu s klientem v rámci 
sociálního šetření a jeho důvěry vůči SP možná. 

Přijdu tam a kouknu, jak ta rodina, že jo, zjistím, že třeba když člen rodiny není evidován 
na ÚP, nemá pojištění, prostě když zjišťuju tu situaci v té rodině, tak zjistím i tyhle ty 
informace. Takže dostanou kontakty, kam se mají obrátit, že můžou využívat 
pečovatelskou službu, u lékaře si můžou nechat vypsat žádanku na zdravotní pomůcky, 
jak upravit ten byt než třeba ten člověk se vrátí z nemocnice. (SP XXII) 

Dotázaní kmenoví sociální pracovníci agendy PnP by upřednostnili spíše menší 
počet klientů (a agend) a možnost zajistit celé řízení sami, neboť jen tak je podle 
jejich názoru možné dobře vykonávat sociální práci v rámci této agendy.  
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A já se spíš přikláním k tomu, že by bylo lepší, kdyby to bylo tak, že opravdu u jedné 
osoby si ten žadatel tu žádost podá a ta to s ním vyřídí až do konce. Aby se navzájem znali 
trochu. A aby vždycky věděl, za kým jít. Ale prostě bylo by potřeba, aby na tu sociální 
práci bylo víc času. (SP & VED XXIII)  

Nicméně z rozhovorů s těmito pracovníky vyplynulo, že většinou sami neměli 
možnost ovlivnit to, jakým způsobem byl výkon agendy PnP na jejich KoPu organizo-
ván, nebo si neuvědomovali, že by tuto možnost mít mohli, a spíše tento model s jistou 
dávkou rezignace přijímají jako alespoň dílčí řešení, byť nevyhovující, jejich pracovního 
přetížení. Pouze na jednom z dotazovaných pracovišť bylo sociálním pracovníkům 
umožněno alespoň externisty odmítnout a zachovat tak větší rozsah sociální práce 
s klienty agendy PnP. 

Bylo nám to nabídnuto už několikrát ti externisti, ale my s kolegyní zastáváme názor, že 
bychom rády toho klienta poznaly i celkově potom při práci dál, takže děláme si ty šetření 
samy. (SP XIII) 

Přílišná snaha proces vyřizování žádosti „taylorizovat“ (Petrusek, Vodáková, 
1996:826), tedy organizovat a řídit ho jako sled na sebe navazujících, ale hlouběji 
nesouvisejících kroků, které navíc mohou vykovávat rozdílní pracovníci tak, aby 
nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a bez toho, aby sociální pracovníci 
vyvíjeli vlastní iniciativu a konečným produktem byla bezchybně procesně zvládnutá 
žádost a vydané rozhodnutí, může od samého začátku, tedy od podání žádosti, 
sociálního pracovníka a žadatele natolik vzdálit a sociálnímu pracovníkovi jeho práci do 
té míry odcizit, že žadatele přestává vnímat jako „klienta“, ale uvažuje o něm spíše 
jako o „spisu“. Fragmentace procesu vyřizování žádosti tak možná na některých 
pracovištích přispívá k rychlejšímu zvládnutí procedury a zadministrování většího počtu 
žádostí v kratším čase, v dlouhodobém časovém horizontu však může být kontrapro-
duktivní, co se týče práce s klientem, a tedy i efektivity využívání příspěvku na péči. 

4.4 Pracovní zátěž a její subjektivní hodnocení 
pracovníky agendy 

S ohledem jednak na variabilitu organizace výkonu agendy nepojistných sociál-
ních dávek, zejména zda pracovník agendy PnP má či nemá tuto agendu kumulovanou 
s některými či všemi ostatními dávkami pro osoby se zdravotním postižením a dále 
zejména na poměrně velkou variabilitu v oblasti organizace řízení o PnP (viz kap. 4.3), 
je téměř nemožné objektivně zhodnotit či alespoň srovnat pracovní zátěž pracovníků 
agendy PnP mezi jednotlivými kontaktními pracovišti ÚP ČR, která se podílela na 
našem výzkumu. V následujícím odstavci uvedená tzv. „tvrdá“ data o průměrně 
odhadovaných počtech spisů na jednoho pracovníka je tedy nutné opět chápat 
především jako ilustraci variability v zajištění výkonu agendy těchto dávek. Dodejme, 
že zdrojem informace o průměrném počtu spisů na jednoho sociálního pracovníka, 
pokud tento v agendě PnP nezajišťoval pouze sociální šetření, a tedy vlastní „spisy“ 
nevedl, byl odhad dotazovaných sociálních pracovníků z jednotlivých pracovišť.  

Z těchto informací vyplynulo, že počet spisů v rámci PnP se na jednoho 
pracovníka, který tuto agendu neměl kumulovanou s jinými dávkami, pohyboval mezi 
350 a 800. U sociálního pracovníka s kumulovanou agendou se celkový počet spisů, tj. 
PnP i DOZP, pohyboval od 630 po 1 600. V obou skupinách jsou zahrnuti sociální 
pracovníci, kteří se v různé míře podíleli či nepodíleli na výkonu sociálních šetření pro 
PnP. Pokud se kmenoví sociální pracovníci podíleli na sociálních šetřeních, což byl 
nejčastější případ (viz kap. 4.3), odhad průměrného měsíčního počtu sociálních šetření 
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pro PnP na jednoho sociálního pracovníka se na zkoumaných pracovištích pohyboval 
od 12 do 40. Jak jsme ale upozornili již v úvodu této kapitoly, interpretace uvedených 
dat je bez detailní znalosti organizace činností, náplní práce a využívání externistů na 
jednotlivých pracovištích nemožná. Proto níže prezentujeme výsledky šetření, pro která 
jsou kvalitativní data primárně určena, a to rozbory zaměřené na subjektivní hodnocení 
své pracovní zátěže tak, jak ji vnímali sami dotazovaní sociální pracovníci. 

Rozbor vyjádření sociálních pracovníků agendy PnP na téma jejich pracovní 
zátěže ukázal, že většina z nich se bez ohledu na zvolenou organizaci práce na daném 
pracovišti, cítila být přetížená. Jediné, co se lišilo, a to převážně dle skladby náplně 
práce, byly skutečnosti, které jednotliví pracovníci vnímali jako to, co je příčinou jejich 
přetížení. Sociální pracovníci zabývající se výhradně agendou PnP poukazovali na příliš 
velký počet klientů: „Osm set spisů je naprosto nemožný.“ (SP XVI). Pracovníci 
s kumulovanou agendou kromě vysokého počtu klientů a spisů dále jako výraznou 
zátěž vnímali to, že správní řízení i PC programy pro PnP a DOZP se značně liší, takže 
pro pracovníka je velmi náročné bezchybně zvládat administrativu obou typů dávek a 
sledování častých změn v této oblasti.  

Tím, že k tomu děláme PnP, průkazky a ty zvláštní pomůcky, tak je to o to složitější. 
Protože vy zavedete jednu žádost na péči, jednu na pomůcky, jednu na mobilitu a vy v 
podstatě vedete 3 samostatná řízení. (...) Pořád člověk musí myslet na 100 věcí. (...) 
Teďka na to máme 2 programy a teď máte úmrtí a hlídáte oba dva programy. Nebo 
hospitalizaci - PnP zastavujeme v daném měsíci, ale mobilitu zastavujeme měsíc po. A pak 
pořád jenom skáčete. (SP XV)  

Celkově pak měli sociální pracovníci pocit, že jich je na zajištění agendy PnP 
málo. Vycházeli přitom ze zkušeností před rokem 2012, kdy tato agenda byla 
zajišťována obcemi v přenesené působnosti. Většinou uváděli, že v jejich správním 
obvodě vykonával na obci tuto agendu minimálně dvojnásobný počet pracovníků, než 
ji nyní vykonává v rámci daného kontaktního pracoviště ÚP ČR, přičemž je třeba 
upozornit, že dle vyjádření dotázaných sociálních pracovníků počet žádostí o PnP 
neustále roste. 

PnP dřív dělalo na městě 8 lidí a teď to děláme 4. Ale ti dělali jenom PnP. My děláme ještě 
ty pomůcky. Tak si to vemte, jak to vypadá. (...) Že fakt jako jdeme jak ti roboti, aby byly 
vyřízeny žádosti, jsme jako roboti. (SP XXI) 

Já si dělám sám pro sebe ňákou statistiku od toho roku dva třináct, tak neustále roste 
počet žádostí, který měsíčně přijdou. (SP XVI)  

Vysoký počet klientů a spisů na jednoho sociálního pracovníka, který podle 
zkušenosti řady dotázaných sociálních pracovníků umožňuje realizovat činnosti sociální 
práce s žadateli o PnP jen velmi omezeně nebo vůbec, pak přivedl některé sociální 
pracovníky k přesvědčení, že se na ÚP ČR od nich v podstatě výkon sociální práce 
v pravém slova smyslu neočekává.  

Nejde opravdu zpracovávat spoustu žádostí a jet jak stroj. (...) To si myslím, že je 
základní, že tady ta sociální práce byla potlačena opravdu jenom na zjištění těch 
základních věcí při sociálním šetření. (SP II) 
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4.5 Technické a materiální podmínky pro výkon agendy 

Sociální pracovnice a vedoucí referátu nepojistných sociálních dávek v jedné 
osobě působící na jednom ze zkoumaných kontaktních pracovišť shrnula základní 
technické vybavení nezbytné pro sociální pracovníky agendy PnP, kteří mj. zajišťují i 
sociální šetření, následovně: 

Celkově to vybavení..., aby to zázemí prostě fungovalo, aby ten člověk měl všechny 
podmínky, co má mít: měl funkční počítač, měl vždycky u sebe telefon, z kterýho může 
zavolat, domluvit si to šetření a měl tam čím dojet, že jo. (SP & VED XVII) 

Většina sociálních pracovníků dále jako nezbytnou součást vybavení zmiňovala 
funkční informační systém, v němž je PnP administrován, a několik z nich rovněž 
tematizovalo otázku ochranných pomůcek při práci v terénu. 

Při hodnocení technického a materiálního vybavení na svých pracovištích 
panovala mezi dotázanými sociálními pracovníky agendy PnP až na výjimky shoda ve 
dvou oblastech. Vybavení kancelářskou technikou, jako jsou počítače a tiskárny, 
hodnotili sociální pracovníci většinou jako dostačující a naopak jako nedostačující 
shodně označovali dostupnost aut pro sociální setření v terénu. Obvykle bylo dle slov 
sociálních pracovníků jedno auto na celé jedno kontaktní pracoviště, nicméně sociální 
pracovníci z menších KoP hovořili i o tom, že jedno služební auto využívají 
současně dvě až tři kontaktní pracoviště, případně, že auto nemají k dispozici vůbec. 
Omezená dostupnost aut, nutnost složité koordinace jejich využívání, případně nutnost 
pro auto jezdit na jiný KoP, pak zvyšují časovou náročnost realizace terénních šetření. 
Dle vyjádření některých sociálních pracovníků tyto skutečnosti ovlivňují i kvalitu 
samotného sociálního šetření, protože nutí sociální pracovníky plánovat na den, kdy 
mají auto k dispozici, vysoký počet sociálních šetření (šest a více), což znamená, že 
samotné sociální šetření je třeba provést rychle a někdy i ve spěchu. V neposlední 
řadě omezená dostupnost aut může v některých případech rovněž prodlužovat délku 
samotného řízení o PnP. 

No, to i takhle jezdíme pro to auto – na jiný KoP, takže my odsuď jedeme tam, což není 
úplně za rohem, odtamtuď si půjčíme auto, jedem sem na šetření a pak ho tam zase 
odvážíme, no. (..) Ale bylo by to samozřejmě jednodušší mít prostě jedno auto tady a k 
dispozici a jet, kdy potřebujem. Já třeba teďka mám pána, kterej byl zrovna dneska 
propuštěnej z rehabilitace po těžký autonehodě, je na tom snad hodně špatně a manželka, 
která o něj bude pečovat, má na něj 9 dnů ošetřování. A potom? (...) Tak já bych tam 
třeba, třeba mně by se hodilo, že bych tam - dneska ne, ale dejme tomu třeba příští 
tejden v pondělí, kdy on už bude středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pět dnů, už budou 
zhruba tušit, jak to bude doma fungovat, jak se bude pohybovat, přesunovat, to už zjistí, i 
když to je hodně krátká doba, tak bych tam potřebovala jet a není auto, no. (SP III) 

Zkoordinovat auto a sociální šetření a lidi mně dá půl dne práce. (...) No nám by třeba 
pomohlo to auto, kdyby bylo tady jako kdykoliv k dispozici. (SP XII)  

Je to velikej problém. My máme služební auto, 3 kontaktní pracoviště, které si je 
půjčujeme, takže my se dostaneme k autu vždycky, máme rozpis za vámi, asi tak těch 7 
dní v měsíci. (...) Takže člověk si musí nastavit tak zhruba nějaký ten časový horizont, v 
rámci kterýho by chtěl to šetření zvládnout a pokud fakt jsou to nepotřebný věci, které se 
ani toho šetření netýkají, tak se snažíme ty lidi korigovat, mírnit. (SP XIII)  

Radši bysme třeba, kdybysme ty šetření měly možnost si dělat samy [tj. ne s pomocí 
externích sociálních pracovníků], ale my třeba nemáme k dispozici ani auto, takže ... když 
je nejhůř a máme třeba nějaké kontrolní šetření a víme, očekáváme, že tam budou trochu 
problémy, tak si tam radši zajdem samy, vezmem si třeba svoje auto a zajedeme tam, 
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abysme prostě to viděly na vlastní oči, protože fakt přece jen se to řeší líp ta situace než z 
nějakého stručného záznamu, takže... (SP & VED XXIII)  

U těch akutních případů, tak asi dva případy byly, kdy teda já neměla auto, oni 
potřebovali, ta rodina si jako sama se nabídla, že nás tam doveze a to se stalo asi jenom 
dvakrát. Jinak většinou to auto máme k dispozici. (SP XIV)  

Dostupnost mobilních telefonů se z vyprávění sociálních pracovníků jevila 
podobná jako u aut - tj. typicky na jednom referátu byl k dispozici jeden mobilní telefon, 
nicméně na jednom pracovišti nebyl mobil k dispozici vůbec. Ovšem hodnocení toho, 
zda je takový počet dostačující, se mezi dotázanými pracovníky různilo. Někteří to 
považovali za dostatečné, neboť jsou schopni si sociální šetření naplánovat tak, že je 
v terénu vždy jen jedna pracovnice. Jiní sociální pracovníci však v omezené dostupnosti 
mobilů spatřovali problém, neboť dle jejich zkušenosti je před příchodem do domác-
nosti žadatele, a to zejména u těch osaměle bydlících, nutné zavolat telefonem a 
nikoliv zvonit na domovní zvonek, protože jinak jim nedůvěřivý klient nepřijde otevřít. 
Mobilní telefon současně zajišťuje sociálním pracovníkům v terénu určitou bezpečnost 
a rovněž možnost okamžitě přivolat pomoc, pokud naleznou žadatele o PnP v kritickém 
zdravotním stavu. 

Mobil máme jeden společnej. Ten si většinou bereme do… No, voni nám dali příkaz, že z 
něj máme volat na mobily, že jo, protože tohleto je dražší na to, takže se snažíme z něj 
volat na mobily. A pak si ho bereme většinou do terénu. Že když pak někam dorazíte, 
občas se stane, že Vám prostě ten člověk neotevře, i když jste domluvený. Vůbec ty starší 
lidi, protože si myslí, že třeba zas někdo mu přišel něco nabízet nebo něco takovýho, takže 
se tam nedostanete do toho baráku, dovnitř. No, takže se pak zavolá, že jo - jsem před 
domem, jsme domluvený, tohle, a ten člověk třeba hodí klíče nebo vodevře. Na to se to 
hodí, no. Ale tak jako dá se to přežít s tím jedním. (SP III)  

Materiální vybavení je zoufalý. No, auta - třeba telefony. Nemáme mobil, máme tady 
jeden a jednu kartu. Ta karta je v soukromým telefonu, že jo. Ale pokud jsme venku 
všechny, tak se nestačíme vystřídat, že jo. Já ze svýho, ze svýho nevolám, kdyby nevím 
co, prostě. Protože nechci, aby celej okres znal mý telefonní číslo. Prostě mně nejde o to, 
že bych protelefonovala, nevím jakej peníz, jo, zas by to nebyla taková horentní suma, že, 
a není to každej den. Ale prostě z toho důvodu, že nechci, aby kde kdo znal mý telefonní 
číslo. ( SP I) 

Možná, možná by nebylo špatný, kdybysme měli třeba k dispozici třeba mobilní telefony, 
že když třeba přijedeme na místo a toho člověka nemůžeme sehnat, tak jako musíme 
volat ze svojeho telefonu a už nám ty náklady třeba nikdo nezaplatí, že. (SP & VED X)  

Z předchozího citátu je patrné, že sociální pracovníci mohou vyjadřovat spoko-
jenost se svým materiálním vybavením, bez ohledu na to, zda je nebo není vyhovující 
- např. ačkoliv se z výše uvedeného jeví, že mobil by měl být pro terénní pracovníky 
samozřejmostí, některými sociálními pracovníky může být považován za nadstandard. 
Zdá se, že někteří pracovníci tak odvozují své představy o materiálním a technickém 
zázemí nikoliv od povahy své práce, ale od jiných faktorů (např. svých zkušeností 
z předchozího pracoviště, své „náklonnosti“ k „moderní“ technice apod.). 

S prací v terénu rovněž úzce souvisí otázka ochranných pomůcek. Nicméně sami 
sociální pracovníci ji zmiňovali spíše sporadicky s tím, že ochranné pomůcky proti 
napadení zvířetem (zvláště na vesnicích) či člověkem nemají žádné. V oblasti 
hygienických pomůcek měli na některých KoP k dispozici dezinfekční prostředky a 
návleky na boty.  

T: A třeba z hlediska bezpečnosti nebo tak? Ten vstup do té domácnosti může být někdy 
problém. Jestli máte nějaký pepřáky nebo něco aspoň? 
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SP: No tak to nemáme, to nemáme. Na městě jsme mívaly, ale tady nemáme nic. (...) No 
máme s sebou ty mycí gely. Zajistil nám je úřad. Jednou za rok, teda no, pak jsem si ho 
kupovala sama, jak mi došel. (...) A teď jsme dostaly po první návleky na boty, abychom 
se nemusely vyzouvat. O to jsme dost docela dlouho teda žádaly, nevím, proč to byl 
takovej problém a dostaly jsme je až teď. No aspoň něco. (SP XXI)  

Z vyjádření dvou sociálních pracovnic z různých KoP dále vyplynulo, že riziko 
nakažení přenosnou chorobou může být v některých případech reálné. Tyto sociální 
pracovnice by tak uvítaly, kdyby alespoň byli o tomto riziku předem informovány a 
mohly toto riziko při výkonu daného sociálního šetření zohlednit. 

Támhle jsme si koupili Sanitol, ještě na městě. No, tady nemáme nic. Tohle teda není nic, 
no. A je pravda, že občas, když jedete do ňáký rodiny a dozvíte se tam, že prostě holt v 
rodině zrovna řešej svrab… (SP III)  

Množí se lidi s tuberou, jo. A pro nás by bylo dobrý, kdybysme věděli, že ten člověk ji má. 
Kdyby třeba už hygiena měla o tom hlášení, že by nám… Ňákým způsobem prostě tohle 
propojit, protože už jdete jinak, nebo byste tam vůbec nešla, když víte, že má ňákou 
nemoc, že jo. Dost je toho, že ti lidi vlastně, když se s nima domlouváme, tak třeba ani 
neřeknou: „Já mám angínu.“ A vy tam přijdete a ona tam chrchlá celá rodina, že jo. Ale 
dobře, tak to už holt je riziko. Ale tyhlety, hm, choroby, který by se daly třeba přes tu 
hygienu ňákým způsobem zajistit, nebo přes někoho jinýho asi ne, to mě nenapadlo 
nějak… Ale by to si myslím, že by byla taky určitá ochrana. (SP I)  

Posledním, sociálními pracovníky zmiňovaným tématem v oblasti technic-
kého a materiálního vybavení byla častá změna a kolísavá funkčnost informač-
ního systému, v jehož rámci jsou žádosti o PnP zpracovávány. Jeden ze 
sociálních pracovníků byl přesvědčen, že náročnost práce spojená s častými 
změnami infomačního systému a jeho kolísavou funkčností (nutnost přesčasů, 
nároky na zvládnutí odlišného systému) je jedním z faktorů, které přispívají ke 
zvýšení psychické náročnosti agendy PnP a potažmo k vyhoření pracovníků, 
kteří ji zajišťují. 

To jako v dnešní době, kdy ta administrativa nás válcuje a kdy kór ty OKáčka jsou prostě 
na to hrozně pomalý, to zadávání je tam složitější, jo, tak se to všechno natahuje. (...) 
Někdo přijde a chce potvrzení o době poskytovaný péče, pro nás to znamená… Dřív to byla 
sranda - člověk si takhle sednul a za dvě minuty to měl. Dneska… Dneska je to půl hodiny, 
než to… Ten člověk tady čeká, za dveřma další fronta, jo. (...) Prostě ta softwarová 
machinace, která tady proběhla, to je něco děsnýho. Ale doplácí na tom všichni tady, který 
tady sedí, tím obrovským množstvím práce a spousta lidí to vzdá prostě. Psychicky se 
zlomí a… Tohleto na těch lidech vidíte, jo. Prostě jede v zápřahu a najednou je mu to 
všechno jedno. Nemůže se člověk divit. (SP XVI)  

4.6 Organizační tlak na proceduru 

Dle úsudku některých dotázaných sociálních pracovníků je v prostředí ÚP ČR 
sociální práce často vnímána jako cizorodý prvek, který je až násilně přizpůsobován 
úřednickému duchu této organizace.  

Myslím si, že úřad práce vůbec nebyl připravenej na tuhletu práci. Ta sociální práce je 
trošičku z jinýho soudku, i když u toho ty peníze vyplácíte. Takže si myslím, že vůbec na 
to nebyli připravený, ani si nepředstavovali, co to všechno obnáší. (SP IX) 

Projevem tohoto „úřednického ducha“ jsou dle sociálních pracovníků zejména 
tyto skutečnosti: vysoký počet spisů na sociálního pracovníka, fragmetarizace procesu 
řízení o PnP, zajišťování sociálního šetření externími sociálními pracovníky, zdůrazňo-
vání administrativní stránky agendy PnP na úkor sociální práce a dále pracovní 
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podmínky, které velmi komplikují výkon terénní sociální práce, jako jsou dlouhé úřední 
hodiny, nedostatek služebních aut, mobilních telefonů a ochranných pomůcek, které 
dále zvyšují pracovní vytížení sociálních pracovníků jinými činnostmi, než je samotná 
sociální práce. 

I když většina dotázaných sociálních pracovníků poukazovala na svou příliš 
vysokou pracovní zátěž, pouze část z nich hovořila o tom, že za těchto podmínek 
nemůže vykonávat sociální práci podle svých představ. Část sociálních pracovníků totiž 
internalizovala prioritu administrativy a nutnost výkonu sociální práce alespoň 
v rozsahu sociálních šetření pro PnP vnímala naopak jako komplikaci. 

Máme na výpomoc na dohodu vlastně další pracovníky, kteří nám to sociální šetření 
provádí. (...) Takže v tom smyslu se nám třeba ulehčilo. (...) takže sociální pracovníci se 
můžou potom víc věnovat tady té práci na místě a dělat ty rozhodnutí. (SP & VED X) 

Nicméně druhá část sociálních pracovníků se ve větší či menší míře vůči tomuto 
pojetí své činnosti v rámci agendy PnP vyhrazovala. Ve vyhrocených případech, kdy při 
sociálním šetření vyhodnotili, že aktuální situace klienta ohrožuje, byli někteří sociální 
pracovníci dokonce ochotni jít v zájmu klientů proti očekáváním svých nadřízených. 
Činili tak však na vlastní náklady v podobě výtek vůči jejich práci a případně 
přesčasovým hodinám. 

Já mám takový pocit, že nejradši by všichni byli, aby to bylo tak na půl hodinky to sociální 
šetření. A to nejde, že jo. (...) Když samozřejmě, když objevíte něco, co teda si myslíte, že 
je zásadní, tak si myslím, že každej z nás si najde ten čas. (...) To stejně musíte. To vám 
svědomí nedá. Protože papír je jenom papír. To vám jako svědomí nedá, když to vidíte, 
abyste si řekla, no já ale musím napsat 30 rozhodnutí. No ale je to prostě masakr. (SP IX) 

Pouze na jednom z kontaktních pracovišť, která byla do našeho výzkumu 
zařazena, byla komplexní sociální práce s žadateli o PnP podle slov tamní sociální 
pracovnice běžnou součástí její práce. Sama si tento způsob výkonu agendy nastavila 
a její nadřízení ho neproblematizovali. 

Mohla jsem si to tady zavést a zaučit si kolegyni, která nastoupila jako sociální pracovnice, 
tak si zaučit tady tím stylem. (...) No, snažíme se prostě, aby opravdu jsme tu situaci toho 
klienta vyřešili. Ale samozřejmě ta časová náročnost toho je velká, protože těch žádostí a 
ten počet klientů je velký. (...) Já mám 400 příspěvků na péči. (SP XXII) 

Na ostatních kontaktních pracovištích se však dotázaní sociální pracovníci 
většinou podřizovali chodu úřadu a vnímané prioritě zvládat enormní objem práce 
alespoň do té míry, aby byly dodržovány správní lhůty, tedy dominanci ryze procedu-
rálního přístupu. To se v praxi projevovalo například tak, že ačkoliv sociální pracovníci 
byli přesvědčeni, že je pro kvalitu sociálního šetření vhodnější, aby bylo realizováno ve 
dvou, chodí po jednom. Někteří z nich se snaží přehlížet nevyhovující zajištění péče o 
klienta, dokud tento není v bezprostředním ohrožení života. Další sociální pracovníci 
hledali alternativní cesty zajištění sociální práce s klientem - např. v případě, že byli 
přesvědčeni, že klient by další pomoc ze strany sociálního pracovníka potřeboval, 
snažili se v této záležitosti s různou úspěšností kontaktovat sociální pracovníky obce 
(srov. kap. 10.4), ačkoliv by raději intervenovali sami, pokud by k tomu měli časový 
prostor. 
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5. Realizace sociálního šetření v agendě PnP 

Sociální šetření tvoří klíčovou oblast působení sociálních pracovníků v rámci 
agendy PnP. Jak jsme upozornili již v kapitole 4.3, je to jediná fáze v rámci procesu 
vyřizování žádosti o PnP, kterou nemohou převzít referenti. Sociální šetření může být 
provedeno pouze sociálním pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z hlediska procesu posuzování stupně 
závislosti je sociální šetření zdrojem jednoho ze dvou hlavních podkladů, o které se 
posudkový lékař opírá při svém rozhodování o stupni závislosti žadatele o PnP na péči 
jiné osoby. Z hlediska šířeji pojaté sociální práce se žadatelem o PnP či s příjemcem 
PnP lze na sociální šetření nahlížet jako na způsob zmapování a posouzení životní 
situace klienta, a tedy jako na východisko nastavení další pomoci žadatelům o PnP, 
příjemcům PnP, případně jejich rodinám. Lze vyslovit domněnku, že v rámci sociálního 
šetření se sociálním pracovníkům otevírá největší prostor pro využití situačního 
přístupu. 

V této kapitole se zaměřujeme na přípravu a průběh sociálního šetření, 
v kapitole následující, tj. v kapitole 6, sledujeme, jakým způsobem pak sociální 
pracovníci poznatky získané při sociálním šetření nejen zaznamenávají, ale také dále 
využívají. 

5.1 Příprava na sociální šetření 

Jen velmi výjimečně sociální pracovníci hovořili o tom, že za běžnou součást 
sociálního šetření považují podrobnější přípravu na jeho realizaci, kterou by prováděli 
ještě před příchodem do přirozeného prostředí žadatele. Jako hlavní zdroj předběžných 
informací o situaci žadatele a případně pečujícího obvykle slouží prvotní kontakt při 
podávání žádosti. Je to kontakt mezi sociálním pracovníkem a žadatelem či častěji 
osobou, která místo žadatele žádost podává a obvykle žadatele dobře zná, nezřídka se 
jedná přímo o pečující osobu. Jen velmi výjimečně sociální pracovníci hovořili o tom, 
že při této příležitosti sami aktivně provádějí to, co by mohlo být označeno jako 
předběžné zmapování situace žadatele, případně dokonce poskytnutí sociálního pora-
denství v reakci na tyto informace (viz kap. 6.2). Někteří sociální pracovníci prvotní 
zjištění situace žadatele a přípravu na sociální šetření v domácnosti žadatele neprová-
děli vůbec, jiní v omezené míře, další jen v případech, kdy aktivita vzešla od žadatele 
či pečující osoby, kteří již při podávání žádosti některé informace o své situaci sami 
spontánně sdělovali, žádali radu, pomoc apod. Níže citovaná sociální pracovnice tedy 
nereprezentuje příklad běžné praxe, co se přípravy na provedení sociálního šetření 
týče, ale její popis postupu, který považuje za žádoucí a snaží se jej ve všech 
případech sledovat, představuje dobrou ukázku jednak uplatňování situačního přístupu 
v přípravě na provedení sociálního šetření a dále propojení zmapování situace žadatele 
a sociálního poradenství hned v prvním kontaktu s klientem. 

No zeptám se, i jestli navštěvují, tam se vyplňují v té žádosti i lékaři, zeptám se, když 
třeba to je člověk propuštěný z LDN-ky nebo po mozkové mrtvici, jak to mají s 
pomůckami, jak to mají s plenami a podobně, případně, jestli třeba mají v úmyslu 
rekonstruovat koupelnu a podobně. Takže už si třeba připravím i další žádosti, co se týkají, 
jestli mají průkaz zajištěný, OZP, příspěvek na mobilitu, a všechny tyhle věci a už si to 
vedu ve složce toho klienta a už si to beru sebou, nebo případně letáček, kontakt. Takže 
už to mám takhle předpřipravený. Pak už přejdeme k tomu konkrétnějšímu, protože to, že 
s tou rodinou proběhne hovor už při podání žádosti, tak už některé ty formality a některé 
ty věci už nemusím řešit na místě. Jenom tak se ujistím, že to, co jsme si řekli, jestli to 
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tak prostě je, a už přejdeme na hodnocení té soběstačnosti. (SP XXII)  

Až na výjimky tedy téměř všichni dotázaní sociální pracovníci hovořili o tom, že 
ve většině případů se na provedení sociálního šetření nechystají vůbec či velmi zběžně. 
Přípravy se nejčastěji omezují na zjištění, kde žadatel bydlí, a na domluvu s ním 
případně i s rodinnými příslušníky na vhodném termínu provedení sociálního šetření. 
Někdy se pracovníci snaží si v rámci této domluvy se žadatelem a rodinnými příslušníky 
ujasnit, zda je k úspěšnému provedení sociálního šetření nezbytná přítomnost pečující 
osoby nebo jiných osob, nebo zda je žadatel schopen sociální šetření zvládnout sám, 
tj. zejména, zda mu to umožňuje jeho zdravotní stav, kognitivní schopnosti atd.  

My s tím člověkem, s tím zmocněncem třeba komunikujeme, když si domlouváme to 
sociální šetření. On nám přímo řekne: Volejte mě, babička ani není schopná vzít telefon, 
neslyší. Takže zavoláme, domluvíme se, on říká, jo, že by chtěl být u toho, takže tam 
potom je u toho sociálního šetření. (…) My se ptáme, jestli je ta osoba oprávněná schopná 
s námi komunikovat, odpovídat vlastně podle pravdy, někdy říkají: Jo, všechno v pořádku, 
babička to s vámi sepíše v pohodě. Tak není potřeba, pokud teda třeba řeknou, že babička 
není schopná, nebo špatně slyší, tak jim říkám, jestli by teda nebylo lepší, když tam někdo 
bude. (SP VIII)  

Zevrubnější přípravě, než je takováto domluva spojená se získáním velmi hrubé 
představy o situaci žadatele, se v drtivé většině případů sociální pracovníci nevěnují. 
Tento způsob elementární přípravy na provedení sociálního šetření není dle sociálních 
pracovníků ani pokaždé možný nebo jej nepovažovali za nutný. Někdy ovšem sociální 
pracovníci prostě vycházeli ze své předchozí znalosti daného člověka a jeho prostředí, 
protože se jednalo o opakovanou žádost. Případně sociální pracovníci hovořili také o 
tom, že žadatele a jejich rodiny znají i z jiných kontextů a situací, protože v dané 
lokalitě stejně jako oni žijí delší dobu. To se týkalo zejména menších měst a tzv. 
starousedlíků. Někdy se sociální pracovníci agendy PnP setkávali se svými nynějšími 
klienty, když pracovali jako sociální pracovníci v jiné organizaci, nejčastěji na obci, a 
řešili s nimi jiné problémy.  

Tak my to většinou děláme tak, že máte klienty na vesnici, ve městě, je to buď pár, nebo 
je to jednotlivec, takže pak, jak ty lidi si pamatujeme, já si to většinou pamatuju i několik 
let zpátky. (SP &VED XXIII)  

Někteří pracovníci potřebu se na sociální šetření do určité míry připravit předem 
deklarovali, případně o této možnosti hovořili spíše hypoteticky, jako o něčem, čemu 
by se bylo možné věnovat pouze za předpokladu splnění určitých podmínek či jiných 
okolností jejich práce, zejména časových. Velká část z dotázaných sociálních pracov-
níků však víceméně jednotně potvrzovala, že ve většině případů se na sociální šetření 
ani připravit nelze, neboť existují některé překážky, které jim neumožňují získat 
dostatek podkladů pro přípravu na provedení sociálního šetření ještě před tím, než se 
vydají do terénu. 

No já, kdybych na to měla čas, tak já bych se… První moment je, když vám tu žádost 
přinesou, tak vám třeba sami řeknou. Někdy neřeknou, nebo nechtějí, tak já se 
nevyptávám. Já to nechávám až na to šetření. No ale, kdybych to chtěla tu práci dělat tak 
stoprocentně, tak bych se třeba mohla jako připravit na to. Ale nechávám to až při tom 
šetření. Nemám na to čas nebo…, nejde to, no. (SP XI)  

Mezi výrazné překážky může patřit také celkový způsob organizace práce, kdy 
na některých pracovištích sociální pracovník, který sociální šetření provádí, nepřichází 
při podávání žádosti osobně do kontaktu ani s žadatelem o příspěvek na péči ani 
s pečujícím, případně s jinou osobou, která žádost na úřad donesla. Na některých 
kontaktních pracovištích navíc žádost přebírají referenti, nikoliv sociální pracovníci. 
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Jinde část nebo i všechna sociální šetření pro příspěvek na péči vykonávají externí 
pracovníci, kteří se jinak na vyřizování žádosti o PnP nepodílejí, tedy nejsou ani těmi, 
do čích rukou je žádost podána (viz kap. 4.3).  

… teď nevíte, ke komu jdete, dostanete to šetření, před váma to dělal zase úplně někdo 
jinej, kdo na to koukal taky jinak, externista třeba, takže taky je docela těžký to sladit. 
Není ta návaznost na tu sociální práci, co byla dřív. (SP IX)  

Další překážkou důkladnější přípravy, kterou někteří sociální pracovníci často 
uváděli, je fakt, že sociální pracovníci nejsou a nemají být předem obeznámeni se 
zdravotní diagnózou žadatele (a nemají jí zjišťovat a zabývat se jí ani v průběhu 
samotné realizace sociálního šetření - viz níže). Nicméně, sociální pracovníci se již 
neshodovali v tom, do jaké míry a v jakých případech by pro ně znalost diagnózy a 
zdravotních konsekvencí, které z této diagnózy mohou vyplývat, provedení sociálního 
šetření v praxi usnadnila. Sociální pracovníci často na jedné straně uvažovali o tom, že 
by pro ně znalost diagnózy žadatele coby pro nezdravotníky nebyla příliš přínosná, 
v některých případech by mohla být i zavádějící. Na straně druhé však uváděli i 
důvody, proč by jim přinejmenším v části případů mohla znalost zdravotního stavu 
usnadnit práci.  

Mezi nejčastěji uváděné důvody patřily snadnější vstup do prostředí žadatele, 
lepší zahájení komunikace a vyhnutí se nepříjemnému tápání. Sociální pracovníci se 
obávali zejména situací, které mohou nastat, pokud nejsou informováni o závažnosti 
stavu žadatele, např. v případě lidí v terminálním stádiu onkologického onemocnění 
atd. Sociální pracovníci shledávají jako problém, zejména nejsou-li informováni o této 
skutečnosti předem u případů, kdy ani sám žadatel není o povaze a závažnosti svého 
onemocnění přesně zpraven. Další důvod, proč by podle některých sociálních pracov-
níků bylo žádoucí jít na sociální šetření předem lépe obeznámen se zdravotním stavem, 
případně přímo diagnózou žadatele, je lepší možnost hned od počátku vyhodnotit 
spolehlivost informací, které žadatel o PnP sociálnímu pracovníkovi poskytuje. A ještě 
jeden často zmiňovaný důvod, proč by bylo podle sociálních pracovníků žádoucí mít 
předem povědomí o diagnóze, bylo zajištění vlastní bezpečnosti při sociálním šetření 
v domácnostech žadatelů (srov. kap. 4.5). 

Nevíte právě nikdy, ke komu jedete, to je to nejhorší, že člověk jak není seznámenej s tím 
spisem, že ráno dostane šetření a odpoledne třeba jede. Já jsem se třeba s tím seznámit 
mohla tady, když jsem pracovala, ale ti externí pracovníci, ti nemají šanci se podívat, co to 
je za člověka, nebo jakou má nemoc. Když potom jedete k tomu schizofrenikovi třeba, tak 
to nevíte, co se kdy stane. (SP XVIII)  

Tento problém sociálních pracovníků zdánlivě se samotným sociálním šetřením 
a způsobem jeho provedení tolik nesouvisí. Nicméně cítí-li se sociální pracovníci 
ohroženi, do sociálního šetření se to nakonec přímo promítnout může. Zejména se 
může projevit v jeho délce, způsobu kladení otázek, způsobu zjišťování a ověřování 
jednotlivých skutečností, protože sociální pracovníci se mohou více soustředit na 
zajištění vlastního bezpečí než na provedení sociálního šetření.  

Protože, myslím si, že je hodně špatně, že člověk má jezdit sám na to šetření (…) třeba u 
pána, schizofrenika, bydlel s rodičema, oba dva schizofrenici i ti rodiče a že to bylo hrozný. 
(…) Občas, když jsem se necítila dobře, v tom prostředí, tak jsem ho fakt udělala rychle, 
to šetření, že opravdu nic jsem s nima neprobírala, jenom jsem se zeptala na to 
nejnutnější, a odjížděla jsem. Já jsem vždycky věděla, že mám, teda mě vozil přítel, že je 
v autě dole, že kdybych se do hodiny nevrátila, prosím tě, tady tohle jméno. (SP &VED 
XVII)  
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I když se dotázaní sociální pracovníci v podstatě shodovali, že se žádným 
velkým přípravám na sociální šetření nevěnují a že žádosti berou a sociální šetření 
provádějí víceméně „tak, jak to přijde“, tzn. nejčastěji zhruba v pořadí, v jakém byly 
žádosti podány a s předběžnou představou o situaci žadatele, kterou mají či nemají 
nahodile podle toho, co jim bylo při podání žádosti řečeno nebo co už o žadateli vědí 
z předchozích šetření, přesto řada z nich hovořila o určitých výjimkách, kdy některým 
případům věnují hned po převzetí žádostí větší pozornost než jiným. Tyto výjimky se 
mohou týkat především případů, které sociální pracovník odliší od ostatních mírou 
jejich naléhavosti. Jedná se zejména o případy žadatelů s onkologickým onemocněním 
v terminálním stádiu, kdy na straně sociálního pracovníka po zvážení aktuální situace 
žadatele jde zejména o snahu provést u těchto žadatelů sociální šetření co nejdříve a 
přednostně.  

Nám do toho, co máme žádosti, tak samozřejmě dobíhá spoustu přiznanejch příspěvků na 
péči, nebo ne dobíhá, ale příspěvky, které mají omezenou platnost, že, takže tam musíme 
hlídat, mám na celej rok, vyjede to vždycky v tom měsíci, kolik mně jich končí pro 
posudku, a tam musím zahájit řízení z moci úřední a do toho teda tak tydle se dají v 
podstatě, když to řeknu v uvozovkách, trošičku odložit tím, že když, když by mně to vyšlo 
na stejnou dobu, tak upřednostním toho, kdo je, je v tom kritickým stavu, když vidím, že 
tam je to teda potřeba. (SPII) 

Ve výpovědích sociálních pracovníků jsme zaznamenali ještě další okolnosti, za 
kterých se žádostí zabývají podrobněji a věnují případu více pozornosti ještě před 
zahájením sociálního šetření a na sociální šetření se u daného případu více připravují. 
Jedná se o případy, u nichž sociální pracovník z různých důvodů nabude dojmu, že 
některé prvotní informace, které o daném případu má, jsou ve vzájemném rozporu, 
případně že primárním důvodem podání žádosti není zdravotní stav žadatele a potřeba 
dlouhodobé péče. Faktorem, který v některých případech ovlivňuje nejen přípravu na 
provedení sociálního šetření, ale také jeho průběh, je předběžný názor, který si sociální 
pracovník učiní o motivacích žadatele k podání žádosti. Pokud má sociální pracovník 
pocit, že hlavní motivací je řešení jiného problému než zajištění péče, může ho tento 
dojem vést ke snaze zabývat se případem hlouběji a získat více informací o situaci 
žadatele a některé z nich již před příchodem na samotné sociální šetření v přirozeném 
prostředí žadatele. Řada sociálních pracovníků hovořila o tom, že hlavním podnětem 
k podání žádosti o PnP může být nepříznivá finanční situace rodiny v důsledku ztráty 
zaměstnání, poklesu příjmů atd. Sociální pracovníci nevylučují, že zároveň skutečně 
může jít o situaci, kdy se rodina stará o člověka závislého na péči jiné osoby a o PnP 
dosud nežádala (nebo o této možnosti zatím nevěděla), nicméně tento dojem může 
být impulzem k důkladnější přípravě na sociální šetření a také jeho podrobnějšímu 
provedení.  

Protože jsem už několikrát zaregistrovala, když třeba jsou v evidenci dlouho a nemají 
třeba tu hmotnou podporu, jako tu podporu v nezaměstnanosti, tak je dost často sem 
posílají s tím, že by se to dalo řešit i takhle. (SP XXI) 

Sociální pracovník tak někdy už před zahájením sociálního šetření může napří-
klad podrobněji plánovat, na co a jakým způsobem se bude ptát, na co se především 
zaměří, jaké další informace a jakým způsobem získá, případně které získané 
informace a jak bude ověřovat. Toto může mj. zahrnovat i předběžné zmapování toho, 
jaké další zdroje informací jsou kromě žadatele a případně jeho pečující osoby či 
dalšího rodinného příslušníka dostupné - např. v jakých sociálních prostředích, kde by 
sociální pracovník mohl získat relevantní představu o reálných limitech vyplývajících ze 
zdravotního stavu žadatele, se žadatel pohybuje. Jedna ze sociálních pracovnic nabídla 
jako příklad situaci, kdy přijala žádost o PnP pro starší dítě s uváděnou lehčí mentální 
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retardací, ale podle dalších informací, které již při přebírání žádosti získala, toto dítě 
studovalo obor na škole, kam muselo dojíždět a trávit pracovní týden na internátě. Již 
předem se proto rozhodla, že je třeba do sociálního šetření zahrnout i další subjekty.  

... i teda z té školy a od pracovníků školy, nebo na tom internátě, jak se jim to dítě jeví, 
jestli umí hospodařit s penězi, jestli musí nad ním někdo stát a říkat, co má dělat, nebo na 
tom internátě je samostatné to dítě a rodiče a to dítě tu situaci popisuje jinak. ( SP XXIII)  

Podle názoru některých z dotázaných sociálních pracovníků se ale spíše 
spekulativní podávání žádostí o PnP, případně o jeho zvýšení, která podle svých 
zkušeností občas zaznamenávají, netýká jen určitých žadatelů, u nichž probíhá rodinná 
péče, ale i pobytových zařízení. Sociální pracovníci vyjadřovali domněnku, že v někte-
rých případech se jedná o rutinní opakované podávání žádosti iniciované daným 
zařízením bez reálné návaznosti na zdravotní stav a rozsah omezení z něho vyplývající 
či skutečné zhoršení zdravotního stavu a snížení soběstačnosti žadatele.  

...teď jako zvyšuje tlak z těch zařízení, z domovů pro seniory (...) Někdy bych řekla, že 
jsou až nesoudný, třeba zkouší to… já nevím, minulej nebo ten týden před jsem byla zase 
tady v jednom zařízení a paní, která tam šla vlastně, dá se říct, spíš ze sociálních důvodů, 
že neměla kde bydlet, která byla soběstačná, převážnou část dne, říká, že chodí po městě, 
já nevím, na kávu si chodí a tak, a žádají si u ní o příspěvek na péči. (SP XXI) 

5.2 Průběh sociálního šetření v různých sociálních 
prostředích 

Převážná většina sdělení sociálních pracovníků, která se týkala různých aspektů 
sociálního šetření, se vztahovala k sociálním šetřením prováděných v domácnostech 
žadatelů. Pokud jsme sociálním pracovníkům pokládali otázky týkající se sociálního 
šetření bez bližšího upřesnění, jaký kontext sociálního šetření máme na mysli, téměř 
všichni začali spontánně hovořit o šetřeních, na která chodí k žadateli domů. Někteří 
z nich později sami zmínili i sociální šetření v jiných sociálních prostředích, než je 
domov žadatele, a hovořili o jejich specificích. Obvykle ale bylo třeba se na průběh a 
zvláštnosti sociálních šetření v zařízeních sociální péče a jiných prostředích aktivně 
doptávat, neboť svůj modus operandi spojovali sociální pracovníci nejčastěji právě 
s domácím prostředím žadatele. Sociální šetření mimo domácnost žadatele se dle 
výpovědí sociálních pracovníků ve všech námi zkoumaných aspektech do té míry liší 
od sociálních šetření v domácím prostředí, že se ukázalo jako přehlednější pojednat je 
zvlášť ke konci této podkapitoly. Zjištění prezentované v prvních částech této podkapi-
toly se tedy zakládají výhradně na analýzách těch výpovědí sociálních pracovníků, 
které se týkaly sociálního šetření v domácím prostředí žadatele o PnP. 

5.2.1 Délka trvání sociálního šetření 

Z výpovědi sociálních pracovníků je zřejmé, že délka sociálního šetření variuje 
v závislosti na řadě okolností. Z vnějších faktorů je důležitá především pracovní zátěž 
jednotlivých sociálních pracovníků. Tam patří zejména to, kolik sociálních šetření musí 
sociální pracovník za určité časové období provést, jak rozsáhlé má úřední hodiny, 
v nichž se nedostane do terénu, případně i kumulace agend, kterým se musí jeden 
sociální pracovník věnovat (více viz kap. 4.4). Kromě toho záleží i na tom, jak často 
mají sociální pracovníci k dispozici automobil (srov. kap. 4.5). Pokud museli pracovníci 
svá sociální šetření organizovat podle možnosti použít automobil, a tedy soustředit 
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maximum šetření do dnů, kdy si vůz mohou půjčit, bylo jejich prioritou provést v co 
nejkratším čase co nejvíce sociálních šetření, což vedlo k úpravě délky jednotlivých 
šetření na nejkratší možnou dobu.  

Celkově z rozhovorů se sociálními pracovníky plyne, že obvyklá doba, kterou na 
sociálních šetřeních tráví, se nejčastěji pohybuje mezi 20 až 30 minutami. To znamená, 
že pokud se jedná o sociální šetření, které vnímají jako bezproblémové a standardní, 
nepotřebují více než půl hodiny. Setkali jsme se i se sociálními pracovníky, kteří tvrdili, 
že u některých žadatelů, kde „je to jasné“, vystačí s patnácti minutami. O tom, že by 
jejich sociální šetření běžně trvala kolem hodiny či dokonce déle, sice hovořila jen 
menšina z námi dotazovaných sociálních pracovníků, nicméně i takový přístup k 
sociálnímu šetření, kdy si pracovníci předem vyhrazují více času na všechna sociální 
šetření, jsme v našem výzkumu zachytili.  

Tak 45 minut, to je takový průměr toho, jakou dobu tam strávíme. I když si plánuji sociální 
šetření na delší, třeba týden a obtelefonovávám si ty lidi, tak dávám 45 min. na toho 
člověka, s dalším člověkem se třeba domluvím na nějakém rozmezí, ale počítám, že zhruba 
45 min se u toho člověka zdržím, někdy Vám stačí půl hodina, někdy jste tam hodinu, ale 
zhruba těch 45 minut. (SP V)  

Od těch 45 minut do té hodiny, hodiny a půl. Ale s tím, že předtím už, při podání žádosti s 
tím klientem 20 minut pohovoříte, případně jste s ním v telefonickém kontaktu, když se 
něco děje, tak volá, nebo přijde si vyřizovat ten průkaz OZP, takže ta doba toho kontaktu 
s tím klientem může být delší, ale to samotné šetření úplně, na to, abyste zjistila ty 
základní informace, když se neděje nic vážnýho, tak těch 45 minut, hodina je úplně 
optimální. (SP XXII)  

To, že sociální šetření trvají obvykle spíše kratší dobu, neznamená, že by se 
všichni sociální pracovníci s takovou praxí plně ztotožňovali. Část sociálních pracovníků 
dobu kolem 30 minut považovala za dostatečnou s ohledem na to, jaký význam a 
jakou funkci sociálnímu šetření připisovali. Jiní by ovšem považovali za žádoucí zdržet 
se u klienta déle, ale s ohledem na svůj současný časový rozvrh práce to vnímali jako 
nereálné. Tito sociální pracovníci pak většinou měli sklony diferencovat mezi různými 
žadateli, k nimž na sociální šetření chodili. Hovořili o snaze či nutnosti věnovat větší 
časový prostor sociálním šetřením alespoň v těch případech, které byly nějakým 
způsobem neobvyklé, vyžadovaly větší pozornost, či nebyly zvládnutelné rutinním 
postupem. 

S někým je ta komunikace jakoby obtížnější, někteří lidi už jsou jakoby docela zmatení. 
Takže opravdu to chce se jim věnovat. Pak někdo z těch starých lidí se vám chce 
vypovídat. Tak je to taky takový useknout ten rozhovor a pryč... to je špatně prostě. 
Takže základní kámen úrazu je nedostatek pracovníků. To je právě základní kámen úrazu. 
(SP IX)  

Sociální pracovníci hovořili nejen o tom, že je třeba průběh šetření přizpůsobit 
komunikačnímu stylu a kognitivní úrovni žadatele, ale také psychickému rozpoložení 
žadatele a jeho zdravotnímu stavu, faktu, že má například bolesti apod. V tomto 
ohledu naopak považují za nejlepší reakci na takovou situaci právě zkrácení sociálního 
šetření na nezbytné minimum a respektování požadavku žadatele nebýt zbytečně 
zatěžován.  

Dle situace, když vidím, když to řeknu takhle ze svý praxe, že ten klient nechce se mnou 
hovořit, třeba je to onkologický pacient v posledním stádiu, tak vidím, že je nepříjemnej, 
nechce, chce, abych vodešla, abych ho neobtěžovala, to se nám stává u těch 
onkologickejch, tak vodejdu, vodejdu. Jako ale vidím, vidím, a už to znám, tak už vím, co 
tam mám napsat. (SP XI)  
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5.2.2 Způsob získávání informací o situaci žadatele  

Někteří ze sociálních pracovníků podle svých slov upřednostňovali při vedení 
sociálního šetření standardizovanější postup. Tedy více či méně rutinně zjišťují infor-
mace postupně k deseti základním životním potřebám žadatele, které jsou uvedeny 
v zákoně o sociálních službách jako rozhodujících pro stanovení stupně. Někteří sociální 
pracovníci přímo uváděli, že se snaží, aby žadatel o PnP či přítomná pečující osoba při 
sociálním šetření neodbíhali k tématům, která se sociálnímu pracovníkovi jeví 
z hlediska sociálního šetření jako irelevantní.  

Většinou je to podle těch bodů, aby opravdu jsme se drželi těch bodů, protože ty body 
jsou pro to rozhodování pro tu posudkovou tak nějak, to je ta laická zpráva (…) takže 
podle těch bodů se pak jede. (SP XXIV)  

Tak já většinou začínám stejně. Po nějakém tom úvodním se začnu ptát na osobní 
hygienu, pak jedu přes mobilitu, orientaci a tak dále. A tam člověk pozná, protože někteří 
ti klienti jsou hodně povídaví, a začnou skákat, u mobility najednou se dostanou k tomu, 
jak užívají léky, a že jim najednou dcera ještě musí vařit a tak. (…) většinou se snažím je 
nějak potom umravnit a jet si podle toho svýho. (SP VIII)  

Jedním z faktorů, který zvyšuje tendenci sociálních pracovníků provést sociální 
šetření spíše v modu procedurálního přístupu, tedy standardizovaně, postupně podle 
předem stanovených bodů a víceméně v předvídatelném, většinou kratším časovém 
rámci, je organizace práce na KoP, kdy sociální šetření vykonávají externisté (více viz 
kap. 4.3). Hraje zde roli jednak fragmentace celého procesu, kdy tito externí pracovníci 
nepřicházejí do kontaktu s žadatelem v žádné jiné fázi vyřizování žádosti o PnP, než je 
sociální šetření, a ani nemají zpětnou vazbu, jaký byl výsledek řízení. Dále je to 
pravděpodobně i otázka způsobu finančního ohodnocení těchto externistů, kteří jsou 
placeni „od kusu“ - za provedené sociální šetření. Tato částka je navíc poměrně nízká. 
Lze říci, že se vyplatí, pokud sociální šetření i s cestou k žadateli a zpět a s 
vypracováním záznamu ze sociálního šetření příliš nepřesáhne 60 minut.  

V této souvislosti je třeba také zmínit, že někteří sociální pracovníci, zejména 
pokud upřednostňují právě rutinní postupy a spíše procedurální přístup k sociálnímu 
šetření, mohou mít podle vlastních slov v některých případech, zejména u negativně 
naladěných klientů, či u lidí s diagnózou, která narušovala jejich sociální chování, 
potíže sociální šetření vůbec zahájit.  

Stává se někdy, že jsou problémy, někdy lidé prostě třeba nechtějí nic sdělit, nejsou sdílní, 
nechtějí se o tom bavit, někdy také nemají ani náladu nebo ví, že ten zdravotní stav je 
hodně špatný, tak jsou uplakaní.(SP IV)  

Na druhé straně z popisů způsobů provádění sociálních šetření plyne, že řada 
dotázaných sociálních pracovníků volila spíše situační přístup či prvky situačního 
přístupu. Někteří, alespoň podle toho, jak o svých sociálních šetřeních hovořili, tak činili 
u všech sociálních šetření. Jiní spíše při provádění těch sociálních šetření, kdy je jim od 
začátku zřejmé, že rutinnější a standardnější postup by mohl působit v daném případě 
potíže.  

Když vidím, že i ten klient je nějakej nepříjemnej, tak ho radši zklidním a bavím se o jeho 
nějakých každodenních věcech. Zeptám se „Kde jste pracoval?“, nebo „Kde jste byl?“, tak 
už tím pookřejou, už ti klienti a bavíme se tak nezávazně, a já už si všímám a píšu si 
poznámky. A tak se tak jako zeptám..., nebo mám ráda, když mi to ukážou, tak řeknu „tak 
vstaňte, projdeme se“, jo, tak to vidím. A to mi hodně dá, že se to… Tak já jsem spíš 
zastáncem takovýho toho vstřícnýho rozhovoru, abych nenavozovala takovou tu atmosféru 
„no, to je jenom úřednice“. (SP XI)  
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Možným komplikacím u labilnějších či negativně naladěných klientů předcházeli 
sociální pracovníci tím, že se snažili nastavit sociální šetření na míru jednotlivým 
žadatelům, s přihlédnutím ke specifikům daným jejich osobností, typem handicapu i 
momentálním rozpoložením.  

Když vidím, že je paní lítostivá, že už má slzy ve v očích, tak se jí nezeptám, jakej máte 
zdravotní problém, ale zeptám se… "Dneska nám ale svítí sluníčko, to máme hezky a co to 
máte támhle za fotky, to je ale nádherná vázička, to někdo dělal?" No, babička většinou se 
pak tak trošku jako uvolní a začne povídat a pak k tomu teprve přejdem postupně. No ale, 
aby nebyla vlastně v takovým ňákým stresu hnedka ze začátku, že jako první začnu tím, 
co má vlastně za zdravotní problémy, jak jí to omezuje, co jí bolí. (SP III)  

Část z námi zkoumaných sociálních pracovníků také považovala za vhodnější 
provádět sociální šetření spíše prostřednictvím nestandardizovaného rozhovoru se 
žadatelem a případně i jeho rodinou. Často nevylučovali ani probírání jiných témat než 
těch, která bezprostředně souvisí se sociální šetřením. Případně neshledávali žádné 
z témat, o kterých klient chtěl hovořit, jako nevýznamné, neboť situaci klienta měli 
tendenci vnímat komplexněji. Zdá se, že inklinace k standardizovanějšímu či méně 
standardizovanému způsobu vedení sociálního šetření variuje nejen mezi různými 
kontaktními pracovišti ÚP ČR, která jsme zkoumali. Z výroků některých sociálních 
pracovníků vyplývá, že zvolený přístup se může lišit i na jednom pracovišti, tzn. 
sociální pracovníci jednoho KoP mohou při zjišťování relevantních informací v rámci 
sociálního šetření inklinovat k různým přístupům. Například níže citovaná sociální pra-
covnice sama nepovažuje způsob, kdy by víceméně rutinně „jela“ podle sledovaných 
oblastí za pro sebe a pro žadatele vhodný, nicméně nepopírá jeho legitimitu a chápe 
důvody, proč některé její kolegyně tento postup volí.  

Já nejedu. Kolegyně jedou, říkaj si, že je to tak jistější. Já ten rozhovor vedu tak jako 
obecně. (SP III) 

Co se vedení rozhovoru s žadatelem týče a navození atmosféry, v níž je méně 
složité všechny potřebné informace získat, včetně těch, které se týkají citlivých či 
intimních oblastí života, považovali někteří sociální pracovníci na základě svých 
zkušeností za nejpřirozenější a pro žadatele nejméně zatěžující způsob zaměřit těžiště 
rozhovoru na průběh jeho běžného dne.  

Začneme třeba od rána. Teď zjistím, jestli ho ta pečující osoba musí budit, jestli tam 
přijde, jestli mu chystá snídani, jestli musí toho člověka dovést ráno na záchod, jestli si 
třeba při oplachování obličeje musí postavit k umyvadlu židli a sedět, jestli to zvládne sám, 
nebo ta pečující osoba, a tak, jak mi popisuje ten den. (SP XXII)  

To znamená především vést klienta, aby si vybavoval postupně své každodenní 
činnosti a v souvislosti s tím byl schopen, často i bezděčně, poskytnout sociálnímu 
pracovníkovi vhled do toho, jak které oblasti života zvládá, v čem je samostatný a 
v čem nikoliv. Sociální pracovník se tak snaží ponechat klienta, pokud je toho schopen 
a ochoten, pokud možno spontánně popisovat obvyklé denní aktivity a klást upřesňující 
a doplňující otázky zejména k tomu, o čem klient v danou chvíli sám hovoří. 

Tak se ptám, jak probíhá den, když vstanete, jak jako, kdo tady jako je, nebo vy vstanete, 
jdete se umejt, zvládnete se jakoby jako vy, vyprávíme si o tom dnu. Jako co, jak jako 
probíhá, tím pádem já si dělám vlastně poznámky (…) když odbočujou a tak, tak vlastně 
nechat je vypovídat (…) Potom já třeba na závěr se můžu na něco doptat, co mi tam 
jakoby chybí, jako no, tak asi. Každej je, jako, někdo je velice komunikativní, takže vám 
povídá a povídá, vy vlastně máte celý to šetření. (SP XIX)  
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Tento způsob pokládali někteří sociální pracovníci za celkově ke klientům 
ohleduplnější, protože pro ty je většinou snadnější představit si svůj den a popisovat 
zcela konkrétní věci, než pouze odpovídat na sadu různě obecných a pro žadatele 
různě nepříjemných otázek. Dále pak někteří sociální pracovníci hodnotili takto méně 
přímočaře získané informace jako spolehlivější, protože přímo kladené otázky mohou 
na žadatele působit příliš návodně.  

Protože když se ptáte na otázky, „používáte francouzský hole?“ „Ano, používám.“ To 
prostě pak už nabízíte jakoby tu odpověď a oni si říkají tak, abychom odpověděli jakoby 
správně..., (SP XXII)  

Jednou z oblastí, k níž sociální pracovníci v rámci sociálního šetření potřebují 
získat spolehlivé informace, je míra soběstačnosti při výkonu fyziologické potřeby. 
Jednotliví dotazovaní sociální pracovníci se dost lišili v tom, zda jim dělalo potíže zjistit 
od žadatele informace týkající se této oblasti. Je to oblast, kde zřejmě velmi záleží na 
osobnosti, zkušenostech, odborné připravenosti a také přístupu sociálního pracovníka. 
Jen několik ze zkoumaných sociálních pracovníků považuje tuto oblast za neproble-
matickou. Mnozí dotázaní pracovníci s tím měli potíže, cítili rozpaky, někteří to stavěli 
tak, že problém a rozpaky cítí žadatel. Část z nich vyjadřovala i přesvědčení, že se 
nelze příliš spoléhat na to, že dostanou odpověď, která odpovídá skutečnosti.  

Co je docela problém, je inkontinence. Protože to jsme, hodně často jsme narazili, že o tý 
inkontinenci nevědí ani obvodní lékaři, vůbec když to jsou ženy a mají obvoďáka chlapa. 
(…) Opačně to je zase chlapi, (…) když to jsou takový ňáký stydlíni nebo, tak ty to třeba 
neřeknou ani nám, no. (SP III)  

Právě tato pro žadatele intimní oblast může být jednou ze sfér, kde rutinní 
přístup a spíše standardizované provádění sociálního šetření dle předem stanovených 
bodů či dokonce stylem otázka - odpověď nejvíce selhává. Je pravděpodobné, že ta 
část sociálních pracovníků, kteří v této oblasti podle vlastních slov nezažívali větší 
nesnáze, jsou ti, kteří dávají přednost situačnímu přístupu či jsou schopni uplatňovat 
prvky situačního přístupu alespoň na některé fáze sociálního šetření.  

Ptáme se někdy až tak jako až moc osobně, ale vždycky tak nějak se domluvíme, žádný 
problém v tom není. (SP XXI) 

Většina dotázaných sociálních pracovníků se shodovala, že součástí sociálního 
šetření je také jednak pozorování prostředí, v němž žadatel o PnP žije, a dále pak 
sledování toho, jak se sám žadatel při sociálním šetření projevuje, co zvládá, nezvládá 
apod. Sociální pracovníci se liší hlavně v tom, za jak významný pramen informací toto 
pozorování považovali. Někteří z nich ho pojímali spíše jako doplňkový zdroj k tomu, 
co žadatel, případně jiný rodinný příslušník sociálnímu pracovníkovi sdělí, jiní naopak 
aktivnímu pozorování přikládali velkou váhu. 

Jednak se ptám a jednak vidím. Rozhodně ho nezkoušíme, aby nám něco donesl, protože 
pak kdyby upadl (…) Ale když třeba se zeptá, jestli nechci něco napít, tak tím, že pro to 
jde, tak vidíme, jak jde, nebo jak se pohybuje. Nebo když podepisuje, protože nám to tady 
potom podepisuje, tak vidím, jak si bere tu tužku, nebo jak píše, jak mu to jde, jak kouká, 
jestli slyší, tak tam je spousta věcí. (SP XXIV)  

Podobně jako v předchozím citovaném výroku jedné ze sociálních pracovnic, 
rovněž ve výpovědích většiny dalších sociálních pracovníků zaznívalo, že žadatele 
během sociálního šetření nevyzývají k tomu, aby své schopnosti předváděl. Spíše sle-
dují, jaké aktivity na straně klienta z průběhu sociálního šetření spontánně vyplynou, a 
snaží se zachytit do jaké míry to, jak se klient projevuje, je či není v souladu s tím, co 
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o svých omezeních daných zdravotním stavem sám vypovídá. Lze říci, že mezi 
dotazovanými sociálními pracovníky byli ti, kteří sami přímo vyzývali žadatele o PnP 
během sociálního šetření, aby jim míru svých funkčních omezení předvedli, velkou 
výjimkou.  

Někdy, když se mi to hodně nezdá, tak řeknu: ´A mohl byste mi třeba ukázat, jak 
vstáváte?´ Když třeba tvrdí, že sám nevstane a bydlí sám, tak takovýhle úkony si někdy 
nechám ukázat (…). Ale oni většinou… musím říct, mám pocit, že většinou, že se nesnaží 
nám namluvit, že nezvládnou toho víc, než toho skutečně zvládnou. (…) Že nemám 
podezření většinou, že si vymýšlí. (SP &VED XXIII) 

Pozorování v tomto případě slouží k ověřování věrohodnosti tvrzení, a to nejen 
v tom, zda klient neagravuje (např. tvrdí, že nemůže chodit, či stát, ale došel sociál-
nímu pracovníkovi otevřít), ale často také opačně - dle zkušeností sociálních pracov-
níků mnoho žadatelů své schopnosti naopak přeceňuje (např. tvrdí, že si zvládnou 
uvařit či uklidit, ale sociální pracovník vidí, že se žadateli např. silně klepou ruce, když 
se chce napít, či naráží do předmětů, když se pohybuje po svém bytě apod.).  

A i naopak, nejen to, že na nás někdo něco hraje, ale naopak se i klienti přeceňují. Že 
babička prostě si nechce přiznat, že už si nezvládne uvařit, a tak ona řekne „jo, já si každý 
den uvařím“, ale prostě je to tam takový těžký ty nuance rozeznat. (SP &VED XVII) 

5.2.3 Role pečujících osob v průběhu sociálního šetření  

Podobné výše zmíněné limity, na které narážejí během sociálního šetření při 
snaze co nejlépe poznat funkční omezení, které zdravotní stav žadateli o PnP způso-
buje, zmiňovali všichni sociální pracovníci. Většina z nich akceptuje jako dostatečnou 
kompenzaci těchto limitů to, že informace, které získají přímo od žadatele, koriguje či 
rozvede pečující osoba, pokud je přítomná sociálnímu šetření.  

My jim říkáme, že můžou, pokud chtějí, protože taky se nám někdy stalo, že třeba někdo 
měl velký strach, abychom třeba… aby nám maminka řekla, jak to je. Protože oni často 
třeba ti senioři jako trošku vylepšují tu svou situaci: "A to já nějak zvládnu, to já si ještě 
udělám…" Ale ono v praxi by to dělali hodně těžko, vždycky jim to ty děti udělají. Takže 
někdy ty děti tam u toho chtějí být, protože si myslí, že rodiče nám budou říkat, že 
všechno zvládnou, tak abychom si zase nemysleli… ale my to taky i odhadneme… (SP 
&VED XXIII) 

Z tohoto hlediska považovali sociální pracovníci přítomnost pečující osoby či 
alespoň jiného rodinného příslušníka u sociálního šetření za vhodnou či přímo žádoucí. 
Získají přímo na místě úplnější obrázek o situaci žadatele a nárocích na péči.  

A i s ohledem na to, že musíte pohovořit s tím klientem, vidíte, že ty odpovědi jeho 
nepřiléhají a teď vhodně s tou pečující osobou, abyste se dozvěděla to, co potřebujete, tak 
vedete dvojí rozhovor. (SP XXII) 

Zároveň tímto způsobem mohou v některých případech předejít případným 
pozdějším komplikacím, pokud by skutečná omezení plynoucí ze zdravotního stavu 
byla, alespoň dle názoru pečujícího, výrazně vyšší, než jak se to sociálnímu pracovní-
kovi jevilo během sociálního šetření. Sociální pracovníci mají zkušenost, že někdy 
pečující, kteří sociálnímu šetření nebyli přítomni, dodatečně zpochybňovali závěry 
vzešlé z tohoto šetření dokonce až poté, co posudkový lékař vypracoval posudek a 
stanovil stupeň závislosti.  

Už se nám i stalo, že nám pak dodatečně volala vlastně pečující osoba, že tam nemohla u 
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toho šetření být, byli někde na dovolené, ale že zjistila, že babička nám řekla to a to a to, 
ale že to vůbec není pravda, takže jestli to můžeme třeba provést znovu, to sociální 
šetření, aby se nám k tomu i ona mohla vyjádřit, no. (SP &VED XVII)  

Protože se nám opravdu stává, že když my provedeme sociální šetření, já nevím, s 80letou 
babičkou, která nám se zdá v pořádku, provedeme, to co nám řekla, se nám zdá i 
přiměřené tomu, co vidíme, tak potom někdy ta dcera přijde, nás nařkne, že ona u toho 
nebyla a to ta babička toto všechno nezvládne, což zase, ale to už posudkový lékař ze 
zdravotního stavu rozhodne. Ale většinou se snažíme, aby doma ta pečující osoba tam 
byla, aby tam byla jako nezávislá osoba. (SP XV)  

Je tedy spíše obvyklé, že se pečující osoby sociálního šetření účastní. To, do 
jaké míry sociální pracovníci do sociálního šetření pečujícího zapojí, záleží na řadě 
okolností. Jednak hraje roli samotná ochota pečujícího se angažovat. Někteří z nich dle 
sociálních pracovníků mají tendenci držet se spíše v pozadí, jiní naopak mohou mít 
snahu sociální šetření strhnout na sebe a žadatele PnP téměř nepustit ke slovu, 
v podstatě odpovídat za něj. Závisí tedy na schopnostech a zkušenostech sociálních 
pracovníků, jak dokážou v rámci sociálního šetření vybalancovat zapojení pečujícího 
s požadavkem získat hlavní část informací přímo od žadatele.  

Vždy říkám pečujícím osobám, že mi nevadí, pokud budou u sociálního šetření, že klidně 
mohou být a více méně už na tom sociálním šetření si to sama tak udělám, že když se 
chce ten člověk zapojit, jako ta pečující osoba zapojit do rozhovoru, tak nemám s tím 
problém. Samozřejmě ptám se především žadatele, pokud je schopen komunikovat, vidím, 
že mu to myslí, není tam prostě problém, že když chci něco doplnit, tak se obrátím i na 
pečující osobu, s tím ale, že hlavní rozhovor je s tím žadatelem. (SP IV)  

Co se významu přítomnosti pečujícího a jeho role při sociálním šetření týče, 
záleží velmi na tom, v jakém zdravotním stavu a jakého věku je žadatel o příspěvek 
na péči. Sociální pracovníci připouštějí, že v některých případech je sociální šetření 
v podstatě neuskutečnitelné nejen bez přítomnosti pečujícího, ale i bez toho, že ten 
poskytne většinu informací zjišťovaných v rámci sociálního šetření - sociální pracovník 
se v některých situacích musí spolehnout v podstatě jen na své pozorování plus na 
popis funkčních omezení plynoucích ze zdravotního stavu žadatele tak, jak mu je 
zprostředkuje pečující. Dochází k tomu zejména v situacích, kdy se jedná o člověka 
s vážnou demencí, o malé dítě, případně a autistu apod.  

Protože u těch malých dětí vlastně vždycky musí být rodiče, takže tam s dětmi zase třeba 
moc až tak ta komunikace někdy ani nejde a u těch seniorů tam taky ta komunikace někdy 
nejde. (SP &VED XXIII) 

Méně často sociální pracovníci doplňovali chybějící či ověřovali nejasné 
informace od pečujících osob dodatečně, pokud pečující sociálnímu šetření přítomen 
nebyl. Spočívalo to tedy spíše na vlastní iniciativě pečujícího, jestli se k dosavadním 
zjištěním ze sociálního šetření ještě nějak vyjádří, zda se je dodatečně pokusí ovlivnit, 
pokud podle jeho názoru neodpovídají skutečnosti. V tomto ohledu zůstávala dle 
vlastních vyjádření značná část sociálních pracovníků spíše pasivní. O tom, že sami 
aktivně pečujícího později dle potřeby kontaktují a vyžádají si doplnění informací, 
hovořilo jen několik z námi dotazovaných sociálních pracovníků. Nicméně z hlediska 
sledování toho, do jaké míry je uplatňován či může být uplatňován situační přístup či 
jeho prvky v sociálním šetření, je důležité zjištění, že proaktivní přístup k získávání a 
ověřování informací o situaci žadatele je součástí každodenní praxe alespoň některých 
ze sociálních pracovníků agendy PnP.  

Já si to tak ještě ověřuji (...) volám si ještě jednou pečujícímu, jestli opravdu to tak je. (SP 
XI)  
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5.2.4 Využívání informací od dalších subjektů  

Podkapitolu věnovanou tématu přípravy na sociální šetření (viz výše) jsme 
uzavřeli zmínkou o tom, že někteří sociální pracovníci z těch, kteří se na sociální šetření 
připravují, si v rámci této přípravy vytipovávají relevantní subjekty, od nichž budou 
moci získat další informace o situaci žadatele a dopadech jeho zdravotního stavu na 
soběstačnost. Nicméně snaha začlenit do sociálního šetření pohled pracovníků širšího 
spektra subjektů, kteří žadatele o PnP znají a v nějakém kontextu s ním přicházejí do 
styku, je ze strany dotazovaných sociálních pracovníků velmi okrajově využívanou 
strategií.  

Pokud tam máme nějaký zádrhel nebo něco se nám nezdá nebo si chceme něco ověřit, tak 
je kontaktujeme. Zrovna včera jsem kontaktovala jednu pečovatelku kvůli paní, která - 
nebyla jsem si stoprocentně jistá, jak to je se stravováním, s vařením. (SP III) 

Běžnou součástí sociálního šetření toto není ani v případě, kdy jsou sociální 
pracovníci informováni o tom, že žadatel, u něhož provádějí sociální šetření, využívá 
terénní či ambulantní služby. Pokud sociální pracovníci při sociálním šetření berou 
v potaz to, že žadatel využívá určité služby, většinou tuto skutečnost pro potřeby 
sociálního šetření interpretují tak, že v oblastech, v nichž žadatel využívá pomoc 
sociální služby, není soběstačný. 

Takže víme, k žádosti se dávají takové ty oznámení o poskytovatelích pomoci, takže tam 
nám zapíše, že není jenom donáška obědů, ale je i chystání obědů, takže víme, že ta 
osoba už to nezvládne a ta pečovatelka musí vejít do té domácnosti a musí vše nachystat. 
(SP V) 

Někdy sociální pracovníci připouštěli, že by bylo užitečné informace od pracov-
níků sociálních služeb, kteří klienta znají a poskytují mu pomoc, do sociálního šetření 
začlenit. Nicméně ani ti sociální pracovníci, kteří by to vnímali jako žádoucí, neviděli 
v době realizace výzkumu jako reálné, aby se tento postup stal běžnou součástí 
sociálního šetření, přičemž se odvolávali zejména na časové důvody. 

Musím říct, že pečovatelskou nedotazujeme, protože na to nemáme čas. Ale nebylo by to 
vůbec od věci si ještě tu pečovatelskou jakoby… Zavolat můžeme, kontakty na ně máme. Není 
na to prostě čas. (SP IX) 

5.2.5 Sociální šetření mimo domácí prostředí žadatele o PnP  

Sociální pracovníci provádí šetření také v jiných prostředích, než je domácnost 
žadatele, a to zejména v různých zařízeních sociálních služeb. Nejčastěji jmenovali 
domovy pro seniory, ústavy sociální péče pro různé cílové skupiny, hospice a domovy 
se zvláštním určením.  

Z výpovědí pracovníků jasně vyplývá, že tato sociální šetření se velmi liší od 
sociálních šetření v domácnosti. Především lze říci, že ve výpovědích sociálních 
pracovníků o provádění sociálních šetření v zařízeních sociálních služeb jsme nezazna-
menali téměř nic, co by svědčilo o snaze uplatňovat situační přístup. Jak níže 
ukazujeme, sociální pracovníci si uvědomovali a verbalizovali řadu zádrhelů, které 
s sebou provádění sociálního šetření podle stejného „mustru“ jako v přirozeném 
prostředí žadatele nese, a navíc u klientů, jejichž životní situace byly do jisté míry 
unifikovány pobytem v instituci. Většina z nich však v praxi sociálního šetření tato 
omezení akceptovala jako obtížně překonatelná, případně někteří tento stav vnímali 
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jako možnost realizovat sociální šetření v pobytových službách efektivně v kvantitativ-
ním smyslu slova. Případy, kdy sociální pracovník vědomě a záměrně hledal strategie, 
jak se vysoké míře proceduralizace sociálního šetření v pobytové službě vyvarovat a 
rizika limitovaného zkresleného sociálního šetření v pobytovém zařízení kompenzovat, 
byly mezi námi zkoumanými sociálními pracovníky naprosto ojedinělé. Jak můžeme 
usuzovat z výroku níže citované sociální pracovnice, vyhnout se formálnímu a 
procedurálnímu pojetí sociálního šetření v pobytových službách zřejmě předpokládá, 
že sociální pracovník jednak nemá sklon chápat svoji roli při vyřizování žádosti o PnP 
jako pouhého administrátora a také musí přikládat výstupu ze sociálního šetření váhu 
(podrobněji viz dále v kap. 6).  

Záleží, jak chcete to šetření udělat. Takže to šetření v zařízení může být úplně 
nejjednodušší. Zeptáte se pečovatelky, napíšete si body zvládá, nezvládá, dělá personál, 
nedělá personál a můžete odejít a mít za 20 minut vyřízený šetření. Anebo nenecháváte se 
opíjet rohlíkem a není vám to třeba jedno, tak se snažíte ty body popsat a tak, jak ať 
situace opravdu je. Snažíte se tam dát svůj vlastní náhled. (SP XXII)  

Celkově můžeme konstatovat, že sociální pracovníci měli tendenci vnímat 
sociální šetření v pobytových zařízeních sociálních služeb spíše jako rutinní záležitost. 
V závislosti na tom, o jaké klienty a o jaké zařízení se jednalo, hovořili také sociální 
pracovníci o tom, že sociální šetření v zařízeních sociálních služeb lze plánovat tak, 
aby bylo možné při jedné návštěvě provést větší počet těchto šetření. 

Někdy máme lidi v místě, v ňákým sociálním zařízení, kde není problém udělat pět lidí, 
když tam ty žádosti nějak jsou. (SP XVI)  

Takže oni nám už, když vědí, když chtějí žádosti o zvýšení, tak nám je dávají najednou, 
abychom tam co týden nechodili na jedno šetření. Takže tam to funguje tak, že třeba 
máme čtyři žádosti, tak si vezmu všechny čtyři, jdu za sociální pracovnicí, tam proběhne 
takovej ten všeobecný pohovor, kdy řekne, kdy došlo ke zhoršení. To už jsou většinou 
klienti, které už známe, už jsme tam byli asi jednou na šetření, že jo. (SP XIV)  

K tomuto postupu na straně sociálních pracovníků podle jejich vyjádření přispívá 
také to, že některé pobytové sociální služby mají tendenci vést své klienty 
k opakovanému, podle sociálních pracovníků někdy spekulativnímu, podávání žádosti 
o zvýšení PnP. Konkrétní způsob, jakým sociální pracovníci sociální šetření u klientů 
daného zařízení pojmou, závisí mimo jiné právě na tom, do jaké míry opakovaná 
podávání žádostí, případně i určitý tlak ze strany zařízení, na zvýšení příspěvku 
některým klientům považují za opodstatněný vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu 
stavu klientů. Pokud sociální pracovníci agendy PnP postup pobytového zařízení a 
snahu dostat klienty zařízení do vyšších stupňů závislosti neproblematizují, často 
nacházíme ve výpovědích těchto sociálních pracovníků sklon ztrácet ze zřetele 
individualitu žadatele o PnP z řad klientů daného zařízení a specifika každého z nich. 
Nahlíželi na jejich zdravotní stav a potřebu péče z perspektivy toho, jak se jim celkově 
jeví klientela daného zařízení a co vědí o typu a rozsahu poskytované péče v tomto 
zařízení. Jednotlivá sociální šetření pak sociální pracovníkům mohou splývat s tím, co 
je podle nich typické pro klienty daného zařízení, a mohou chápat sociální šetření jako 
pouhý formální krok v rámci vyřizování žádosti o PnP.  

Máme tam ty třetí, čtvrtý stupně, tu péči tam potřebují. Tak péče je tam celodenní…, ale je 
to takový, když to řeknu, pořád dokola ty šetření. Protože tím, že je tam ten personál, 
který opravdu tu péči zajistí, tak jak má a je tam 24 hodin denně k dispozici, tak tam není 
v celku co řešit, že jo.“ (SP XIV)  

Pokud naopak sociální pracovníci provádějící sociální šetření nabydou dojmu, že 
dané pobytové zařízení sociálních služeb má tendenci kvůli příspěvku na péči prezen-
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tovat zdravotní stav svých klientů, resp. funkční omezení a míru soběstačnosti, jako 
horší, než ve skutečnosti je, neznamená to, že budou při provádění sociálního šetření 
častěji inklinovat spíše k situačnímu přístupu, aby případné diskrepance mezi tím, co 
tvrdí pracovníci zařízení, a tím, jak je na tom klient reálně, lépe zachytili. Naopak, 
názor, že zařízen utilitárně iniciuje opakované podávání žádostí o PnP bez přímé 
souvislosti se zhoršením zdravotního stavu daných klientů, může vést ke stejně 
paušalizujícímu přístupu k těmto žadatelům a ke stejné míře formálnosti sociálního 
šetření jako v předchozím případě. Sociální pracovníci opět mohou vykazovat tendenci 
abstrahovat od unikání situace každého žadatele, který je klientem daného zařízení. 
Pouze s tím rozdílem, že za těchto okolností mohou nahlížet na žadatele a jejich 
zdravotní stav optikou očekávání, že dochází k nadhodnocení vážnosti jejich 
zdravotního stavu personálem pobytové sociální služby.  

No tak úplně upřímně řečeno v těch zařízeních mám takovej pocit vždycky z těch 
sociálních pracovnic nebo z těch přítomných u toho šetření, že to trošičku jako nadsazujou, 
jako že ten obyvatel, že není schopen ničeho. (SP XXI) 

U řady sociálních pracovníků se navíc do přístupu k provádění sociálního šetření 
v zařízeních sociálních služeb promítalo také přesvědčení, že mnoho klientů je v 
pobytových zařízeních rutinně přepečováváno, a tedy bezmocnost o odkázanost na 
péči jiné osoby je sekundární. Tedy nikoliv přímo zaviněná zdravotním stavem, ale do 
jisté míry i získaná tím, že klient ztratil možnost v dané oblasti své dovednosti 
udržovat. I toto někteří sociální pracovníci považují za překážku provedení plnohod-
notného sociálního šetření v pobytových zařízeních.  

Ty lidi tam tu pomoc mají takovou, že jednak nejsou motivovaní, jednak nemusej, protože 
tam se o ně někdo postará, péči o domácnost vůbec neřešej, obědy jim dovezou až do 
postele, nebo si dojdou do jídelny, nevařej, to je úplně jiný. (SP XXIV)  

Zároveň mnozí sociální pracovníci poukazovali na skutečnost, že vzhledem 
k tomu, na jaké oblasti života je sociální šetření zaměřeno, a zejména, jakých deset 
oblastí, resp. základních životních potřeb, je následně posuzováno, odehrává se 
sociální šetření v pobytových zařízeních částečně v rovině „kdyby“ (např. kdyby byl 
tento žadatel ve vlastní domácnosti, co by zvládnul sám). Někdy se také zakládá na 
víře, že důvodem přijetí klienta do pobytového zařízení je právě to, že by ve vlastní 
domácnosti již nic z daných oblastí každodenního života nezvládl, proto není třeba 
nesoběstačnost v daných oblastech zpochybňovat.  

No, určitě. Tady v těch domovech jo. Protože oni nepečujou o domácnost, oni nevaří. 
Takže: Zvládl byste uvařit jednoduchý jídlo? Nevím. Oni řeknou, možná jo, já nevím. 
Protože to nemůže vědět, když nevaří. Zvládl byste umýt nádobí? Nevím. Tak opláchnete 
si hrníček tady, půjčenej? To je fakt jako - byste, možná. V těch domovech je to složitější. 
(SP XXIV)  

Péče o domácnost, tam je to na základě smlouvy, čili mu to automaticky přiznávají. 
Automaticky, když je v domově důchodců, mu přiznávají i péči o zdraví, protože tam léky 
rozdávají jenom pracovnice, zdravotní personál. (SP XVIII)  

V převážné většině případů popisovali sociální pracovníci KoP ÚP, že v pobyto-
vém zařízení vždy provedou rozhovor nejprve s jedním či více pracovníky daného 
zařízení, a teprve následně navštíví klienta, hovoří s ním, je-li to možné, a doplní si 
tak informace získané od zdravotníků či sociálních pracovníků dané sociální služby. Ať 
již tedy dotázaní sociální pracovníci vnímali možnost a někdy i smysluplnost provádět 
sociální šetření v pobytových zařízeních jakkoliv a ať se klonili k názoru, že pracovníci 
těchto služeb prezentují zdravotní stav svých klientů jako vážnější než je, či nikoliv, 
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z výpovědí většiny z nich bylo patrné, že personál pobytových zařízení pro ně předsta-
vuje hlavní a v některých případech v podstatě jediný zdroj informací potřebných pro 
provedení sociálního šetření.  

Většinou je tam přítomná buď ošetřovatelka, nebo zdravotní sestra, když je to teda v tom 
zařízení. A spíš teda, protože většinou ti lidi opravdu v těch zařízeních už nejsou schopni, 
takže většinou je teda u toho, a jedu zase podle těch bodů a spíš teda s ní. (SP XXIV)  

Na základě výpovědí sociálních pracovníků lze tedy říci, že sociální šetření 
prováděná v různých pobytových zařízeních sociálních služeb se často odehrávají téměř 
či zcela bez aktivní účasti žadatele o příspěvek na péči. Ať již je tento postup vynucen 
vážným zdravotním stavem žadatele, který žadateli znemožňuje často i elementární 
komunikaci s jeho sociálním okolím, či zda je uváděná neschopnost žadatele komu-
nikovat v některých případech spíše racionalizací přesvědčení sociálního pracovníka, že 
odborníkem na zdravotní stav žadatele a jeho konsekvence pro rozsah potřebné péče 
jsou spíše profesionálové daného zařízení než klienti sami, sociální pracovníci KoP ho 
většinou příliš neproblematizují a v některých případech spíše vnímají jako efektivní 
způsob, jak sociální šetření plynule provést.  

Tam jakoby ani to šetření není obtížný, protože máte k ruce tu sociální pracovnici, i třeba 
pokud je tam lékař, tak se můžete zeptat, pokud by vám to chtěl sdělit, ale tak tam se my 
na diagnózu neptáme, protože tam je většinou jasný, že ty lidi jsou nějakým způsobem 
mentálně postižení. (SP IX)  

Na některé klienty se mohou pouze jít podívat, což se podle jejích slov stává, 
pokud je klient v těžkém stavu např. v hospici, nebo trpí velmi vážným stupněm 
demence, či v době sociálního šetření je výrazně indisponován nebo spí.  

Když jsem šla do hospice, tak jsem třeba šla k těm lidem, protože už ani nemluvili, byli 
takoví dezorientovaní, takže už se s nima nedalo třeba ani mluvit, že se ani nedokázali 
podepsat, nic, že jo. Já jsem se třeba šla fakt na ně jenom podívat, že to jsou oni. (SP 
&VED XVII)  

A děsně důležitý je, aspoň v těch zařízeních, navázat ňákej slušnej kontakt s těma 
sociálníma pracovníkama, protože od toho se taky odvíjí, co se od nich dozvíme, jo. (…) 
No, aby nám prostě o nich něco řekli. Když nás tam nechají, já nevím, s klučinou, kterej 
má problémy vůbec komunikovat a vyjadřovat se, tak to asi moc objektivní nebude. (SP 
XVI)  

Jak již bylo řečeno výše, snaha individuálně rozlišovat mezi žadateli o PnP z řad 
klientů pobytových sociálních služeb, v oblasti možností aktivně zapojit žadatele do 
sociálního šetření a pokoušet se chápat jeho sdělení a další signály a informace z jeho 
strany, byla mezi námi zkoumanými sociálními pracovníky minoritní strategií. Nicméně 
i pracovníci s takovým přístupem v našem šetření zastoupeni byli a z jejich výpovědí 
lze usuzovat na možnost realizovat sociální šetření v pobytových zařízeních diferenco-
vaněji a s různými nuancemi zohledňujícími individuální stav daného žadatele. Tito 
sociální pracovníci se snažili nevylučovat předem žadatele o příspěvek jako hlavního 
aktéra sociálního šetření, jemněji diferencovat mezi jednotlivými žadateli, co se jejich 
schopnosti zapojit se do sociálního šetření a věrohodnosti a spolehlivosti jejich sdělení 
týče, tedy i využívat sdělení personálu odstupňovaně dle situace jednotlivých žadatelů.  

Pokud klient se mnou komunikuje, je schopen mi podat adekvátní informace, na tý úrovni, 
který potřebuju, tak se bavím s klientem. Jo, jdu za klientem. Když je to tak jako půl na 
půl, tak většinou požádám tu pracovnici toho sociálního, aby tam byla přítomná, a zase je 
to to samý jako v rodině, když je tam někdo z osob blízkých nebo pečujících, tak aby to 
upřesňovala, jestli ten člověk mně říká skutečně ty informace, který takový jsou, jo. (SP 
XII)  
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Samozřejmě záleží i na tom, jaké informace jednotliví sociální pracovníci 
považují za relevantní a co jsou schopni akceptovat jako adekvátní způsob komunikace 
ze strany klienta. Žadatele s výrazněji omezenými kognitivními funkcemi byli sociální 
pracovníci ochotni akceptovat jako primární zdroj informací pro sociální šetření téměř 
výjimečně, a to v případech, kdy se současně nebáli využít i jiné možnosti, jak si 
přímo v osobním kontaktu se žadatelem udělat co nejpřesnější obrázek o jeho 
skutečných schopnostech a funkčních omezeních, než je verbální komunikace. Takový 
přístup se vylučuje s rychlou a rutinní návštěvou v zařízení sociální služby. To může 
někdy narážet na očekávání pracovníků či zavedený režim dané služby. Ve výpovědích 
jsme zaznamenali i zkušenosti sociálních pracovníků KoP ÚP, kteří si museli vhodné 
podmínky pro sociální šetření v některých pobytových službách nejprve vyjednat, 
někdy prosadit, že sociální šetření se bude odehrávat v jejich režii, nikoliv v režii a 
podle představ pracovníků dané služby.  

Já si vždycky domluvím, aby mně vyhradili místnost, protože když jsem tam přišla poprvé 
a dali mě do jídelny, kde se různě pohybovali, tak jsem si vyžádala samostatnou místnost, 
kde budeme mít klid a kde budu moct jenom hovořit s tím klientem, a pak se podívám na 
ten pokoj, nebo na to prostředí, kde ten klient je. Ale chci mít tady to soukromí a pak si 
vždycky dožádám nějakou zdravotní sestru, nějakou pečovatelku. Snažím se podle toho, 
jak která mi řekne k tomu informace, jak se mi ten člověk jeví, tak se to snažím nějak tak 
poskládat. Protože ta sociální pracovnice, nebo ta pečovatelka má tendenci říct, že ten 
člověk vůbec nic nezvládá, nic neumí, jo. „On vám nebude rozumět…, on vám to 
nepodepíše…, on to neumí…“. A pak vidíte z těch reakcí, nedám taky na to, tak zkusím 
tomu člověku dát do ruky tužku, nebo nějakou otázkou, nakolik ten člověk rozumí… Mají 
zájem na co nejvyšším příspěvku na péči, tak oni vám budou tvrdit, že to nezvládá. (SP 
XXII) 
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6. Poznatky ze sociálního šetření a záznam ze 
sociálního šetření 

V průběhu sociálního šetření sociální pracovníci získávají poznatky o situaci 
žadatele o PnP na základě sdělení žadatele a často i pečujících osob. Většinou i tím, že 
mají možnost si prohlédnout, kde žadatel žije, v jakých podmínkách je o něj pečováno 
a v jakém stavu, co se týče např. hygieny, oblečení, ošetření apod. se žadatel 
v okamžiku provádění sociálního šetření nachází, získají poměrně komplexní představu 
o životní situaci žadatele i pečující osoby či celé pečující rodiny. V průběhu rozhovoru 
navíc lidé, kteří jsou přítomni sociálnímu šetření - tedy nejen žadatel, ale i pečující, 
případně další členové rodiny, sdělují sociálnímu pracovníkovi i informace, které nejsou 
bezprostředně nutné pro provedení sociálního šetření. Týkají se péče, zejména 
různorodých potíží, které se zajištěním péče mohou mít, komplikací, s nimiž se potýkají 
v souvislosti se specifickými zdravotními potížemi pečovaného, těžko zvládanými 
nároky péče atp. Sociální pracovníci tak obvykle získávají větší škálu poznatků o 
životní situaci žadatele, než je potřebné zaznamenat pro účely posuzování stupně 
závislosti posudkovým lékařem. Sociální pracovníci proto mohou být zároveň schopni 
reagovat na další sdělení, žádosti o pomoc apod.  

Sociální pracovníci si v průběhu sociálního šetření dělají poznámky. Snaží se 
získat dostatek podkladů, aby se mohli vyjádřit ke všem šesti oblastem, které jsou 
předmětem sociálního šetření, a obvykle zároveň tak, aby posudkový lékař našel 
informace k deseti životním potřebám, které posuzuje on. Na základě těchto poznámek 
vytvářejí nezřídka dodatečně výsledný záznam ze sociálního šetření, který předávají 
posudkovému lékaři. Často postupují tak, že nejdříve provedou více sociálních šetření 
a pak z poznámek postupně vyhotoví zprávy pro posudkové lékaře. To, co přesně a 
jakým způsobem jednotliví sociální pracovníci využijí při přípravě záznamu ze 
sociálního šetření, jak tyto informace formulují a strukturují, se u námi zkoumaných 
sociálních pracovníků lišilo. Stejně tak jsme nalézali i velké rozdíly ve výpovědích 
sociálních pracovníků o tom, zda a jakým způsobem reagují na další poznatky o životní 
situaci žadatele, které jsou nad rámec podkladů pro posudkového lékaře.  

V následujícím textu se tedy nejprve zabýváme tím, jakým způsobem sociální 
pracovníci hovoří o tvorbě záznamu ze sociálního šetření, a hledáme především 
případy, v nichž v této fázi dochází k uplatňování prvků situačního přístupu. Závěrečná 
podkapitola této části textu je pak věnována otázce, do jaké míry, v jakých případech 
a jakým způsobem využívají sociální pracovníci poznatky o životní situaci žadatele 
získané v průběhu sociálního šetření k poskytnutí či zprostředkování další pomoci 
těmto žadatelům či jejich rodinám. Pokud k takovému zajištění další pomoci nad rámec 
činností spojených s vyřizováním žádosti o PnP dochází, lze předpokládat, že je to 
oblast, v níž bude docházet k uplatňování situačního přístupu nejvíce, neboť není 
ošetřena žádnými procedurálními pravidly a není to oblast činnosti, která by byla od 
sociálních pracovníků agendy PnP na KoP ÚP v současné době rutinně očekávána.  

6.1 Tvorba záznamu ze sociálního šetření a využití pro 
posouzení stupně závislosti  

Sociální pracovníci nám dali možnost prohlédnout si, jak vypadají a co obsahují 
záznamy ze sociálního šetření v té podobě, v jaké je předávají posudkovým lékařům. 
Také hovořili o tom, jakým způsobem tyto záznamy vyhotovují a jaké faktory mají vliv 
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na to, co a jakým způsobem do záznamu určeného pro posudkového lékaře zapracují. 
Mezi různými výstupy ze sociálního šetření jsme zaznamenali výrazné rozdíly, co se 
délky, podrobností a částečně i struktury týče. Sociální pracovníci také popisovali 
rozdílné přístupy k tvorbě podkladu ze sociálního šetření. Rovněž důležitost obsaho-
vého a formulačního vypracování záznamu ze sociálního šetření hodnotili různí sociální 
pracovníci různě. Poměrně často hovořili o tom, že je to víceméně administrativní 
záležitost, v podstatě rutina, a orientovali se spíše na kvantitu. Tedy na to, netrávit 
přípravou záznamu více času, než je nezbytně nutné, využívat ustálenou formu a 
zavedené obraty k popisu situace žadatele, někdy se vyjadřovat pouze v bodech, 
podobné případy popisovat podobně apod. 

Někteří sociální pracovníci přitom nevylučovali, že kdyby se více soustředili na 
hledání přesných formulací či více pilovali popisy v sociálních šetřeních tak, aby 
zachytili jemné nuance situace a důsledků zdravotního stavu jednotlivých žadatelů, 
možná by docílili většího zohlednění specifik situace každého žadatele v rozhodování 
posudkových lékařů. Nicméně považovali to na své straně v současné době za časově 
nereálné a někdy také za zbytečné úsilí vzhledem k malé předvídatelnosti a lokálním 
odlišnostem v práci posudkových lékařů.  

Tak pokud by chtěl člověk slovíčkařit, tak asi ano, jo, ale v tom kvantu nemáte šanci se 
teda zaobírat (…) pořád se ohánějí tím, že oni mají své a, a svoji metodiku, ale je to 
zarážející, protože myslíme si, že různé okresy posuzují jinak. Jo? A že třeba v městě X 
posuzují daleko jemněji než třeba tady u nás. (SP II) 

Kromě sociálních pracovníků, ať již externích či kmenových, kteří popisovali svůj 
způsob zpracování záznamu jako procedurální záležitost, jsme se často setkávali s tím, 
že sociální pracovníci rozlišovali mezi případy sociálního šetření, které si v tomto 
ohledu žádaly větší pozornost, a těmi, u nichž lze vyhotovit záznam víceméně rutinně. 
Mezi námi zkoumanými sociálními pracovníky toto byla nejčastější strategie. To zna-
mená tendenci většinu záznamů vypracovávat spíše rutinně, inklinovat v této oblasti 
spíše k procedurálnímu přístupu, nicméně provádět určitou selekci. A to zejména na 
základě vlastních zkušeností s tím, jak různé typy žadatelů, resp. různé diagnózy, 
nahlížejí posudkoví lékaři, co bývá zdrojem nejasností, problémů, či na jaké nesrovna-
losti v záznamu ze sociálního šetření zejm. v juxtapozici k lékařské dokumentaci může 
přiznání PnP, resp. posouzení stupně závislosti narážet. 

Když teď budu mět jet někam na ves a tam bude manželský pár, tak si vzpomenu, že jsem 
tam třeba před dvěma rokama byla a ta situace je podobná, tak vlastně použiju ten zápis, 
kterej mi sedí na manželský pár na vesnici, ale už tam aktualizuju ty další údaje, ale jedu 
podle toho, že to nemusím třeba dělat úplně celý znova. (SP & VED XXIII)  

Jak vyplývá z výše citovaného výroku, mezi žadatele, u nichž je podle některých 
sociálních pracovníků nutné velmi dbát na vyhotovení záznamu ze sociálního šetření 
tak, aby dobře dokumentoval potřebu péče, pokud tito lidé mají příspěvek na péči 
získat, patří žadatelé bez fyzického handicapu a bez výrazněji narušených kognitivních 
funkcí. Typicky se jedná o dospělé žadatele s určitými typy duševních onemocnění. 
Sociální pracovníci se víceméně shodovali v tom, že podle jejich zkušeností tyto žádosti 
o PnP nebývají úspěšné vůbec, případně končí přiznáním I. stupně, a to i při poměrně 
velké reálné potřebě péče a zejména dohledu. Řada sociálních pracovníků tento stav 
popisovala spíše jako deficit v rámci stávajícího způsobu posuzování stupně závislosti 
a případně jako důsledek způsobu interpretace zdravotního stavu a jeho funkčních 
dopadů, jak se ustálila na straně posudkových lékařů. S tím, že sociální pracovník 
hledá způsob, jak posudkovému lékaři zprostředkovat představu o potřebném rozsahu 
každodenní péče, vysvětlit a odůvodnit, v čem u konkrétního žadatele spočívá omezení 
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soběstačnosti v různých oblastech života, jsme se v rozhovorech také setkávali, avšak 
poměrně zřídka.  

No, musíte ty informace, které pojímáte, abyste to správně popsala, tu situaci, protože 
třeba u těch psychických onemocnění, k tomu posudkovému lékaři je důležitý to prostě 
podrobně popsat ty stavy toho člověka a ten vliv na tu soběstačnost, aby ten příspěvek se 
přiznal. Tam ten posudkový lékař, neví asi jak toho člověka kam zařadit, tak s tím je 
trošku problém a to šetření je náročnější. (SP XXII)  

Prostě vždycky se snažím to popisovat, proč si myslím, že to nezvládá, a popisuju tam tu 
situaci podrobněji. A že ten úkon sám on vykoná, ale někdo mu musí dát pokyn (...), že 
teda nad ním stojí a mu říká co a jak, vezmi do ruky kartáček a dej tam pastu a tak (…) 
Vždycky se snažím detailním způsobem popsat tu situaci, aby ten posudkový lékař si o 
tom udělal obrázek a posoudil toho člověka, tak asi tak, jak to odpovídá. (SP XXII) 

Kromě této oblasti jsme snahu uplatňovat situační přístup či alespoň uvědomění 
si, že by bylo žádoucí tento přístup více využívat, zaznamenali u některých pracovníků 
v souvislosti s úvahami o různých vlivech i velmi podobného handicapu (popř. stejné 
diagnózy) u různých žadatelů na míru jejich soběstačnosti, a tedy i na počet oblastí 
každodenního života, v nichž daný žadatel potřebuje přímou pomoc jiné osoby či 
dohled. Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které většina sociálních pracovníků 
uváděla v souvislosti s těmito rozdíly v míře soběstačnosti u lidí se srovnatelnými 
zdravotními problémy, figurovaly parametry fyzického prostředí, v němž žadatel žije. 
Zde ale podle zkušeností řady sociálních pracovníků docházelo někdy k odlišným 
interpretacím těchto parametrů na straně sociálních pracovníků a na straně posudko-
vých lékařů. Zatímco sociální pracovníci měli tendenci překážky a omezení ve fyzickém 
prostředí žadatele akceptovat jako odůvodnění potřeby většího rozsahu dopomoci a 
péče ze strany jiných osob, posudkoví lékaři měli podle zkušeností sociálních pracov-
níků mnohdy opačné vnímání. Například fakt, že žadatel doposud přežívá ve své 
domácnosti sám a fyzické uspořádání a materiální vybavení této domácnosti neodpo-
vídá potřebám člověka s vážným zdravotním handicapem, vnímají posudkoví lékaři dle 
zkušenosti sociálních pracovníků jako doklad toho, že soběstačnost v řadě posuzova-
ných oblastí nemůže být výrazně snížena. 

Nicméně bez ohledu na to, jak jsou informace o podmínkách domácnosti i 
širšího okolí (bariérovost, bezbariérovost, dostupnost různých prvků infrastruktury, 
služeb atd.) nakonec využity, považovala většina sociálních pracovníků za důležité 
dostatečně názorně tyto skutečnosti posudkovému lékaři popsat. Snaha pojmout tento 
popis spíše situačně se pak u některých sociálních pracovníků a v určitých případech 
projevovala hledáním cest, jak posudkovému lékaři zprostředkovat nejen představu o 
bariérách a limitech prostředí, v němž žadatel žije, ale také o nárocích na péči, které 
tato situace implikuje.  

Kromě zohlednění fyzických a sociálních podmínek prostředí, v němž posuzo-
vaný žadatel o příspěvek na péči žije, se někteří sociální pracovníci zmiňovali o tom, 
že různí lidé s podobným zdravotním handicapem mají různé psychické a osobností 
předpoklady ke zvládání života s tímto handicapem a považovali by za legitimní, kdyby 
i toto bylo nějakým způsobem zohledněno. Je to však oblast, se kterou se při 
posuzování stupně závislosti v současné době nepracuje, a sociální pracovníci nemají 
příliš prostor se k tomuto v záznamu ze sociálního šetření vyjadřovat, i když se někteří 
snaží zachytit alespoň psychické rozpoložení žadatele v době sociálního šetření 
(„plačtivá“, „depresivní“, apod.)  

Jinak fungujou dva lidi se stejnou nemocí. Se slabozrakostí každej funguje jinak. Byť mají 
podobné přirozené prostředí. Každej funguje jinak, každej potřebuje jinej rozsah péče a 
mají stejnou diagnózu. (SP VII)  
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Podobně jako s různými individuálními osobnostními předpoklady vyrovnat se 
se zdravotními handicapy, setkávají se v terénu sociální pracovníci i s různým subjek-
tivním hodnocením žadatelů, zda sebeobsluhu v různých oblastech života ještě zvládají 
či nikoliv. Jinými slovy, kromě jinak úspěšného reálného zvládnutí či nezvládnutí 
daných oblastí každodenního života bez pomoci jiné osoby se liší žadatelé ve svém 
pocitu zvládání či nezvládání dané oblasti, což sociální pracovníci registrují zejména ve 
srovnání s tím, jak žadatele a jeho domácnost mají možnost během sociálního šetření 
pozorovat. Nejde o záměrné, spekulativní agravování svých zdravotních omezení 
s cílem získat co nejvyšší příspěvek na péči. To je jiný problém, s nímž se sociální 
pracovníci někdy potýkají, ale podle jejich vlastních slov není tak frekventovaný, jak 
by se mohlo zdát. Častěji jde o autentický subjektivní pocit žadatele, že něco 
nezvládne či nezvládá či naopak, že něco dobře zvládá a sociální pracovník přitom má 
dojem, že konkrétní projevy, stav a situace v domácnosti žadatele tomuto pocitu 
neodpovídají. Navzdory všeobecnému očekávání mají podle sociálních pracovníků 
žadatelé obecně sklon míru své závislosti spíše podceňovat a domnívat se, že jsou 
daleko soběstačnější, než skutečně jsou. Někteří sociální pracovníci pak hovořili o tom, 
že je třeba v záznamu ze sociálního šetření ošetřit a upřesnit, pokud pocit žadatele 
není dle názoru sociálního pracovníka v souladu se skutečným stavem tak, aby sám 
sebe žadatel svými tvrzení nepoškodil při posuzování stupně závislosti.  

Někdy je problém, když nám ta babička tvrdí, že to všechno zvládne. A vy vidíte, v jaké 
domácnosti žije, že prostě ten úklid a to (...) ona vám tvrdí: Já to zvládnu a to já si sama 
a tohle sama a všechno sama, teď tam ta pečující osoba není, tak nemůžeme napsat, že ta 
paní uvádí, že všechno zvládne, byť vidíme, že to nezvládne. Takže je to o tom, že to 
napíšete trošku: ano, klientka uvádí, ale z pozorování pracovníka bylo zjištěno, že, já 
nevím, nemá pomyté nádobí celý týden nebo že nemá vodu, že tam má suchý záchod, 
nemá se kde okoupat. (SP XV) 

Musí se to podrobně pro toho posudkovýho popsat. Protože jenom konstatovat, že to ten 
člověk nezvládá…, musí se tam popsat ten dojem z té návštěvy, jak se ten klient choval, i 
takové ty poznámky mimo, to tam taky do toho záznamu pro toho posudkového píšu. Že 
třeba, žadatel tvrdil něco, pečující osoba to rozporovala. (SP XXII)  

Jak vyplývá z předchozích odstavců, přístup, jaký k vypracování záznamu ze 
sociálního šetření sociální pracovníci zvolí, do značné míry závisí i na tom, jak vnímají 
očekávání ze strany posudkového lékaře. Tendence pojímat vypracování záznamu ze 
sociálního šetření velmi procedurálně, chápat je víceméně jako administrativní krok, 
mají často externí sociální pracovníci, jimž chybí kontinuita práce s žadatelem, a 
především postrádají zpětnou vazbu, jak a v čem posudkový lékař vzal jejích zjištění 
ze sociálního šetření v potaz, co zohlednil, co nikoliv. Nicméně to, zda a jakým 
způsobem sociální pracovníci komunikují s posudkovým lékařem (viz dále v kapitole         
8 ), podle našich poznatků ovlivňuje formu a obsah výstupu ze sociálního šetření také 
u kmenových sociálních pracovníků, tedy nejen u externistů. Pokud sociální pracovník 
předpokládá, že posudkový lékař vnímá záznam ze sociálního šetření vedle lékařské 
dokumentace jako plnohodnotný podklad pro rozhodnutí o stupni závislosti, může jej 
to motivovat k širšímu uplatňování situačního přístupu při vypracovávání záznamu ze 
sociálního šetření, tzn. zejména ke snaze zachytit specifika každého případu.  

Takže si to vždycky beru tak, abych ten záznam kvalitně zpracovala, protože na tom 
samozřejmě hodně záleží, jak ten posudkový lékař to posoudí. (SP XXII)  

Vyjádřili jsme na základě našich poznatků domněnku, že komunikace s posud-
kovými lékaři či alespoň určitá zpětná vazba ze strany posudkových lékařů může u 
sociálních pracovníků posílit sklon volit při vypracování záznamu ze sociálního šetření 
(a pravděpodobně i při sociálním šetření samém) situační přístup, přinejmenším u těch 
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z nich, kteří mají takový přístup v repertoáru, ať již jej v době šetření využívali či 
nikoliv. Na druhé straně zpětná vazba od posudkových lékařů situační přístup nega-
rantuje, v některých případech může být v tomto ohledu dokonce kontraproduktivní. 
Může to nastat v případě, kdy vyplyne nikoliv na základě vzájemné rovnoprávné 
komunikace, ale je posudkovými lékaři formulována direktivně spíše jako požadavek.  

Hlavně se snažíme podle instrukcí posudkových lékařů teď věnovat pozornost především té 
mobilitě. To nám zdůrazňují, že to tam chtějí víc popsat, jestli ten člověk třeba vydrží stát, 
jestli sám ujde pár těch metrů, takže tomu se věnujeme, to se snažíme dost podrobně tam 
popsat a pak je hodně zajímá ta orientace, že se řeší vlastně. (SP & VED XXIII) 

Je-li plnění požadavků posudkových lékařů, co se sociálního šetření týče, navíc 
podporováno či přímo vyžadováno nadřízenými sociálních pracovníků, může to tendenci 
využívat situační přístup spíše inhibovat a u procedurálně založených sociálních pra-
covníků vést k začlenění do procedury šetření a zápisu ze šetření pouze těch hledisek, 
která akcentuje posudkový lékař. Přejímání hlediska posudkového lékaře tak může 
v určitém ohledu také být projevem velmi procedurálního přístupu. 

Zpětnou vazbu nemáme, my jsme od nich dostali jakoby nástřel jednoho šetření, podle 
toho se to nějak snažíme psát. (…) jakoby ne vzor, ale když tam jeden z nás někdo poslal 
takhle šetření, kde oni řekli: Jo, takhle je to, takhle bysme to chtěli. (SP VIII)  

V několika ze zaznamenaných výpovědí sociálních pracovníků zaznívalo, že se 
tito pracovníci se snahou vyhovět posudkovému lékaři vnitřně příliš neztotožňovali. Byli 
ale vystaveni tomuto očekávání ze strany nadřízených a/nebo sami vypracování 
záznamu ze sociálního šetření podle představ posudkového lékaře viděli jako jedinou 
cestu, jak dosáhnout toho, aby se lékař obsahem záznamu zabýval. Na druhé straně 
jsme ale zaznamenali i případy, kdy sociální pracovník sám sebe vnímá spíše jako 
prodlouženou ruku posudkového lékaře. V takovém, v našem výzkumu spíše ojedině-
lém, případě může sociální pracovník vycházet posudkovému lékaři vstříc dokonce do 
té míry, že přestane uvažovat o tom, zda ve svém záznamu ze sociálního šetření 
nemůže ohrozit zájem klienta tím, že uvede informace, které sice posudkový lékař 
vyžaduje, ale v sociálním šetření je není nutné uvádět.  

Jsme domluvené, že kdybychom cokoli, nějakou poznámku měly, tak jí to určitě napíšem 
(…) Někdo třeba užívá… ale to oni už většinou vědí, ty závislosti, že tam je alkohol nebo 
tak. Ale tak je zajímá prostě, když přijdem do toho bytu, jak to tam vypadalo, jestli bylo 
uklizeno, jestli bylo zakouřeno, to je teda taky zajímá, kuřáci. Pak docela posudkovou 
zajímá, jestli je tam zjevná obezita (…) možná, že opravdu u nějaký ty, že jo obezita, tak 
je jasný, že ten člověk si to nějakým svým způsobem zavinil, takže ještě s tím třeba, když 
je tomu člověku třeba 45, tak s tou obezitou může ještě něco udělat. A teď jí jde o to, 
jestli teda on chce nebo nechce. Jestli může, nemůže s tím něco udělat. Pokud může, tak 
ona už na něj podle mě kouká jinak, než když někdo je vážně nemocný a ta obezita už je 
důsledkem… (SP XIV)  

Kromě toho, že jednotliví sociální pracovníci odlišně vnímali míru důležitosti 
toho, jak obsahově, formálně a formulačně naplnit, stylizovat a strukturovat záznam ze 
sociálního šetření jako oporu pro stanovení stupně závislosti, několik na výzkumu 
participujících sociálních pracovníků zdůrazňovalo i význam přesahu záznamu ze 
sociálního šetření nad rámec podkladu pro posudkového lékaře. Nicméně způsob a 
rozsah, jakým by do jednoho záznamu mohli sociální pracovníci zpracovat podklad pro 
posudkového lékaře a zároveň informace, které svědčí o potřebě další pomoci, zatím 
tito sociální pracovníci nalézají obtížně. Možnost vést více záznamů ze sociálního 
šetření také v současné době neexistuje. Pokud se sociální pracovníci snaží podrobněji 
svá zjištění zpracovat alespoň v případech, kdy se setkají se žadatelem, u něhož 
detekují hlubší potíže se zajištěním péče, mohou narazit na nepochopení či přímo 
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kritiku. Jedna ze sociálních pracovnic v této souvislosti uváděla, že rozsáhlejší záznamy 
ze sociálního šetření odmítá přímo jejich krajský metodik. Sociální pracovnice tento 
postoj metodika přičítá z největší části zanedbatelné zkušenosti daného pracovníka 
s agendou příspěvku na péči a nedostatku přímých kontaktů s žadateli o PnP a jejich 
životními situacemi.  

Náš metodik, bohužel, který třeba praxí nikdy neprošel a sociální šetření dělal jednou v 
životě z příspěvku na péči, tak to pak těžko s ním něco konzultujete. On nám naopak 
vytýká, že ta sociální šetření máme někdy moc dlouhá, dlouhá šetření.(…) Zápisy. Což 
když máte kontrolu… třeba u člověka, když víte, že tam jsou problémy a tím poskytováním 
těch sociálních služeb, že tam uvažujete třeba, že tam pošlete sociálního pracovníka 
města, aby se stal opatrovníkem, protože ta rodina toho člověka zanedbává, tak uděláte 
samozřejmě obsáhlejší sociální šetření, aby případně to mohlo posloužit jako nějaký 
podklad třeba pro řízení potom a když vám pak vytkne, že je to moc dlouhé, tak se člověk 
trošku jako... (...) Tak jsem se to snažila vysvětlit, ale když to někdo nedělal, tak to těžko 
pochopí teda. (SP &VED XXIII) 

6.2 Využití poznatků ze sociálního šetření pro 
poskytnutí další pomoci  

Jak vyplývá mimo jiné z poslední výše uvedené citace, někteří sociální pracov-
níci mají tendenci uplatňovat širší pojetí sociálního šetření, alespoň co se týče využití 
poznatků, které o životní situaci žadatele získají. I v této sféře však nacházíme mezi 
jednotlivými sociálními pracovníky, jejich názory na toto využití i popisy stávající praxe 
či konkrétních případů, značné rozdíly. Kromě toho, že někteří sociální pracovníci 
poukazují na nedostatek času a absenci podpory ze strany nadřízených k tomu, aby se 
zprostředkování či poskytování další pomoci věnovali, i v této, či možná právě v této 
oblasti nejvíce, záleží na tom, jaké představy o své vlastní roli coby sociálních 
pracovníků jednotliví sociální pracovníci mají a s jakým pojetím sociální práce jsou 
schopni se ztotožnit. 

Naše zjištění potvrzují, že v kontextu toho, jak je v současné době vymezen 
účel záznamu ze sociálního šetření, ale také toho, že nejsou srozumitelně nastaveny 
podmínky spolupráce mezi sociálními pracovníky KoP ÚP a sociálními pracovníky obcí a 
případně jiných subjektů, nedochází k systematickému využívání poznatků o životní 
situaci žadatele pro plánování takové další pomoci žadatelům či pečujícím, která sahá 
nad rámec poskytnutí příspěvku na péči, případně pomoci s administrativními náleži-
tostmi spojenými s vyřizováním příspěvku. Celá řada informací o žadateli a jeho situaci 
tak často zůstává nevyužita, dané aspekty životní situace neřešeny, nebo je jejich 
řešení ponecháno čistě na pečující osobě či dalších rodinných příslušnících a blízkých 
osobách. Některé životní okolnosti a potíže žadatele či problémy spojené s péčí 
zůstávají v záznamu ze sociálního šetření zcela nepopsány, protože pro určení stupně 
závislosti nejsou relevantní. Jiné jsou sice v záznamu ze sociálního šetření uvedeny, 
nicméně tyto informace končí na stole posudkových lékařů a dále se na ně nereaguje. 

Z řady výpovědí sociálních pracovníků přitom vyplývá, že určité typy problémů 
mohou při sociálním šetření zachytit dost jasně, někdy doslova „v přímém přenosu“. 
Záleží na tom, za jak závažný považují problém, který zachytí. Nejvíce rozdílů ve 
výpovědích sociálních pracovníků lze najít, pokud hovoří o případech, kdy situace dle 
jejich názoru ještě není kritická, lze sice usuzovat na to, že nějaké problémy s péčí 
jsou či v blízké budoucnosti nastanou, ale zatím situace není jednoznačně špatná. 
V těchto případech se jen menší část námi dotazovaných sociálních pracovníků 
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rozhoduje jednat preventivně a zahájit intervenci s předstihem, tedy dříve, než se 
situace vyhrotí.  

Když zjistíme, že rodina podá za toho klienta žádost o příspěvek na péči, ten klient je v 
domě sám a rodina jezdí jednou za týden, tak pokud vidíme, že tam ta rodina není úplně 
tak schopná a jenom si podají žádost a tím to pro ně končí, tak tady mám domluveno se 
sociální pracovnicí, že ho navštíví a že s ním třeba sepíšou žádost o umístění do domova. 
(SP XXII) 

Na druhé straně se sociální pracovníci samozřejmě stávají svědky situací, kdy 
jsou vážné potíže s poskytováním péče již při prvním kontaktu s žadatelem či při 
sociálním šetření zcela evidentní a důsledky nedostatečné péče na první pohled patrné 
a dobře zdokumentovatelné. V takových případech téměř všichni dotazovaní sociální 
pracovníci podle svých slov reagují rychle a okamžitě začínají usilovat o nápravu. 
Často jdou právě cestou kontaktování sociálního pracovníka obce a snahy ho do řešení 
situace zapojit, případně celou záležitost na tohoto svého kolegu z obce delegovat. 
Různí sociální pracovníci, kteří měli zkušenosti s poměrně vyhrocenými případy 
zanedbávané či chybějící péče či velkých deficitů na straně pečujících rodin, co se 
ochoty či schopnosti poskytovat péči týče, tedy vykazovali různou tendenci situaci 
dlouhodoběji monitorovat. To znamená, že někteří hovořili o tom, že se snaží na 
řešení situace také participovat.  

Máme dobrou spolupráci, jak jsme přišli z města, tak s kolegyněma tam. A ohledně toho 
příspěvku na péči především s tou sociální pracovnicí města, tam je jedna, která se 
vyloženě zaměřuje na osoby v různých životních situacích a právě tam někdy i řešíme 
společně, když je tam třeba, naštěstí je to jenom výjimečně, ale když je tam podezření na 
to zanedbávání té péče, tak potom jdeme tam třeba spolu a ona tu situaci zase hodnotí z 
pohledu toho sociálního pracovníka a pracuje dál s tou rodinou třeba. (SP &VED XXIII)  

Jiným sociálním pracovníkům agendy příspěvku na péči stačila zpětná vazba od 
sociálního pracovníka obce, a někteří spolupráci v pravém slova smyslu se sociálním 
pracovníkem nerozvíjeli. Svoji roli shledávali za ukončenou oznámením, že se na území 
správního obvodu dané obce nachází klient, k němuž je žádoucí bezodkladně směřovat 
intervenci sociálního pracovníka obce.  

To sociální šetření? Určitě, to je využitelný. Tam se o nich zjistí naprosto všechno, zjistí se 
i rodinný podmínky. Kolikrát jsme přišli na věci, že jsme potom informovali obce, že tam to 
prostě není dobrý, jo, o toho člověka je špatně postaráno, jo.(…) Snažíme se kontaktovat 
toho sociálního pracovníka, jo. Ale jak s tím je dál postupováno, nevím. My to ňákým 
způsobem prostě oznámíme. (SP XVI)  

Sociální pracovníci také poměrně často zmiňovali, že u žadatelů o příspěvek 
narážejí na deficity či problémy v oblasti rodinných vztahů. Většinou však nepovažovali 
za důležité či za možné v tomto směru intervenovat. Mnohdy vlastně ani neidentifikují 
tento typ problémů, jako něco, nač by jako sociální pracovníci mohli zaměřit pozornost 
a pomoci je příjemci péče, pečujícímu či celé rodině řešit. Typicky se jedná o konfliktní 
vztahy v rodině a komunikační problémy a napětí mezi členy rodiny. Je také možné, že 
sociální pracovníci o některých problémech neuvažovali v tom smyslu, že tyto 
problémy mohly v souvislosti s péčí vzniknout či gradovat, případně existovaly již dříve 
a nyní mohou dlouhodobé poskytování péče narušovat.  

Někdy se stává, že mají problém s rodinnými příslušníky přímo v domě a dochází tam k 
tomu, že se tam začnou hádat. (…) Oni se začnou přít, hádat, je to takové nepříjemné, 
potom jak odvést tu pozornost k něčemu jinému, zaměřit se na něco jiného, člověk pak 
musí někam přejít, já nejlépe mlčím, že se nechci to toho vměšovat, angažovat, spíše se 
snažím přejít k tomu šetření, jinému problému, záleží na situaci, ale stává se. (SP IV)  
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Mohlo se dokonce stát, že sociální pracovník považoval informaci o komplikova-
ných rodinných poměrech za něco, co se dozvídá od zúčastněných aktérů spíše navíc, 
nad penzum informací, které je třeba zjistit pro potřeby sociálního šetření. Přitom 
součástí sociálního šetření je zjišťovat vztahový rámec žadatele o příspěvek, tedy 
zejména nejbližší rodinné vazby. V praxi tak může docházet k tomu, že sociální 
pracovník nejenže neuvažuje o další pomoci, která by odpovídala problémům, kterým 
žadatel v dané oblasti života čelí, ale dokonce si ani nemusí uvědomit, že skutečnosti, 
které žadatel sděluje spontánně, vlastně nejsou irelevantní ani vzhledem 
k požadovanému zaměření a očekávanému obsahu sociálního šetření. 

T: Mají také ti klienti - žadatelé, příp. rodinní příslušníci tendenci vám říkat nějaké věci, 
které vy ani nepotřebujete vědět pro to sociální šetření? 

SP: Ano, to se stává dost pravidelně. 

T: A můžete mě třeba naznačit, o jaké věci se jedná? 

SP: Většinou jsou to věci, které se týkají rodinných problémů, že nakonec třeba babička 
zůstala u nich, a proč ta babička zůstala u nich, takže si vyslechnete vše, až že ta babička 
zůstala u nich. Většinou jsou to rodinné problémy, které se snaží řešit. (SP V)  

Jen v menším počtu případů jsme zaznamenali tendenci sociálních pracovníků 
na poměry v rodině příjemce péče nějak působit. Často k tomu docházelo až při 
vyhrocení situace do té míry, že péče nebyla v podstatě poskytována a příspěvek na 
péči zcela zjevně neplnil svůj účel. K takovým zjištěním mnohdy nedochází hned při 
sociálním šetření, zejména je-li to první sociální šetření vykonané v souvislosti s pří-
spěvkem na péči. Někdy dostanou sociální pracovníci KoP podnět od jiného subjektu, 
přičemž v některých případech tímto subjektem může být i obec, jejíž sociální 
pracovník se s problémem setkal první a začal jej řešit (viz kap. 10.3). Jindy sociální 
pracovník KoP odhalí vážné potíže s rodinnou péčí při provádění opakovaného 
sociálního šetření při novém sociálním šetření při přeposouzení stupně závislosti, 
případně během kontroly využívání příspěvku na péči.  

Měli jsme třeba situaci, kdy jsme při kontrole, já nevím, příspěvku na péči zjistili, že ta 
péče ze strany té pečující osoby nebyla dostatečná, takže jsme se pak spojili s druhým 
příbuzným a v podstatě jsme ten případ vyřešili tak, že ten druhý příbuzný nebo ta další 
osoba, která vlastně do té rodiny měla přístup, a byl to, bylo to dítě vlastně toho 
zdravotně postiženýho, dospělý samozřejmě, potom tu péči převzalo na sebe a bylo 
schopno tu situaci vyřešit. Kolikrát při těch kontrolách využívání příspěvku na péči třeba 
jsme museli přistoupit i k takovým opatřením, že jsme trvali na tom, aby prostě ta rodina 
tu situaci o toho svýho blízkýho příbuznýho vyřešila jiným způsobem, než jak to bylo, 
protože třeba ta osoba byla zanedbaná. (SP &VED X)  

Pokud se nyní blíže podíváme, jaký typ pomoci sociální pracovníci agendy PnP 
podle svých slov nejčastěji nabízeli, lze říci, že to byly různé podoby sociálního 
poradenství. I v této oblasti se jednotliví pracovníci lišili v tom, jakou váhu této pomoci 
v kontextu svých kontaktů s klientem v rámci vyřizování žádosti o příspěvek přikládali 
a v jakém rozsahu a komu tuto pomoc poskytovali. Lze říci, že sociální pracovníci, kteří 
se zúčastnili našeho šetření, se obvykle snažili najít cestu mezi tím, co od nich klienti 
očekávali či jaká očekávání klientů oni sami anticipovali, tím, co sociální pracovníci 
sami považovali za podstatné a za součást své práce či součást role sociálního 
pracovníka, a tím, co jim v době výzkumu umožňovaly pracovní podmínky, organizace 
práce na daném pracovišti a očekávání nadřízených. Sociální pracovníci nejčastěji 
uplatňovali takové pojetí další pomoci žadatelům, které spočívalo v sociálním 
poradenství zaměřeném pouze na informování klienta o dalších dostupných zdrojích 
pomoci. 
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Na cokoliv se vás můžou ty lidi zeptat okolo… Sociálka, sociální práce je, že tomu člověku 
poradíte, kam by měl jít, kde by se měl zeptat. (SP IX)  

Dáváme třeba informace i … mám s sebou třeba čísla na pečovatelskou službu. Že člověk, 
který se do tý situace dostane poprvé, tak nemá třeba ani představu, že něco takovýho 
funguje. To jako jim dávám takový informace. Že třeba Charita, pečovatelská služba nebo 
cokoli. (…) to beru jako povinnost, že bych je s tím měla seznámit. To nikde napsaný není, 
ale přijde mi to … protože většinou ty informace nemají. (SP XXI)  

To znamená, že sociální pracovníci vnímali jako legitimní zejména ta očekávání 
klientů či pečujících osob, že jim, nejčastěji přímo v rámci sociálního šetření v domác-
nosti žadatele, bude poskytnuto sociální poradenství. Převažují praktické rady ohledně 
kompenzačních pomůcek, dostupných služeb, hygienických pomůcek atd. I rozsah této 
pomoci se případ od případu a zejména sociální pracovník od sociálního pracovníka 
liší. Někteří sociální pracovníci považovali za dostačující, pokud klienta v hrubých 
rysech obeznámí s možnostmi další dostupné pomoci a podpory v rámci lokality. 

Jo, někdy se nás třeba doptávají právě na ty zdravotnické pomůcky. Třeba paní, když už 
hodně špatně chodí, co má dělat, aby dostala invalidní vozík. Tak dáme kontakt nějaký. 
Nebo řekneme, aby to řešila přes praktického lékaře. Prostě nějakou informaci 
poskytneme, aby se nějak doptala dál. (SP &VED XXIII)  

Jiní se snaží si ověřit, že klient navrhované možnosti řešení své situace či 
konkrétního problému pochopil, že se již orientuje a další informace či pomoc si je 
skutečně schopen zařídit sám. Spíše výjimečně pak sociální pracovníci šli nad rámec 
takovéhoto nasměrování klienta a dodatečně ověřovali, že klient uspěl a problém je 
vyřešen. V několika případech sociální pracovníci ale popisovali i to, že se snaží potíže 
klienta předjímat a nabízet poradenství či řešení dříve, než se tyto problémy rozvinou. 
Poskytují tedy sociální poradenství i bez toho, že si toto klient výslovně vyžádá nebo 
aniž by tím reagovali na vyřčené dotazy či obavy klienta. Reagují tak například na 
okolnosti, s nimiž se setkají v domácnosti žadatele nebo které vyplynou z rozhovoru 
se žadatelem o překážkách, s nimiž se v každodenním životě potýká.  

Třeba zjistíme, že nemá průkazku právě osoby se zdravotním postižením a on nám povídá, 
že jezdí hodně k lékaři a že tam se nedá zaparkovat, to oni často říkají. Tak zase mu třeba 
uděláme nabídku, jestli si nechce zažádat o ten průkaz. Takže zase my nabízíme něco, na 
co oni se vyloženě neptají… A teď mě nic dalšího nenapadá. Co ještě bysme, co takhle 
bysme zjistili. (SP &VED XXIII) 

V některých případech, v situacích, kdy sociální pracovník zařadil do své praxe 
zevrubnější rozhovor s žadatelem při převzetí žádosti coby součást přípravy na sociální 
šetření (viz výše), může být sociální poradenství začleněno, je-li to žádoucí, již do této 
fáze práce se žadatelem o PnP. Později, v průběhu sociálního šetření může na tuto 
první intervenci sociální pracovník navázat, vše ještě dořešit, ověřit, zda navržené 
řešení funguje, zmapovat další potřeby. Podle níže citované sociální pracovnice je 
takový postup, kdy se sociální pracovník snaží poradenstvím či jinou pomocí ovlivnit 
situaci v pečující rodině a podmínky péče v domácnosti již při podávání žádosti o 
příspěvek, vhodný zejména v případech, kdy rodina a budoucí pečující osoba nemá 
doposud s poskytováním dlouhodobé péče zkušenosti, potřeba péče vyvstala náhle, 
domácnost není upravená pro potřeby pečovaného atd.  

Třeba dneska mi tam paní podala žádost pro pána, kterého si mají převzít za dva týdny z 
LDN-ky, po mozkové mrtvici. A tak jsem se hned přeptala paní, jaké pomůcky mají 
zajištěné. Zjistila jsem, že pečující osoba bude ona sama, taky seniorka, pán je téměř 
ležící, ty přesuny budou náročné, takže jsem se jí zeptala, jak domácnost vypadá, jak v 
dosahu mají toaletu, a než ještě pána propustí, tak aby lékař, neurolog teda, jí napsal 
poukázku na tu toaletní židli, případně chodítko, aby s ním konzultovala tyhlety pomůcky, 
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aby se kontaktovala na praktického lékaře, aby měla doma zásobu plen..(…) Protože paní 
pak řekne, když jsem se jí ptala na tu situaci v domácnosti, tak ona řekne, „tak pána asi 
ho položíme na gauč do obýváku…“ a teď začala takhle přemýšlet, jak vůbec bude ta péče 
probíhat, a já říkám, „ale vy jste doma sama, vy to zvládnete, s pánem manipulovat?“ (…) 
Propustí domů člověka, který je téměř ležící (…) ta rodina s ním neumí ani manipulovat, 
oni ho neumí napolohovat, rvou se s ním z toho lůžka a nevědí, a čím dýl on bude ležet, 
tak tím se mu ani částečně ta schopnost nějak sám aspoň tím pohybem nějak pomáhat, 
nebo se trošku rozchodit, to prostě nebude. Na tohleto třeba i tu rodinu upozorním, přes 
praktického lékaře aby si dojednali domácí péči, aby tam začala docházet sestřička, 
rehabilitaci aby si vyřídili. (SP XXII)  

Jak již bylo výše zmíněno, jednou z okolností, která může ovlivňovat to, zda je 
další pomoc žadatelům o příspěvek nabízena, v jakém rozsahu a o jaký typ pomoci se 
jedná, je to, jak je v daném správním území nastavena spolupráce mezi sociálními 
pracovníky KoP a sociálními pracovníky obce, případně sociálními službami, které se 
v lokalitě nacházejí. A to nejen na formální rovině, ale také na úrovni neformálních 
vazeb mezi sociálními pracovníky KoP a profesionály jiných subjektů. 

Neformální vazby jsou často pro vzájemnou spolupráci při pomoci klientovi 
klíčové i proto, že mnozí sociální pracovníci KoP tápou, v jaké formě, rozsahu a za 
jakých podmínek a komu mohou informace, které zjistí o životní situaci klienta, 
předávat dál (více viz kap. 10.5). Mnozí sociální pracovníci toto systematicky ani 
neřešili a buď se otázkou předávání informací relevantních pro zajištění další pomoci 
ze strany jiných subjektů než je KoP vůbec nezabývali, nebo často řešili neformálně, 
ústně, obvykle telefonicky a po linii osobních kontaktů s pracovníky jiných subjektů. 
Jen zřídka sociální pracovníci KoP uváděli, že otázku předávání informací pomáhajícím 
pracovníkům jiných subjektů nějak systematicky řeší či mají vyřešenou. Spíše ojediněle 
hovořili také například o tom, že případ od případu zvažují, zda je třeba informace 
dále předávat a zapojit do pomoci klientovi další subjekty, diferencují, jaké informace 
jsou v daném případě pro předání důležité, a nejen informují klienta, ale vyžadují jeho 
souhlas s takovým předáním informací jinému subjektu.  
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7. Metodiky a metodické vedení  

Jednou z důležitých podmínek práce sociálních pracovníků agendy PnP na KoP 
ÚP, které jsme v souladu s primárním účelem našeho výzkumu věnovali pozornost, 
byly metodiky a metodické vedení, které mají sociální pracovníci při své každodenní 
činnosti k dispozici. Sociální pracovníci téma metodik a metodického vedení v různých 
souvislostech většinou sami otevírali. Pokud ovšem toto téma sami spontánně 
nezmínili, pokládali jsme otázky týkající se této problematiky sami. Zajímala nás nejen 
existence metodik a to, jaké povědomí o účelu a obsahu metodik sociální pracovníci 
mají, ale především to, zda a jak sociální pracovníci metodiky v praxi používají, co a 
z jakých důvodů považují za užitečné a využitelné a co naopak nikoliv. U metodického 
vedení jsme se mimo jiné soustředili na to, jak sociální pracovníci hodnotí jeho 
relevanci pro jejich praxi a kromě toho nás také zajímalo, jak obtížné nebo snadné je 
pro sociální pracovníky kontaktovat metodické pracovníky a jaká je jejich pohotovost 
v reagování na aktuálně se vynořující nejasnosti, na něž sociální pracovníci během své 
práce narážejí.  

7.1 Celkové vnímání metodického vedení  

Sociální pracovníci zmiňovali různé zdroje metodik, metodických pokynů, 
doporučení i rad. Těmito zdroji byly zejména Generální ředitelství ÚP ČR, MPSV, 
Krajské pobočky ÚP, ale v některých praktických otázkách i Lékařská posudková služba 
(LPS) či přímo posudkoví lékaři. Stávalo se ale také, že sociální pracovníci nebyli 
schopni přesně určit, odkud některá metodická doporučení či pokyny vzešly. 

Co se týče celkového charakteru metodického vedení, z rozhovorů vyplynulo, 
že sociální pracovníci ho povětšinou měli tendenci popisovat jako poměrně nahodilé, 
málo konzistentní a nedostatečně spjaté s tím, s čím se při své práci reálně potýkají. 
V některých případech, zejména co se týkalo potřeby okamžité metodické rady, se 
části sociálních pracovníků jevila možnost metodické konzultace i hůře dostupná.  

V době konání výzkumu považovala řada sociálních pracovníků za základní 
problém nedostatečnou erudici tvůrců metodik a jejich malé povědomí o aktuálních 
nárocích praxe. Někteří sociální pracovníci, zejména ti, jež byli na KoP ÚP takzvaně 
delimitováni, tedy převedeni z dávkové agendy dříve zajišťované obcemi, měli stále 
tendenci srovnávat nynější situaci a předchozí stav. Často v této souvislosti 
zdůrazňovali právě dopady reformy na sociální práci s klienty.  

Já si myslím, že to teda byla strašlivá chyba a jakoby něco, co vcelku slušně šlapalo, 
nebyly pod tou obcí, tak najednou nefunguje. (SP IX) 

Někteří sociální pracovníci vyjadřovali ale i názor, že nešlo o nepochopení 
dosahu práce, kterou činnost sociálního pracovníka agendy PnP obnáší či by měla 
obnášet, a nedohlédnutí významu sociální práce v rámci této agendy, ale spíše o 
záměrnou snahu tento prvek z práce sociálních pracovníků agendy PnP vytlačit. Podle 
toho, jak tito sociální pracovníci svoje zkušenosti interpretovali, nejenže od nich výkon 
sociální práce nebyl očekáván, ale bylo jim přímo sdělováno, že to není jejich úkolem.  

Ono se to od nás ani nechtělo. My jsme měli jenom vydávat rozhodnutí v těch materiálech, 
který byly na začátku toho dva dvanáct, tak tam jsme byli od tý sociální práce opravdu 
jako odstavený, jo. My jsme měli zjistit, napsat, poslat, vyřídit, ale ne těm lidem radit. To 
bylo v těch metodikách - od toho tam nejsme, abysme těm lidem v těch životních situacích 
radili. (SP XVI)  
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To, že v metodických pokynech, alespoň podle toho, jak je vnímají a co z nich 
zdůrazňují sociální pracovníci, převažuje důraz na procedurální a administrativní 
aspekty agendy příspěvku na péči, připisují tito pracovníci určité bezradnosti nadříze-
ných orgánů. Část sociálních pracovníků vyjadřovala domněnku, že oblasti, které je 
snadné metodicky ošetřit, tedy zejména některé procesní a administrativní detaily 
agendy příspěvku na péči, proto bývají v metodikách naddimenzovány. Na druhé 
straně jiné, subtilnější, hůře kontrolovatelné a tedy méně snadno reglementovatelné 
aspekty jejich práce v rámci agendy příspěvku na péči vnímali naopak jako 
systematicky opomíjené. 

To, zda absence metodických instrukcí ošetřujících některé oblasti jejich práce, 
může fungovat jako prostor pro určitou volnost v rozhodování, pak pravděpodobně 
záleží kromě vlastního pojetí sociální práce daného sociálního pracovníka i na pracov-
ních podmínkách na daném pracovišti, jako je zejména pracovní zátěž či organizace 
agendy PnP (srov. kap. 4). V každém případě můžeme konstatovat, že podle 
zkušeností některých sociálních pracovníků, stávající metodické pokyny ponechávají 
místo pro vlastní postupy sociálních pracovníků, ať již to tito sociální pracovníci 
považují pro sebe či celkově pro každodenní fungování agendy PnP za žádoucí či 
nikoliv.  

Máme metodiky, kteří jsou trošku papežštější než papež. Že jakoby hodně některé oblasti 
zbytečně řeší a podstatné věci, které by měly být nějakou metodikou ošetřeny, tak to se 
tak jako nechává na naší trošku fantazii nebo na tom, jak my si to tady zorganizujeme 
nebo zařídíme. (SP & VED XXIII) 

Sociální pracovníci si takový přístup nadřízených orgánů ke stanovování priorit 
toho, co bude metodickými pokyny detailně ošetřeno a co bude opomenuto, vysvětlují 
tím, že u některých věcí lze snadno a bez nároků na odbornost v sociální práci rychle 
ověřovat, jak byly provedeny a zda při tom byly dodrženy metodické pokyny. Sociální 
pracovníci v této souvislosti někdy silně pociťovali rozpor mezi tím, co je takto 
vyžadováno a akcentováno, a tím, čemu by podle jejich názoru měla být věnována 
větší pozornost, ale je to zatím spíše opomíjeno.  

Já taky, když čtu ty zápisy z těch porad i od generální ředitelky, tak všichni jako píšou - 
ano, když jsou kontroly, tak všichni zjistí, že se nedodržuje správní řízení, ale víme, proč 
to je, tak tečka. A nikdo to neřeší. My jsme tady měli kontrolu před čtrnácti dny, tak je 
zajímá, že tadyhle není tento křížek a tadyhle není tenhle podpis - to je zajímá. To se dá 
zkontrolovat, to se dá opravit, takhle to opravíme, ale že máme osm set spisů se nikdo ani 
neptá. Protože by se museli dozvědět věci, který nejsou schopný řešit, tak proč je 
zjišťovat. (SP XVI)  

Na druhé straně ovšem existuje materiál, který svým obsahem, tedy tím, na co 
a jakým způsobem se zaměřuje a jaký přístup sociálních pracovníků ke klientům 
explicitně či implicitně předpokládá, částečně zpochybňuje přesvědčení mnoha sociál-
ních pracovníků, že rozměr sociální práce je v agendě příspěvku na péči zcela 
opomenut. Jedná se o normativní instrukci č. 19/2013 upravující způsob provádění 
sociálního šetření v rámci řízení o dávkách nepojistných sociálních systémů, kterou 
vydalo MPSV. Větší část zkoumaných sociálních pracovníků buď sama tuto normativní 
instrukci zmiňovala, nebo se na její existenci upamatovali, když jsme se jich na tento 
dokument ptali. Nicméně téměř nikdo neměl povědomí o přesném obsahu této 
normativní instrukce. Většina sociálních pracovníků také připouštěla, že tuto normativní 
instrukci jako metodický nástroj pro provádění sociálního šetření nepoužívá. Sociální 
pracovníci uváděli pro nevyužívání tohoto materiálu různé důvody. Někteří hovořili o 
tom, že tato instrukce vznikla jako opora pro sociální šetření prováděné jak pro účely 
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příspěvku na péči tak pro hmotnou nouzi, a nelze přesně rozlišit, co je relevantní pro 
kterou z těchto agend. 

My jsme si právě říkali, jé, to je zajímavý tady. Jakože určité části, když jsme to četli, 
jakože není úplně jasně rozlišený, jestli to máte dělat všichni, jako takhle postupovat, 
nebo jenom hmotná nouze, nebo jenom příspěvek na péči. (SP XIV)  

Dotazovaní sociální pracovníci dále vyjadřovali přesvědčení, že tento materiál je 
počinem lidí, kteří neměli dostatek vlastních zkušeností z praxe, případně neměli před-
stavu, jaké jsou skutečné možnosti sociálních pracovníků působících za současných 
podmínek v agendě PnP na KoP ÚP.  

Normativní instrukce si myslím, že byla. (...) Určitě je dobrý se s tím seznámit, ale 
myslíme si, že to dělali ti, kteří nemají v praxi až takový zkušenosti, že, já nevím, tam 
třeba je napsaný, že by sociální šetření mělo trvat 180 minut. Jako nikdo nás asi tam 
nebude tři hodiny jako trpět doma v domácnosti (...), když jsme schopni to třeba zjistit za 
kratší dobu. (SP &VED X)  

Právě poukaz na nerealistický časový požadavek na trvání sociálního šetření byl 
hlavním argumentem, který sociální pracovníci používali v neprospěch celé normativní 
instrukce. Pak se již většina z nich nezabývala tím, zda i přes skutečnost, podle jejich 
názoru, nepřiměřeně velké časové dotace na sociální šetření nejsou v daném 
dokumentu k dispozici užitečná metodická doporučení, která by jim pomohla překonat 
některé potíže, na něž během sociálního šetření podle vlastních slov občas narážejí 
(viz kap. 5). Především tedy z časových důvodů považují celou normativní instrukci za 
nevyužitelnou.  

Taky máme normativní instrukci, že bychom měli být na šetření skoro dvě hodiny. (…) 
Jakoby doporučení z ministerstva, no ale neumím si přestavit úřad, který by toto 
dodržoval. Jako ono by to bylo hezký pro toho člověka, ale… (SP XX)  

Přitom, jak je patrné z uvedených citátů, sociální pracovníci se neshodovali ani 
v tom, kolik času by provedení sociálního šetření v přirozeném prostředí klienta měli 
podle diskutované normativní instrukce věnovat. Nejnižší odhady (viz níže poslední 
k tomu uvedený citát) se přitom blížily době, kterou sociální pracovníci na některých 
z KoPů zahrnutých do výzkumu sociálnímu šetření skutečně reálně věnovali (viz kap. 
5).  

Z ministerstva je doporučeno, už přesně nevím, jak dlouho to má trvat, no skoro dvě 
hodinky je tam, hodinku a půl, skoro dvě hodinky, to jako u toho klienta prostě nikdy 
nejste. Protože to množství tý práce je takový, že to prostě nejde.“(SP IX)  

V některých případech sociální pracovníci argumentovali i zájmem klienta, kdy 
příliš dlouhé sociální šetření není z hlediska klientů žádoucí, neboť dlouhá přítomnost 
sociálního pracovníka v domově žadatele o příspěvek je pro tohoto žadatele zatěžující, 
případně přímo narušuje péči. O tom, že by bylo možné mezi klienty v tomto ohledu 
diferencovat, tzn. uplatnit například jen určité části normativní instrukce, sociální 
pracovníci neuvažovali. 

Podíváme-li se na obsah této normativní instrukce optikou toho, jak chápeme 
situační a procedurální přístup, pak lze říci, že tento metodický materiál poměrně 
jednoznačně předpokládá, že sociální šetření bude vedeno situačně, s ohledem na 
specifika životních situací každého z klientů, u nichž sociální pracovník šetření provádí. 
Rozšíření situačního přístupu do praxe sociálního pracovníka agendy příspěvku na péči 
skrze tuto normativní instrukci však naráží na zásadní překážky. Není ale jasné, zda 
tyto překážky, o nichž sociální pracovníci hovořili, jsou skutečnou příčinou nevyužívání 
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této normativní instrukce v praxi, či zda poukaz na tyto překážky slouží sociálním 
pracovníkům spíše jako odůvodnění, proč se obsahem tohoto materiálu nezabývají.  

Jednou z možných interpretací toho, jak sociální pracovníci přistupují k meto-
dickým pokynům, může být také to, že v některých případech vědomě či nereflekto-
vaně uplatňují selektivní vnímání, kdy se soustředí jen na určité aspekty metodických 
doporučení a instrukcí, a jinými se buď vůbec nezabývají a neznají je, nebo je paušálně 
odmítnou jako málo relevantní či nedostatečně fundované pro stávající praxi příspěvku 
na péči. Pokud ale zároveň jako dominantní charakteristiku stávající praxe vnímají a 
více či méně akceptují její procedurální povahu, zejména na kvantitu a plynulou 
administrativu zaměřenou práci, pak je pravděpodobné, že jakékoliv snahy o 
implementaci komplexnějších a situačně laděných přístupů vnímají jako od praxe 
odtržené a nerealizovatelné nápady.  

7.2 Role krajských metodiků  

Z dalších zdrojů metodického vedení byla poměrně široce diskutována role 
krajských metodiků krajských poboček ÚP ČR. V tomto případě zkušenosti a názory 
sociálních pracovníků závisely na tom, v jakém kraji se zkoumané KoP ÚP nacházelo. 
Sociální pracovníci se lišili nejen ve svém vnímání dostupnosti a využitelnosti metodic-
kého vedení ze strany své krajské pobočky, ale především v tom, jak hodnotili odborné 
kompetence a vlastní praktické zkušenosti metodiků působících na těchto pobočkách. 
Z výpovědí sociálních pracovníků vysvítá, že v jednotlivých krajích se situace v oblasti 
metodického vedení poměrně dost lišila. Přičemž, v některých zkoumaných lokalitách 
sociální pracovníci vůbec nedokázali odbornost svých krajských metodiků posoudit, 
protože metodické vedení z kraje bylo z jejich hlediska nevýrazné a s metodiky se 
dostávali do kontaktu velmi zřídka. V jiných lokalitách měli sociální pracovníci zkuše-
nosti převážně dobré, či naopak spíše špatné, případně smíšené, podle toho, jaké typy 
problémů s těmito metodiky řešili. Setkávali jsme se ale i se sociálními pracovníky, 
kteří považovali své metodické pracovníky za nedostatečně fundované a jejich 
metodické vedení za jednoznačně málo relevantní pro praxi, a to především kvůli 
nedostatku osobních zkušeností s agendou příspěvku na péči.  

Náš metodik, bohužel, který třeba praxí nikdy neprošel a sociální šetření dělal jednou v 
životě z příspěvku na péči, tak to pak těžko s ním něco konzultujete.(…) Bylo by lepší, 
kdyby tam ty metodici chodili… z té praxe… kdyby aspoň chvíli působili na té agendě nebo 
kdyby si aspoň třeba tam dělali třeba, že by si tam zašli párkrát v týdnu na chvíli, aby 
věděli vlastně tu praxi, tak by bylo mnohem hodnotnější to metodické vedení, protože 
takhle od stolu prostě je to ...pro nás pak to nemá žádný přínos takovéto metodické 
vedení. (SP &VED XXIII)  

Ve výpovědích sociálních pracovníků jsme nacházeli značné rozdíly i v tom, zda 
hovořili o svých snahách metodické vedení ze strany krajského metodika sami vyhle-
dávat. Případy, kdy sociální pracovníci s krajským metodikem sami běžně komunikovali 
a přímo s ním konzultovali problémy a nejasnosti, které zrovna potřebovali vyřešit, 
byly mezi námi zkoumanými sociálními pracovníky spíše ojedinělé. Nicméně ti sociální 
pracovníci, kteří měli možnost takto postupovat, shledávali takovýto postup jako 
uspokojivý a dostatečně flexibilní. Měli také větší pocit kompetence k řešení problémů, 
a to nejen u sebe, ale také na straně metodiků. Domníváme se, že právě možnost 
sociálních pracovníků obracet se na krajského metodika osobně, bez prodlev, a 
spolupracovat s ním na hledání řešení aktuálních případů, může v sociálních pracovní-
cích posilovat tendenci k uplatňování situačního přístupu. S jistotou, že mají své postupy 
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či svá rozhodnutí s kým osobně konzultovat mohou mít větší ochotu neuchylovat se 
pouze k rutinním řešením a postupům. 

Jinak na kraji funguje metodička. Takže máme zvlášť metodičku pro příspěvek na péči a 
zvlášť pro ty dávky pro osoby se zdravotním postižením. Takže se můžeme obracet, jak je 
potřeba formou e-mailu. Já teda volím telefonický kontakt, protože většinou potřebuji 
hned tu odpověď. (…) takže třeba když někde se vyskytne nějaký problém nebo nejsme si 
jistí celkově (…) tak se zeptáme, zkonzultujeme to s ní, jaký na to má názor. Příp. ona k 
tomu zase pošle nějakou metodiku, doplnění, jak se má postupovat, takže to určitě 
využíváme takovouto spolupráci. (SP XIII)  

Někteří sociální pracovníci ovšem považují agendu PnP za tak složitou, či 
pokyny, které přicházejí z Generálního ředitelství ÚP, případně MPSV za tak četné a 
často nesourodé, že podle jejich zkušeností není ani v silách krajských metodiků se 
v nich orientovat a na dotazy sociálních pracovníků rychle reagovat. Někdy tak krajští 
metodici nefungují ani tolik jako okamžitý zdroj metodického vedení, ale spíše jako 
článek mezi KoPy a MPSV a Generálním ředitelstvím ÚP, který se snaží sporné věci a 
nejasnosti v pokynech a instrukcích s těmito orgány vyjasňovat. Samotné metodické 
vedení se tak za potřebami sociálních pracovníků opožďuje, a to někdy natolik, že to 
může vést až k prostojům ve vyřizování některých žádostí.  

U nás to funguje tak, že určitě se můžeme obrátit na krajskou pobočku, kde vlastně i je 
vedeno, jakože je to metodické vedení jednotné pro celý kraj. (...) Horší je, když se někdy 
stane, že nám třeba poradí ne úplně správně a my pak.... (... )všichni děláme chyby... 
Takže jako efektivní myslím si, že většinou to je. Že bohužel teda někdy se čeká na 
odpovědi delší dobu, ono taky ne vždycky na krajské pobočce vědí všechno, takže pak oni 
posílají e-mail na generální ředitelství nebo na ministerstvo, aby jim bylo odpovězeno. 
Takže pak třeba čeká se na odpověď někdy týden a nám utíkají správní lhůty. (SP &VED 
XVII)  

Zatímco tedy na některých KoP sociální pracovníci podle svých slov spolupraco-
vali s krajským metodikem bez bariér a komunikovali s ním rovnou, jinde sociální 
pracovníci žádné podobné zkušenosti neměli. Jak již bylo řečeno, sociální pracovníci, 
kteří sami považovali za běžnou součást své práce aktivně iniciovat komunikaci s kraj-
ským metodikem, byli mezi námi zkoumanými sociálními pracovníky výjimkami. Byli to 
ti z nich, kterým jednak v kontaktu s krajským metodikem nebránily žádné adminis-
trativní a jiné bariéry, a zároveň měli v metodické vedení z kraje důvěru a převažovaly 
u nich spíše dobré zkušenosti. Většina sociálních pracovníků ovšem s přímými konzul-
tacemi s krajskými metodiky zkušenost neměla, a to buď proto, že neměli v tomto 
ohledu žádná očekávání nebo nevěděli, zda a jakým způsobem mohou sami metodika 
oslovit.  

No nikdo nám z toho kraje žádné materiály nedává. Samozřejmě že si můžete… já nevím, 
jestli si vůbec můžeme zkontaktovat děvčata z kraje oficiálně, ale pochopitelně zase na 
kraj přišly děvčata nebo pod ministerstvo přišly děvčata, co byly původně na kraji. Takže 
samozřejmě, že s některýma se známe osobně, můžeme vzít telefon a prodiskutovat to 
jako na tý úrovni, že se osobně známe, poprosíme, jestli… jak to vidí, ale ani nevím, jestli 
to vůbec můžeme oficiálně udělat. (SP IX) 

V několika případech jsme se ale setkali i s tvrzeními sociálních pracovníků, 
podle nichž jim na jejich pracovišti není umožněno kontaktovat metodika přímo. Tito 
sociální pracovníci hovořili o tom, že byl dán postup, který mají dodržet, pokud 
potřebují získat metodickou radu či podporu ze strany krajského metodika. V takovém 
postupu většinou hrají roli mezičlánky, obvykle vedoucí daného pracoviště. To zna-
mená, že těmto sociálním pracovníkům a priori není umožněno konzultovat problémy 
s metodikem přímo, bez zprostředkující osoby. Sociální pracovníci takový postup 
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považují za málo flexibilní a většinou tak hledají zdroj informací či rady jinde - nezřídka 
u kolegů a kolegyň z jiných KoP v okolí. 

T: Ale vy že byste je někdy kontaktovali s nějakým dotazem?  
SP: Mohli jsme, ale teď víceméně to máme zakázaný. ( SP XX)  

SP: My když máme nějaký problém, tak nevoláme nadřízenýmu sami, ale řekneme to paní 
X. [vedoucí oddělení NSD], jak vás přivedla a ta nám pak řekne dál. My jako sami abysme 
volali tomu.... nemáme to dělat, nevolali jsme. (...)  
T: Takže vy v podstatě s tím krajským metodikem nepřijdete do kontaktu.  
SP: Ne, ne. Běžně ne. Pokud není nějaký takový… Nedej bože přijde kontrola, třeba 
poznáme, kdo se… známe třeba jméno z mailu, ale do kontaktu nepřijdeme s nima. (…) 
Tak mi to přijde hloupý, že jako snad nejsou z cukru, aby... (…) Takže by to asi bylo 
pružnější hlavně. Tak si myslím, že by to bylo rychlejší. Takhle divnej systém. (SP XXI)  

Podnět ke spolupráci samozřejmě nemusí vždy směřovat od sociálních pracov-
níků KoPů k metodikům. Část sociálních pracovníků hovořila i o iniciativách, které 
vycházely od krajských metodiků. Obvykle se jednalo o krajská setkání, která se týkala 
různých aspektů agendy PnP, případně i dalších agend. Z výpovědí sociálních pracov-
níků lze usuzovat, že frekvence, charakter i obsah takových setkání se liší kraj od 
kraje. V některých krajích se jednalo zřejmě o pravidelná čtvrtletní či pololetní setkání, 
jinde se zdá, že jsou podobné porady svolávány nepravidelně podle potřeby 
v návaznosti na to, jaké změny se v nepojistných agendách objevily, na jaké problémy 
je třeba reagovat apod. 

Minimálně jednou za čtvrtletí svolá ten krajský metodik, co je vlastně vedoucí oddělení 
nepojistných sociálních dávek na krajské pobočce, tak svolá poradu vedoucích jednotlivých 
oddělení z jednotlivých KOP, takže se takhle scházíme a tam říká všechno, co je podstatné 
(…) Takže různě, ale určitě víc se zaměřují na ty jednotlivé agendy, na jednotlivé konkrétní 
problémy, že třeba zjistí nějakou vlastní kontrolou, že něco se dělá špatně, takže je to 
takové promíchané. (SP &VED XVII)  

Spíše než frekvence takových metodických setkávání je zajímavé to, že sociální 
pracovníci z různých krajů vnímali odlišně celkový charakter těchto porad na krajských 
pobočkách. Někteří z nich je popisovali jako převážně jednostrannou instruktáž, které 
se jim dostává od metodiků, kdy mají pocit, že jsou spíše v roli naslouchajícího publika 
než aktivních participantů podílejících se na hledání řešení problémů své agendy. 
Někdy sociální pracovníci vyjadřovali i pocity určité stísněnosti a nepatřičnosti, pokud 
by měli na těchto poradách připustit, že jim něco není jasné, že něčemu nerozumí.  

Porada nějaká hodnotnější bývá tak jednou za půl roku právě na té krajské pobočce a tam 
vlastně bývá přizván vedoucí s tím, že může vzít ještě jednu osobu k sobě, ale to je 
porada jakoby nepojistných dávek celkově, takže tam se to probírá všechno, takže zase 
tomu není věnován takový prostor a abych řekla pravdu, i ta atmosféra je trošku taková, 
že si myslím, že radši, než by se tam někdo veřejně zeptal na něco, tak se radši zeptá 
kolegy vedle, aby nebyl za hlupáka. (…) Hlupákem je potom ten, kdo se zeptal. Takže to 
by bylo lepší, kdyby to bylo v takové atmosféře, že by člověk měl důvěru k těm 
metodikům, že by viděl, že mu opravdu chtějí pomoct. (SP & VED XXIII)  

Jinde sociální pracovníci vnímali funkci a průběh i povahu metodických setkávání 
na krajské pobočce ÚP zcela odlišně. Měli tato setkání naopak zavedená právě jako 
příležitost získat z první ruky a osobně od metodiků odpovědi na konkrétní otázky a 
problémy, před které byli ve své vlastní praxi za uplynulé období postaveni. To zna-
mená, že tato setkání chápali spíše jako pracovní diskuse zaměřené nejen na obdržení 
nových pokynů či doporučení a podkladů, ale především na výměnu zkušeností. 
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Krajská pobočka udělá jednou za čas takový metodický den, kde nám více méně dají třeba 
i materiály, nebo se toho účastní jedna, dvě kolegyně nebo i já, záleží, kdo třeba byl před 
tím, tak my se tak střídáme a tam přímo nám popisují, jak co dělat jinak, lépe, takže tam 
nám více méně říkají, co máme dělat. (…) a můžeme se i ptát více méně na nějaké nebo 
nachystat si dotazy a ptát se na to, co potřebujeme vědět konkrétně. Takže hned máme 
zpětnou vazbu, oni hned nám řeknou co a jak, vlastně vždycky to tak fungovalo. (SP IV) 

7.3 Školení  

Sociální pracovníci v několika případech jmenovali jako zdroj metodického 
vedení i školení, která občas absolvují. Záleželo na tom, jaká školení měli na mysli, 
případně co od těchto školení očekávali. Všichni sociální pracovníci se sice častěji či 
méně často nějakých školení účastnili, ale většinou je považovali spíše za formu 
dalšího vzdělávání než za metodická sdělení. Ve výpovědích sociálních pracovníků jsme 
nacházeli také velmi rozdílná očekávání toho, co by podle jejich názoru mělo být té-
maty školení v porovnání s tím, čeho se školení podle jejich zkušenosti většinou týkají.  

Někteří sociální pracovníci v této souvislosti poukazovali na to, že školení málo-
kdy řeší přímo problematiku sociální práce s klienty jejich agendy. Mnozí poukazovali 
také na to, že určitá témata se stereotypně opakují, zatímco jiná zůstávají ponechána 
stranou. Očekávání sociálních pracovníků se zřejmě lišila i s ohledem na to, jak sociální 
pracovníci chápali svoji roli a v čem viděli význam sociální práce v rámci agendy PnP. 
To znamená, že jsme se ve vyjádřeních sociálních pracovníků setkali s rozdílnými, 
někdy i přesně opačnými očekáváními. Někteří vyjadřovali názor, že školení by se měla 
týkat spíše toho, co nemohou sami odnikud vyčíst či nastudovat, případně jejich 
nastudování nepřináší takový efekt, jako sdílení a výměna případně nácvik nových 
dovedností. Preferovali by, aby jim školení byla oporou pro každodenní práci s klientem 
a intervenci do životní situace klienta.  

Školení máme, ale spíš se to týká těch správních řízení.. (...) Správní řád.... pořád se to 
probírá.... moc jako k té sociální práci se to nevztahuje. (SP& VED XXIII) 

Nebo možná nějaký aji třeba takový skupiny, kde třeba by se sešli pracovníci jenom třeba 
ti, co dělají sociální šetření z určitých, z určitých třeba měst a oblastí, aby si tam prostě 
mohli jednotlivý ty případy probrat. Jestli třeba nějaký takový kazuistický semináře. (...) 
Protože i v rámci vlastně toho povinnýho vzdělávání, který vlastně máme zakotvený v tom 
zákoně, tak toto si myslím, že by bylo přínosem, protože když jedete třikrát na příspěvek 
na péči na školení, kde vám třikrát zopakují zákon, kterej si můžete přečíst, tak to jako 
nám velice moc nepomůže, že. (SP &VED X) 

Jiní sociální pracovníci naopak smysl školení hledali v tom, že by měla být 
zdrojem know-how, jak po procedurální stránce zvládnout vyřízení žádosti v souladu 
s aktuálními požadavky na procesní náležitosti řízení. Školení, která se týkají převážně 
„měkkých“ dovedností a která směřují spíše k rozvoji kompetencí z oblasti sociální 
práce tak mají sklon považovat za nadbytečná. Prioritou, kterou by podle jejich názoru 
měla školení odrážet, je tedy dostatečně spolehlivé zvládnutí formálních náležitostí 
agendy PnP, které by přispívalo ke zvyšování kvantitativně pojaté efektivity práce, 
tedy schopnosti vyřídit bez formálních chyb a zádrhelů co nejvíce spisů.  

Školení, které momentálně absolvujeme, nejsou přímo k tématu, které my bychom 
potřebovali. Určitě teď momentálně jsme chodili pořád na školení nebo více školení 
probíhalo o komunikaci s klientem, s problémovými klienty a to jsme slyšely 3x jinak nebo 
ve skutečnosti to bylo stejné, s tím, že teď momentálně máme mít školení nějaké 
psychopatologie, což zase není úplně to přesně, co bysme potřebovali. Potřebovali bysme 
spíše i něco k příspěvku na péči, kde bychom si znovu všechny ty informace ujasnili, 
osvěžili, potom bysme potřebovali i informace znova osvěžit si správní řád. (SP IV)  
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My musíme povinně podle zákona absolvovat minimálně 24 hodin akreditovaného 
vzdělávání. Co se týká šetření, my vždycky si říkáme, že spíše bysme uvítali v rámci těch 
dávek, co se týká rozhodování, odvolací činnosti, spíš kolem takové té administrativy (…), 
když jsme absolvovali stejnej ten vzdělávací obor a absolvovat několikrát ročně sociální 
komunikaci nebo takovýhle jednání s problémovými klienty, to je furt stejný, tak to nám 
přijde zbytečný. (SP XIII) 

7.4 Posudkoví lékaři jako zdroj metodického vedení  

Jak již bylo pojednáno v některých částech kapitoly o sociálním šetření a jak je 
rovněž z jiného hlediska dále zmíněno v části týkající se spolupráce sociálních 
pracovníků s jinými subjekty, důležitým faktorem, který se promítá do způsobu práce 
sociálních pracovníků, je nastavení spolupráce a komunikace s posudkovými lékaři. 
V této části textu zaměřujeme pozornost na ten aspekt vlivu posudkových lékařů a 
LPS, kdy tyto subjekty pro sociální pracovníky fungují přímo či zprostředkovaně jako 
zdroj určitých metodických doporučení, případně kdy posudkoví lékaři a sociální 
pracovníci sdílí stejnou metodickou oporu pro určitý segment své práce.  

V případech, kdy sociální pracovníci získávali od posudkových lékařů doporu-
čení, která mají charakter metodického vedení, nebo k nim sociální pracovníci jako 
k metodickým pokynům přistupovali, se obvykle jednalo o jednorázové a často spíše 
jednostranné předání pokynů či očekávání ze strany posudkových lékařů. Sociální 
pracovníci tak mohli obdržet buď konkrétní metodický materiál (viz níže), případně 
upřesnění či sdělení představ o konkrétních náležitostech sociálního šetření, které 
posudkový lékař považuje za podstatné. Někteří sociální pracovníci v této souvislosti 
hovořili o tom, že o pohled posudkových lékařů sice stojí a považují za žádoucí ho znát 
a zohlednit při své práci, nicméně způsob podání jim připadal dosti direktivní. 

SP: On chtěl na nás vlastně, abychom mu jenom posílali "schopnost o sebe se postarat" a 
ostatní ne. Že ho to zdržuje, když otáčí stránky a takovýhle až věci říkal. (…) on tam chtěl 
jenom jakoby tu první část toho šetření, té sebeobsluhy a další už ho nezajímala.... on 
něco říkal: Jestli paní dojde ke králíkům nebo nedojde, jestli čte nebo... (…) Ale tak nějak, 
ten by z toho býval udělal... stačily by mu čtyři řádky a konec. Že ho to zdržuje jakoby 
takhle. 
T: A zkoušeli jste mu.... vás tam bylo dvacet.... že jako přesila, že jako je to vaše 
perspektiva....  
SP: No, jako zkoušeli, ale ne, jako nepřipouštěl... On to měl jenom daný, že ho to zkrátka 
zdržuje to čtení okolo. Nereagoval na to, že by nějak.... (SP XXI)  

Naopak pocit, že posudkoví lékaři s nimi vedou spíše diskusi, vyjadřovalo 
minimum ze sociálních pracovníků, kteří se účastnili našeho šetření. Z hlediska toho, 
jak sociální pracovníci takovou diskusi vnímají, zdá se tento způsob sdělování vzájem-
ných očekávání efektivnější, co se snahy o vyladění celého procesu posuzování stupně 
závislosti týče. Sociální pracovníci jsou totiž v takovém případě stanovisku posudko-
vého lékaře přístupnější a posudkový lékař může rovněž být otevřenější argumentům 
sociálních pracovníků a jejich pohledu na význam sociálního šetření při posuzování 
stupně závislosti.  

Před dvěma měsíci jsme měli sezení tady s okresní správou sociálního zabezpečení, kdy 
tam byla vlastně ředitelka a i jednotliví posudkoví lékaři, krom asi jedné paní doktorky, 
takže jsme měli možnost si to tak různě vydiskutovávat, a tam právě bylo vidět, že ta 
nová paní doktorka, (…) říkala takové ty podněty, co třeba by po nás chtěla, jestli by jsme 
mohli ještě víc zapracovat do toho sociálního šetření. A takže tam to si myslím jako, že ten 
prostor na to určitě byl a nebylo to poslední setkání. (SP & VED XVII)  
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Mnozí sociální pracovníci v různých souvislostech zmiňovali, že podle jejich 
názoru je jednou ze slabin posuzování stupně závislosti to, že ve většině případů 
nemají přesnou či dokonce žádnou představu o tom, jakými metodikami a metodickými 
doporučeními a instrukcemi se řídí posudkoví lékaři a vice versa. Nejsou k dispozici 
sdílené ucelené metodické postupy ani neexistuje způsob, jakým by se sociální 
pracovníci mohli systematicky seznamovat s nároky a pokyny, které řídí práci 
posudkových lékařů, a posudkoví lékaři většinou podle zkušeností sociálních pracovníků 
nemají představu o tom, jaké metodiky se vztahují na provádění sociálního šetření. 

Jednou z dílčích výjimek, kterou sociální pracovníci jmenovali, je metodická 
instrukce, která slouží jako opora pro posuzování stupně závislosti u dětí. Většina 
námi zkoumaných sociálních pracovníků tento materiál znala. To, že sociální pracovníci 
většinou tuto metodickou oporu měli k dispozici, bylo výsledkem spíše neoficiálních 
postupů. Sociální pracovníci si tento materiál od posudkového lékaře buď sami vyžá-
dali, nebo jej zdědili po některém z kolegů, k němuž se dostal dříve. V několika 
případech hovořili o tom, že jim tuto pomůcku posudkový lékař ze své iniciativy sám 
poskytl. Někteří ani neměli přesnou představu, odkud se k nim tento dokument dostal, 
případně si nebyli jisti, komu měl tento materiál primárně sloužit. Nicméně téměř 
všichni, kteří jej měli k dispozici, se shodovali, že je to dobrý nástroj, který jim 
usnadňuje provádění sociálního šetření u dětí. Vyjadřovali pocit, že bez explicitního 
návodu je pro ně v některých případech obtížné odhadnout, které jsou relevantní 
aspekty indikující míru soběstačnosti, jichž si mají všímat u dětí různého věku, a jak 
svá zjištění a pozorování posudkovému lékaři popsat. 

Pak máme ještě…, tady to jsme dostali metodiku, jakoby přílohu k metodickému pokynu. 
Tam je to o těch dětech, takže to byla taky pomůcka a spíš si myslím, že je to pomůcka 
pro ty, co nemají děti. Určitě výhodou je mít vlastní děti a vědět přibližně, v jakém období 
to dítě co zvládá. (SP VII) 

Ze začátku jsem měl problém dělat sociální šetření u dětí, protože tam se dělá jinak. Až po 
měsíci nebo dvou, to byla asi moje chyba, že jsem se nezeptal, jsem narazil taky na 
nějakou metodiku vypracovanou od posudkářů, na co se ptát dětí v různých věkových 
kategoriích, aby to šetření bylo odpovídající (...) Teď já mám ten metodický pokyn, nebo 
teda to vypracované od těch posudkářů, a tam je přesně napsané, na co se ptát u těch 
dětí. (SP VIII)  

Využívání metodického materiálu určeného původně pro posudkové lékaře není 
jediná možnost, jak sociální pracovníci a posudkoví lékaři hledali průnik svých očeká-
vání a pohledů na jednotlivé praktické stránky posuzování stupně závislosti. Jak jsme 
již výše uvedli, posudkoví lékaři mohou sami přímo působit jako zdroj metodického 
vedení. Mezi námi zkoumanými sociálními pracovníky jsme se setkávali s takovými, 
kteří od posudkových lékařů obdrželi poměrně explicitní instrukce k sociálnímu šetření 
či k některým dílčím aspektům sociálního šetření. Jak již také bylo řečeno, sociální 
pracovníci někdy tento zdroj metodických pokynů akceptovali z vlastní vůle, jindy se 
mu podvolili spíše na pokyn nadřízených.  

My jsme od nich dostali jakoby nástřel jednoho šetření, podle toho se to nějak snažíme 
psát. (...) jakoby ne vzor, ale když tam jeden z nás někdo poslal takhle šetření, kde oni 
řekli: Jo, takhle je to, takhle bysme to chtěli. (SP VIII)  

Posudkoví lékaři nezprostředkovávali sociálním pracovníkům pouze svoji celko-
vou představu o tom, čeho se sociální šetření má týkat a jak má být záznam 
strukturován, ale často se zaměřovali na konkrétní témata, s nimiž se v záznamech ze 
sociálního šetření setkávali a která jim připadala buď nadbytečná, či příliš akcentovaná, 
nebo naopak nedostatečně či nevhodně uchopená. 
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Ta doktorka nám řekla, jak by si představovala, aby to šetření bylo psaný, co je pro ni 
podstatný, (…) Třeba nám říkali, ať jim tam nepíšeme, že prostředí na nás působilo 
příjemně. Že to je teda moc nezajímá. Nebo kolik má dětí. (...) Protože na mě to prostředí 
nějak působí u toho klienta. Prostě bych to tam napsala klidně. Jestli byl spokojenej, nebo 
jestli byl čistej. To je v podstatě zas tak moc nezajímá. Je zajímá mobilita, komunikace, 
orientace. (SP XXIV)  

V několika případech sociální pracovníci zmiňovali také to, že od posudkových 
lékařů dostali podrobnější instrukce k dílčím oblastem, které jsou z hlediska posudko-
vých lékařů klíčové. To znamená především, že posudkoví lékaři sociálním pracovníkům 
upřesňovali, v jakém rozsahu a s jakými podrobnostmi potřebují mít k dispozici 
informaci o míře soběstačnosti žadatele, aby pro ně tato informace měla dostatečnou 
vypovídací hodnotu a akceptovali ji jako relevantní při svém posuzování dané oblasti 
pro potřeby určení stupně závislosti.  

Tam je důležitá informace pro tu posudkovou, že si tu plenu sám nevymění. Na to nás ten 
posudkový upozornil, že nestačí jenom napsat, „žadatel je inkontinentní, používá pleny“. 
Ale popsat tam tady to. (SP XXII)  

Jak už jsem vlastně taky zmiňovala, prostě když nám uvedou, že to prostě nezvládají, že 
to nedělají, tak abysme se konkrétně vyptali proč. Že jako samozřejmě kolikrát ten 
sociální pracovník vidí na té babičce, že už opravdu si asi není schopna uvařit pomalu ani 
ten čaj, ale aby v tom záznamu o sociálním šetření bylo uvedeno proč. Že se třeba celá 
třese, neudrží se na nohou, což tam třeba chybí, no, v těch záznamech. Že tam je prostě 
napsáno, že nezvládá, ale už není důkladně popsáno, proč to ten člověk nezvládá. (SP 
&VED XVII) 

7.5 Vzájemná rozpornost metodických pokynů  

Hlavní charakteristikou metodických pokynů, které se k sociálním pracovníkům 
různými cestami z různých zdrojů dostávají, je jejich chaotičnost. To vyplývá z vyjád-
ření téměř všech sociálních pracovníků, kteří na problém metodického vedení ještě 
zcela nerezignovali a byli ochotni se na toto téma podrobněji bavit. Proliferace, 
vzájemná nejednotnost, nekontinuita ba až kontradiktorní charakter řady metodických 
pokynů dle sociálních pracovníků velmi znepřehledňuje agendu příspěvku na péči a je 
nezřídka zdrojem zbytečných časových prostojů.  

A to dělám právě jenom já tady, že jo. Takže pro to mám pocit, že toho mám hodně. Ale 
ono, kdyby se to furt neměnilo, tak ono by to šlo, ale nám přijde - nám přijde mail, že 
máme něco dělat a druhej den přijde, že to tak nemáme dělat, že to máme dělat jinak, 
anebo, že to záleží na našem uvážení (…) Tohlecto je strašně jakoby zdržující. Kdyby to 
fungovalo, jelo to tak, jak to jelo dřív před Drábkem, než byly ty změny, tak to je o něčem 
úplně jiným ta práce, no. (SP III)  

Sociální pracovníci tak bezprostřední dopad metodického vedení na jejich 
každodenní praxi často líčili jako problematický či dvojsečný. Na jedné straně někteří 
z nich stále očekávali, že jim metodické vedení vnese jasno do některých méně 
zřejmých stránek jejich práce, na druhé straně měli zkušenost s tím, že je někdy 
obtížné pochopit samotné metodické pokyny. Sociální pracovníci líčili, jak jim v někte-
rých případech metodické vedení situaci spíše komplikuje, než aby jim pomáhalo 
zvládat každodenní nároky jejich práce. Přehršel metodických pokynů, které navíc 
nejsou dostatečně srozumitelné, totiž vyžaduje další zjišťování, konzultace, vysvětlení. 
Zmatečné metodické vedení tak může vést k tomu, že vnáší do agendy spíše 
nejasnosti a obavy, že se pracovníci dopustí chyby. Může tak dojít až k určitému 
posunu účelu a cílů, kdy místo aby sociální pracovníci využívali metodické pokyny jako 
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nástroj usnadňující jejich činnosti, spíše se zabývají metodickými pokyny per se, tedy 
s cílem pracovat tak, aby jim dostáli a splnili tyto pokyny, nikoliv primárně, aby naplnili 
podstatu své práce.  

Chodí emailem všechny metodické pokyny, informace, které potřebujeme k práci, a paní 
vedoucí tak cokoliv potřebujeme, tak nám všechno zajistí, když sama třeba něco neví, tak 
automaticky, metodicky ihned napíše, doptá se, pokud je to nějaká právní rada, tak přímo 
právničce píše, která je přímo určena úřadem práce, kde můžeme se dotazovat nebo když 
potřebujeme něco ohledně té metodiky (…) protože je to složité, tak my vlastně nevíme, 
jestli to děláme metodicky správně nebo ne, takže potom se ještě doptáváme, jestli je to 
tak, nebo by se to mělo udělat trošku jinak. (SP IV)  

Tady na pracovišti to děláme s kolegyní dvě, tak to se tak nějak snažíme sledovat všechny 
ty metodické pokyny, normativní instrukce, otázky a odpovědi, ale toho je takový 
množství, že… Nejlepší je, že jeden měsíc je postup takový a druhý měsíc je jiný, takže 
fakt se člověk těžko orientuje, jestli to je ještě aktuální nebo jestli už se to dělá úplně 
jinak. (SP &VED XXIII) 

Jak jsme již předeslali v úvodní části této kapitoly, v některých případech se 
nejedná pouze o nadbytek a nejasnosti metodických pokynů nebo jejich proměnlivost. 
Sociální pracovníci dávali v rozhovorech také konkrétní příklady, kdy si z jejich hlediska 
metodické pokyny přímo odporují. Výsledkem často bylo, že sociální pracovník sám 
hledal cesty, jak tyto protichůdné požadavky přijatelným způsobem skloubit a vyhovět 
tak oběma stranám. Nejčastěji sociální pracovníci v této souvislosti zmiňovali tlak na 
to, aby zároveň dodrželi šestibodovou strukturu sociálního šetření, která je pro potřeby 
sociálního šetření pro příspěvek na péči v současné době definována, a zároveň vyšli 
vstříc požadavku posudkových lékařů, aby v záznamech ze sociálního šetření snadno 
nalezli informace k deseti oblastem, které posuzují oni.  

Zábava je jedna věc, to, že je metodika, která jde z ministerstva přes úřad práce přes 
generální ředitelství, jak má vypadat záznam ze sociálního šetření. A pak druhá metodika, 
která jde z ministerstva přes Českou správu sociálního zabezpečení a na lékařské 
posudkové služby. Ta metodika je každá jiná. A tady Vám řeknou na úřadě práce, na 
každém školení, když jsem teď byl na školení, jak má vypadat zápis ze sociálního šetření, 
já nemám psát do sociálního šetření těch 10 základních životních potřeb, já se zabývám 6 
okruhy (…) Takže momentálně je to tak, že já do schopnosti pečovat o vlastní osobu 
poznačím mobilita, stravování, oblékání atd., vypíši to tam takhle a dám to tam pod 
schopnost pečovat o vlastní osobu a tam sociální vztahy mimo rodinu nebo ještě tam je 
potom prostředí, domácnost. Tak dobře, tak je tady péče o domácnost, tak já to dám. 
Posudkoví lékaři prostě vyžadují, aby to tam bylo, takže v těchto 6 okruzích my vypíšeme 
těchto 10 základních životních potřeb, jinak je problém. Je zajímá 10 základních životních 
potřeb. (SP V) 

Kromě situace, kdy sociální pracovníci řeší, jak svoje vlastní postupy sladit 
s očekáváním posudkových lékařů, může docházet ještě k další komplikaci. Tou jsou 
nejasné či rozporné informace o očekávání posudkových lékařů ze stejného pracoviště 
LPS. Někteří sociální pracovníci z vlastní zkušenosti, která je však spíše fragmentovaná 
a poměrně nahodilá a zakládá se často pouze na tom, co sociální pracovníci vyčtou ze 
závěrů posudkových lékařů, vědí či jenom tuší, že jednotliví posudkoví lékaři z „jejich“ 
pracoviště LPS zacházejí s jejich zprávami ze sociálního šetření odlišně a shledávají 
jako relevantní různé typy informací.  

Myslím si, že je to stejně jako všechno hodně individuální. Protože nepochybuju o tom, že 
ta paní doktorka, která opravdu má tu snahu to řešit důkladně, tak že si přečte celý ten 
záznam a snaží se o tom přemýšlet, co a jak by mohlo mít jaký konsekvence. Ale 
pochybuju, že jeden pan doktor, kterého já jsem tam zase viděla, s tím jeho přístupem, tak 
ten, si myslím, že si přečte ten první odstavec toho sociálního šetření, kde je prostě co 
zvládne, nezvládne paní, nebo co uvádí, a myslím, že tím končí, že možná už to ani nečte 
celý. A že je to prostě jejich individuální přístup, no. Prostě člověk od člověka. (SP &VED 
XVII) 
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V rozhovorech jsme ovšem registrovali i výpovědi o explicitně formulovaných 
očekáváních, která byla ze strany LPS k sociálním pracovníkům směřována. I tato 
očekávání se různila, a to také nejenom pracoviště od pracoviště. Setkali jsme se i 
s případy, kdy protichůdné požadavky zaznamenal tentýž sociální pracovník, a to ze 
dvou zdrojů, přičemž oba zastupovaly lékařskou posudkovou službu. V tomto případě 
se jednalo o metodika lékařské posudkové služby a posudkovou lékařku, kteří dle 
výpovědi sociální pracovnice nezávisle na sobě sdělují zcela odlišné představy. 
Informace, o kterých se metodik domníval, že posudkové lékaře spíše zahlcují, jsou 
pro posouzení stupně závislosti nadbytečné a sociální pracovníci by se měli vyvarovat 
přílišné pozornosti těmto oblastem v záznamu ze sociálního šetření, naopak posudková 
lékařka výslovně požadovala a naléhala na jejich podrobnější zpracování. Jednalo se o 
otázku relevance popisu domácnosti žadatele o příspěvek na péči při posuzování 
stupně závislosti.  

Zrovna minulý týden jsme byli v rámci krajské pobočky, bylo školení pro DOZP a příspěvek 
na péči, a na jednu část tam dorazil metodik z lékařské posudkové služby, a tam se 
ukázalo, jak jsou rozpory. My máme prostě stanoveno, co musíme zapracovat do toho 
záznamu ze sociálního šetření, a lékařskou posudkovou službou, že půlka věcí, co my tam 
píšeme, je vůbec nezajímá a jako úplně je až obtěžuje to číst, jo. (...) protože tam bylo 
uváděno, že třeba sociální situace toho člověka je naprosto nezajímá a obtěžuje je to číst 
vůbec, jo. (…) byl to teda tuším hlavní metodik, krajský, té lékařské posudkové služby, 
takže asi snad věděl, o čem mluví. A taky mě překvapilo, že teda tam…, nebo tam 
popisujeme různě prostředí a popis té domácnosti a on prostě říkal, že to je pro ně 
nadbytečné, že oni, když to stejně nemají v lékařské zprávě, tak že je to takové to...(SP 
&VED XVII) 

A víc popisovat rozložení těch místností, aby když my tam napíšeme, že teda si dojde do 
koupelny, dojde do koupelny provést tu hygienu, tak abysme řekli, když je to dům 
rodinný, tak abychom řekli, že třeba pokoj, ložnici má v tom a v tom patře a koupelna je v 
tom a v tom patře. Protože dost často to bývá v těch starších domech, že je koupelna v 
jiném patře, než pak ta ložnice a podobně. Nebo když se vyskytuje přes den v obývacím 
pokoji a ten je v jiném patře, a přitom paní uvede, že nechodí do schodů, že jo. Tak todle 
to prostě taky chtěla, jestli bysme tam ještě víc zapracovali. (SP &VED XVII) 

Sociální pracovníci se k tomu, že metodické pokyny jim někdy situaci spíše 
znepřehledňují, než osvětlují, staví různě. To, do jaké míry je nejednoznačnost, proti-
mluvy či proměnlivost v metodickém vedení znejistí, záleží mimo jiné na jejich profesní 
sebedůvěře a délce zkušenosti s agendou příspěvku na péči. Sociální pracovníci, kteří 
v této agendě pracují delší dobu, zažili již řadu změn, působili v této agendě již před 
sociální reformou a svou delimitací na ÚP, či dokonce od samotného zavedení této 
dávky, mají větší tendenci spoléhat se na vlastní úsudek. Případně pro své kolegy 
slouží jako arbitři v případě nejasností, jako je autorita, na jejíž zkušenosti se lze 
spolehnout lépe než na některé stávající zdroje metodického vedení. V určitých přípa-
dech tak vnímaná slabost metodického vedení může vést k posílení pozice sociálních 
pracovníků první linie a zvýznamnit jejich kompetence pro každodenní praxi daného 
pracoviště.  

Tady kolegyně, co se mnou dělá ten příspěvek na péči, tak bych řekla, že ta to má 
zmáknuté daleko líp než ty metodici (...) Ona to dělá už opravdu asi... od 2008, no sedm 
let, takže ona tam všechny ty změny různě a tak. (...) to je takovej kronikář příspěvku na 
péči, takže to je jako perfektní kolega, který v tom má mnohem větší přehled než náš 
metodik, bohužel, který třeba praxí nikdy neprošel a sociální šetření dělal jednou v životě z 
příspěvku na péči, tak to pak těžko s ním něco konzultujete. (SP &VED XXIII) 

Jak vyplývá z výše uvedených zjištění týkajících se metodik a metodického 
vedení, nelze na základě rozboru výpovědí sociálních pracovníků říci, že by stávající 
metodiky vedly sociální pracovníky k uplatňování spíše situačního či spíše procedurál-
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ního přístupu ke klientům. Dle toho, jak sociální pracovníci vykreslili typické charak-
teristiky metodického vedení, kterého se jim dostávalo, mělo toto vedení většinou 
fragmentovanou či/a ad hoc povahu. To znamená, že řešilo, a to někdy nekonsis-
tentně, jen některé dílčí části agendy (např. určité aspekty sociálního šetření) nebo 
reagovalo často se měnícími pokyny na změny v procesu vyřizování žádosti, případně 
nově či opakovaně upravovalo jednotlivosti agendy příspěvku na péči apod. Nelze tedy 
říci, že by metodické pokyny svojí podstatou sociální pracovníky vedly s procedurál-
nímu či situačnímu přístupu. Soudě podle toho, co sociální pracovníci o svých 
metodických pokynech a doporučeních sdělovali, přímou práci sociálního pracovníka 
s klienty tyto pokyny vlastně neošetřují, s výjimkou normativní instrukce č. 19/2013 
(viz kap. 7.1). 
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8. Interakce sociálních pracovníků agendy PnP s 
posudkovými lékaři 

Role posudkových lékařů v agendě řízení o PnP již byla tematizována 
v některých z předchozích kapitol. V kapitolách o sociálním šetření jsme diskutovali 
zejména to, do jaké míry a jakým způsobem jsou výsledky sociálního šetření dle 
názoru sociálních pracovníků zohledňovány posudkovými lékaři při určování stupně 
závislosti žadatele o PnP a rovněž nepřímý vliv posudkových lékařů na obsah záznamů 
ze sociálního šetření. V kapitole zaměřené na rozbor metodického vedení sociálních 
pracovníků agendy PnP jsme pak doložili, že posudkoví lékaři se nezřídka snaží 
instruovat sociální pracovníky i přímo o tom, co by mělo být dle jejich názoru obsahem 
sociálního šetření.  

V této kapitole se věnujeme dalším formám interakcí mezi sociálními pracovníky 
a posudkovými lékaři. Zaměřujeme se na přímé formy komunikace, které pokud 
probíhají, pak nejintenzivněji ve fázi, kdy posudkový lékař zpracovává posouzení 
stupně závislosti žadatele o PnP a případně před vydání rozhodnutí o nároku na PnP. 
Nicméně diskutujeme i nepřímé formy komunikace, a to zejména institut odvolání 
žadatele proti rozhodnutí o PnP, který byl respondenty zmiňován nejčastěji. 
V některých případech chápali sociální pracovníci jako nepřímou formu komunikace 
s posudkovými lékaři i záznam ze sociálního šetření. V závěru kapitoly shrnujeme 
hlavní zjištění a přinášíme pohled samotných sociálních pracovníků agendy PnP na to, 
jak by měla ideálně jejich komunikace s posudkovými lékaři probíhat a co by mělo být 
jejím cílem. 

8.1 Záznam ze sociálního šetření jako forma interakce 
s posudkovým lékařem 

O tom, že sociální pracovníci agendy PnP se nezřídka snaží vyhovět alespoň 
části z požadavků, které na obsah záznamu ze sociálního šetření mají posudkoví 
lékaři, jsme již hovořili poměrně podrobně. Vyjádření některých dotázaných sociálních 
pracovníků však dokládají, že dobrá znalost toho, na které skutečnosti popsané v zá-
znamu ze sociálního šetření se posudkový lékař při stanovování stupně závislosti 
zaměřuje a jakým způsobem je vyhodnocuje, nemusí vést pouze k pasivnímu podvo-
lení se sociálního pracovníka požadavkům posudkového lékaře, ale naopak umožňuje 
sociálnímu pracovníkovi snáze prosadit vlastní hodnocení situace žadatele při 
vyhodnocování stupně závislosti.  

Část, dodejme, že velmi malá, z dotázaných sociálních pracovníků, byla pře-
svědčena, že tím, jakým způsobem napíší záznam ze sociálního šetření, mohou do 
značné míry zvýšit pravděpodobnost, že posudkový lékař bude sdílet jejich vlastní 
vyhodnocení závislosti žadatele o PnP na pomoci druhých osob.  

Když napíšeme, že zvládá chůzi, tak si třeba lékař přečte „zvládá chůzi“ a nedá mu tam 
mobilitu, ten člověk se nedostal na mobilitu před rokem dva tisíce čtrnáct. A když jsme 
napsali, že "nezvládá plně mobilitu", tak už se nemohl opřít o to slovo „zvládá“. Jo, takže 
někdy se musí slovíčkařit. (SP VII)  

Třeba když některý způsob toho zvládání některého úkonu mi přijde jako nedůstojný, tak 
už v tom šetření ho popisuju, že to ten člověk nezvládá. Protože někde, třeba jak jsme se 
bavili o tom mytí, tak berou jako, když ten klient je schopný třeba na té židli sedět u toho 
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umyvadla, a vykonávat tak osobní i celkovou hygienu, jim přijde v pořádku, protože nějak 
to zvládá, takže hotovo „zvládá“. Ale pokud já vyhodnotím, že to je nedůstojný a 
nedostatečný, tak že já to tak podám. Hodně ten pracovník musí s těma informacemi 
naložit tak, že jo, je to hodně individuální, a prostě tím, jak to napíšete, tak toho klienta 
postavíte do určitého světla, a vy musíte vědět, jak to napsat, aby ten posudkový lékař to 
uznal jako nezvládaný úkon... (SP XXII) 

Naopak, když sociální pracovník nebude tvorbě zápisu ze sociálního šetření 
věnovat dostatečný čas a úsilí a bude ho zpracovávat rutinně a nikoliv s ohledem na 
jedinečnou situaci žadatele o PnP, může tuto pravděpodobnost výrazně snížit. Sociální 
pracovník citovaný v následující citaci je dále přesvědčen, že prosazení sociálního 
pohledu na situaci žadatele do výsledného posouzení stupně závislosti posudkovým 
lékařem by mělo být profesionální ambicí všech sociálních pracovníků agendy PnP, 
neboť jedině tak mohou být ztotožněni s rozhodnutím o nároku na PnP, které na 
základě posouzení stupně závislosti vydávají. 

Prostě ten zápis má zásadní vliv na to, jak to dopadne. Vím, že když to tam napíšu stroze, 
že by to tomu klientovi mohlo ublížit. Já sice si ušetřím čas, ale vím, že by to nedopadlo 
dobře, tak prostě mám zájem na tom, aby ta situace vyzněla tak, jak opravdu je. Aby se 
to odrazilo v tom posudku, aby to bylo v souladu, ty dvě věci. (…) Vlastně se pod to 
podepisujeme, že tak, jak to posudkový lékař zhodnotil, tak je to v pořádku a odpovídá to 
tomu, co my jsme zjistili. (SP XXII) 

V situaci, kdy neexistují společná dostatečně podrobná kritéria posouzení stupně 
závislosti upravující způsob propojení výsledků lékařských nálezů a záznamu ze 
sociálního šetření při tomto posouzení, která by byla srozumitelná oběma stranám, se 
jako nezbytný předpoklad objektivního posouzení stupně závislosti jeví být osobní 
komunikace a diskuse mezi sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem (viz dále). 

Řada dotázaných sociálních pracovníků však záznam ze sociálního šetření jako 
prostředek účinné komunikace s posudkovým lékařem nechápala. Částečně zejména 
proto, že si nebyli jistí, do jaké míry posudkový lékař ze záznamu ze sociálního šetření 
vychází, či nevychází (viz kap. 6). 

8.2 Telefonické konzultace 

Z hlediska zajištění objektivity posouzení stupně závislosti a následného roz-
hodnutí o přiznání či zamítnutí PnP se jeví jako stěžejní vzájemná komunikace mezi 
sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem. Touto komunikací lze podle dotázaných 
sociálních pracovníků zmírnit negativní dopady buď nekompletní lékařské dokumen-
tace, neúplného záznamu ze sociálního šetření, či jeho nedostatečné vyžití nebo 
pochopení posudkovým lékařem. Výsledkem takovéto komunikace může být buď 
vysvětlení nebo doplnění sociálního šetření sociálním pracovníkem, či doplnění lékařské 
dokumentace a specializovaných vyšetření. 

Stalo se mi, že třeba to bylo u pána, ten měl Alzheimera, a právě že některé ty body byly 
popsány praktickým lékařem a nebyly doloženy tou odbornou zprávou. (...) No ale právě 
tady ta posudková lékařka si dožádala od nás sociální šetření. I když v tom šetření jsem 
popisovala, že tam se to týkalo i myslím inkontinence, a nestačilo jí vyjádření toho 
praktického lékaře, i vyjádření k jiným bodům, i když jsem to tam napsala, tak mě poslala 
znova do té rodiny to znova ověřit. A já jsem to ztvrdila svým vlastním zjištěním, že to tak 
skutečně je a to jí úplně stačilo a ta rodina nemusela jezdit za tím odborným lékařem 
znova na vyšetření, protože to u toho člověka vzhledem k tomu onemocnění nebylo 
vhodný. (SP XXII) 

Třeba je situace, kdy to [posudkový lékař] vidí v tom sociálním šetření a ten praktický 
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lékař tam o tom nemá ani zmínku, takže si to vysvětlíme a potom na to šetření třeba dají. 
(SP XXI) 

My máme dobrou spolupráci s naší posudkovou lékařkou, tak jí zpětně volám. Já jí vlastně 
zavolám a říkám: „Já ho viděla tak a tak. A co tam chybí jako, co tam nemá?“ A třeba 
posudková mi řekne: „Ale vy tam třeba popisujete to a to, ale on tam nemá tyhlety 
lékařský zprávy.“ Tak já mu říkám: „Vám chybí tohle a tohle, je potřeba to jako doplnit, 
protože posudková lékařka tam nemá vlastně ty lékařský zprávy.“ (SP XIX) 

Posudkoví lékaři tedy pokud kontaktují sociální pracovníky, pak se tak děje 
v době, kdy zpracovávají konkrétní posudek stupně závislosti a zjistili nesoulad mezi 
lékařskými nálezy, které mají k dispozici, a příslušným záznamem ze sociálního šetření. 
Obvykle se jedná o to, že některé poznatky popsané v sociálním šetření není posud-
kový lékař schopen dovodit z lékařských zpráv a snaží se zjistit skutečnou situaci 
žadatele, tj. zda tento rozpor nastal proto, že neobdržel kompletní lékařskou 
dokumentaci nebo proto, že žadatel uvedl sociálního pracovníka při sociálním šetření 
v omyl. V některých případech dále hovořili sociální pracovníci o tom, že někteří 
posudkoví lékaři od nich žádají doplnění sociálního šetření o popis některých dalších 
případných funkčních dopadů zdravotního stavu popsaného v lékařských nálezech. 

Když jim třeba něco není jasný, nebo se jim něco nelíbí, tak oni nám třeba zavolají a ještě 
se dotážou, jo? (SP & VED X) 

Nám třeba už volají, že máme v sociálním šetření to a to, ale že oni to neshledávají, a 
buďto se zjistí, že nemají kompletní tu zdravotní dokumentaci, anebo že ten člověk si to 
přimyslel, vymyslel, domyslel nebo nadhodnotil, že my jsme to prostě nedokázali posoudit. 
(SP IV) 

Pokud neprobíhá vyjasnění těchto nesrovnalostí v průběhu, kdy posudkový lékař 
zpracovává posouzení stupně závislosti, ať už proto, že sám rozpor neshledal, nebo jak 
byla přesvědčená část sociálních pracovníků, protože záznam ze sociálního šetření 
nebere jako podklad rovnocenný lékařským nálezům. 

Už se ňákej ten rok se známe a oni nám svým způsobem věří, že to, co tam napíšeme je 
taky správně, ale přesto, když to v tý dokumentaci nemá, tak to shodí a nezabejvá se tím. 
Místo, aby zvedl telefon a heleďte se, nebo napsal, nebo… "Fakticky to bylo takhle?" [SP 
XVI]) 

Pak ji nezřídka iniciují sami sociální pracovníci poté, co od posudkového lékaře 
obdrží posudek stupně závislosti. Ti ze sociálních pracovníků, kteří hovořili o tom, že 
sami telefonicky kontaktují posudkové lékaře, tak činí obvykle v následujících situacích: 
žadatel nebo oni sami, případně oba, jsou přesvědčení, že vydaný posudek o stupni 
závislosti neodpovídá skutečné závislosti žadatele na pomoci druhé osoby při zajištění 
základních životních potřeb. Sociální pracovník obvykle nejprve telefonicky zjišťuje, 
jakým způsobem došlo k výslednému posouzení stupně závislosti, zda se např. nestala 
někde chyba, nebo nebyl přehlédnut některý z podkladů. Pokud se chyba nestala, pak 
sociální pracovník žádá posudkového lékaře o vysvětlení jeho stanoviska a případně 
zjišťuje, jakým způsobem by bylo dle posudkového lékaře žádoucí doložit diskutované 
skutečnosti. Výsledkem této komunikace tedy může být buď to, že sociální pracovník 
uzná názor posudkového lékaře a zprostředkuje ho žadateli, nebo že žadatel s pomocí 
sociálního pracovníka doloží do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení, že 
Krajská pobočka ÚP ČR obdržela posudek stupně závislosti ve věci jeho žádosti o PnP 
a že žadatel má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, příslušné nové lékařské zprávy, případně je doplněno 
sociální šetření, a žadatel požádá o nové přehodnocení svého zdravotního stavu. Soci-
ální pracovník agendy PnP pak opakovaně požádá posudkového lékaře prostřednictvím 
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příslušné OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele. Posudkový lékař pak má 
možnost buď potvrdit již vyhotovený posudek, nebo ho změnit. 

Já jsem napsala šetření a teď mě zarazilo, proč u pána mi tam neuznali třeba to 
stravování. (...) Pak tam volám a posudkový lékař mi to vysvětluje, co si představuje pod 
tím stravováním, a jako jejich argument byl, že třeba pán si může ke kuchyňské lince 
postavit židli a na té židli si tam něco připravovat. Tak už vím, co musím dál..., my jsme k 
tomu podávali námitku..., co musím teda ještě dál doplnit, v jakém pán je stavu, že nemá 
ještě ty rány po té operaci zhojené, že má bolesti a že pro něj ani tahleta eventualita, že si 
přistaví židli k lince, není možná. (SP XXII) 

Když se mi třeba vrá…, vrátí posudek, a takže můžu ještě vlastně, kolikrát ještě 
komunikujeme, máme teda dobrou posudkovou lékařku, která s náma komunikuje, že 
kolikrát vykomunikujeme, že, a zjistím, co tam třeba chybí. (SP XIX) 

Sociální pracovníci se shodovali na tom, že komunikace s posudkovým lékařem 
v době, než vydá posudek o stupni závislosti, je nejefektivnější, neboť se minimalizuje 
nutnost využívat administrativně náročné opravné prostředky, jako je výše zmiňovaná 
žádost o opětovné posouzení stupně závislosti, či následně odvolání žadatele proti 
rozhodnutí o výsledku řízení o PnP.  

Aspoň svého času doktorka XY z posudkový služby, tak kdykoli se jí něco nelíbilo, tak nám 
volala a řešila to s náma před tím, než vydala ten posudek. Což teď teda, kromě ní, snad 
nikdo nedělá. (...) Tak si myslím, že by byl takovej ideál, jak teda pracovat a 
spolupracovat. (...) Ona nemusí pak změnit, že jo, svůj názor, ona si může trvat na tom 
svým, ale určitě to má větší význam, než pak… Protože pak se to zas protahuje, to je 
minimálně další měsíc, když vlastně něco se nám nezdá a my jim to vracíme zpátky nebo 
přinese ten člověk, že to chce posoudit znova z ňákýho důvodu, přinese třeba ňákou 
lékařskou zprávu, která na to třeba ani nemusí mít vůbec vliv, ale když nám vlastně 
přinese něco, tak mi to musíme nechat znova přeposoudit. Zbytečně se to protahuje 
všechno, si myslím. (SP III) 

Nicméně, o právě popsaných typech komunikace s posudkovými lékaři hovořilo 
jen o něco málo více než 1/3 z námi dotázaných sociálních pracovníků a jako běžnou a 
rovnocennou tuto komunikaci popisovali sociální pracovníci z pouze dvou pracovišť 
(tzn. komunikaci iniciovali podle potřeby jak posudkoví lékaři, tak sociální pracovníci 
při vzájemném respektu k názoru a kvalifikaci toho druhého). Na ostatních pracovištích 
buď byli sociální pracovníci pasivnější v navazování kontaktu s LPS, nebo měli pocit, že 
posudkový lékař nebere jejich názor či žádost o přeposouzení stupně závislosti jako 
relevantní. Na některých pracovištích zkušenost s nulovou odezvou posudkových 
lékařů na námitky sociálních pracovníků přivedla sociální pracovníky k rezignaci na tuto 
formu komunikace a příklonu k jiným prostředkům komunikace o stupni závislosti, a 
to nejčastěji ve formě podání odvolání žadatelem. 

Když jí to vracím, že je tam tenhle rozpor, tak ona píše, se soc. šetřením nesouhlasím. (…) 
Tak jí to posílám zpátky, ale zase musím znovu přerušit řízení, což je administrativa jako 
kráva. (…) No napíše, že soc. šetření není v korelaci s lékařskými nálezy. To je její 
odůvodnění. A že nevidí důvod. (…) Tak jste bezmocná. (SP XVIII) 

Nestalo se mně, teďka jako po té reformě vůbec, že by změnili na základě doloženého 
nového posudku ten svůj původní výrok. Jo, oni vždycky napíší zas, že setrvávají na tom 
původním. (SP II) 

Vím, že jsme to pak vykomunikovávali s lékařskou posudkovou službou, ale myslím, že 
nikdy se nestalo, že by oni ten názor změnili. (SP & VED XVII) 

Já to řeším tak, když se mi tam něco nezdá, tak většinou přijde i klient, že se mu něco 
nezdá, takže se domluvíme na tom, že napíšeme námitku nějakou nebo podnět, aby se to 
ještě… a uvedeme tam to, co se nám tam nezdá, ale myslím, že se mně ještě nestalo, aby 
to ten posudkář přehodnotil. (SP & VED XXIII) 
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Zjistili jsme, že to nemá cenu. Zkraje jsem prostě zvednul telefon, jo, ale nemá to cenu. 
Takže těm lidem doporučujeme rovnou, heleďte odvolejte se. (SP XVI) 

Od iniciování komunikace s posudkovými lékaři dále odrazovala část sociálních 
pracovníků i obtížná dostupnost posudkových lékařů na některých pracovištích. Sociální 
pracovníci agendy PnP totiž většinou mají k dispozici pouze jméno lékaře, který daný 
posudek vypracovával nikoliv však i telefonní kontakt. Pokud tedy chtějí lékaře 
kontaktovat telefonicky, nemohou to udělat přímo, ale přes administrativní pracovnici 
příslušného pracoviště LPS, přičemž na některých pracovištích LPS je možné dle 
dotázaných sociálních pracovníků komunikovat pouze s touto administrativní pracov-
nicí, která vyřídí dotaz lékaři a sociálnímu pracovníkovi tlumočí jeho odpověď. Taková 
forma komunikace však není pro účely diskuse nad posudkem stupně zavilosti vhodná, 
neboť diskusi neumožňuje.  

Takhle my s tím posudkářem vůbec o něm nic nevíme, ten posudek, tam je zase vesměs 
uvedeno to jméno té referentky administrativní, která ten posudek zpracovává, takže když 
je nějaký problém, tak se obracíme na ni, ta zase to referuje zvlášť tomu lékaři, takže my 
s nimi do styku skoro vůbec nepřijdeme. (SP XIII) 

My máme telefon jenom na sekretariát na sekretářku, která jim vyřizuje právě jakoby tu 
administrativu k těm žádostem. Na posudkového lékaře nelze zjistit číslo. Nedostupný 
jsou. (…) Se mi nikdy nestalo, že by zavolal posudkář nebo… ani ta jeho sekretářka, že by 
ten posudkář chtěl něco vědět. Tam vůbec žádnej kontakt jako... (SP & VED XXIII) 

Výše popsaná neformální komunikace mezi sociálními pracovníky a posudko-
vými lékaři tedy vyžaduje splnění určitých podmínek, aby ji bylo možné běžně 
uskutečňovat. Z citátů v této podkapitole je zřejmé, že jednou z těchto podmínek je 
ochota obou stran, optikou sociálních pracovníků posudkových lékařů zvláště, o svých 
poznatcích a závěrech o zdravotním stavu a potřebě pomoci žadatele o PnP diskutovat. 
Dále je nezbytná dostupnost telefonních kontaktů, a to jak na posudkové lékaře, tak 
na sociální pracovníky, neboť v situaci, kdy záznam ze sociálního šetření vypracoval 
externí sociální pracovník, by bylo žádoucí, aby s posudkovým lékařem komunikoval 
on. Někteří sociální pracovníci dále upozorňovali na to, že tuto komunikaci může brzdit 
i případná vysoká pracovní zátěž, a to jak na straně sociálních pracovníků, tak 
samotných posudkových lékařů. Praxe popisovaná jedním z dotázaných sociálních 
pracovníků agendy PnP však ukazuje na to, že tuto komunikaci mohou někteří sociální 
pracovníci i záměrně odmítat, neboť jsou přesvědčeni, že to není součástí jejich role 
v rámci řízení o PnP. Uplatňují tak ryze administrativní přístup na rozdíl od výše 
popsaných snah řady sociálních pracovníků situačně vstupovat do komunikace s posud-
kovými lékaři a obhajovat zájmy žadatelů o PnP, tj. nárok na spravedlivé posouzení 
stupně, v němž jsou závislí na pomoci druhé osoby při zajišťování základních životních 
potřeb. 

Jinak tahle my do toho nemůžeme zasahovat. Vzadu je ještě vyhotovil, a když někdo nám 
podává námitku, tak klient si ten posudek přečetl, a řekne: aha doktorka ta a ta. Tak jim 
dáme číslo na asistentku, zavolejte a domluvte si konkrétně schůzku s touhle konkrétní 
doktorkou, protože ta ten Váš případ dělala. Ale nezasahujeme do nějakých posudků 
zdravotních. (SP XV) 

8.3 Společná setkání 

Přibližně polovina dotázaných respondentů hovořila o tom, že se někdy zúčast-
nila společného setkání s posudkovými lékaři. Tato setkání se většinou konají 
příležitostně, jednou až dvakrát ročně. V současné době mají tato setkání dle sociálních 
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pracovníků spíše metodický obsah (viz výše kap. 7). Předmětem někdy bývá obsah 
záznamu ze sociálního šetření, případně ladění administrativních postupů v návaznosti 
na legislativní změny ve společných agendách. Z hlediska možností uplatňování situač-
ního přístupu ke klientům, tak nyní tato společná setkání neplní funkci „případových 
konferencí“, jejichž existenci před sociální reformou zmiňovala jedna z dotázaných 
sociálních pracovnic, ale mohou vytvářet podmínky pro navázání neformální komuni-
kace popsané v předchozí kapitole mezi osobami, které si díky těmto setkáním již 
nejsou zcela cizí. Potenciál těchto setkání ve snaze objektivizovat situaci konkrétního 
žadatele prostřednictvím zhodnocení předložených podkladů (viz zkušenost popsaná 
ve druhém z uvedených citátů) zůstává v současné době nevyužit. 

My teda jednou, dvakrát do roka s nima máme i sezení, abysme si vyjasnili nějaký, teď 
zrovna nedávno jsme měli, protože s těma průkazama, jak byla ta, ten zmatek nad 
zmatek, tak vždycky tak jednou, dvakrát do roka s nima máme sezení, takže tam si 
řeknem, co nás jako tak jako pálí, co potřebujem, co potřebují oni, co, co by se třeba líbilo 
nám, ale většinou my s nima spolupracujeme, takže my většinou, když jsou nějaký 
problémy, tak je řešíme okamžitě, hned telefonem, jo. (SP XII) 

Moc hezky jsme spolupracovali s posudkářema na magistrátu. My jsme se třeba jednou za 
měsíc scházeli k takovým krátkým poradičkám na to dopoledne, kdy jsme si řekli, co oni 
mají novýho, posudkáři, co máme novýho my. Jako i jsme třeba jednotlivý případy, který 
byly sporný, jsme spolu jakoby vykomunikovali a řekli jsme si k tomu já to vidím takhle, 
ale ty diagnozy jsou takový. A třeba jsme přišli na to, že tam chybí nějaká zpráva lékaře. 
(…) i jsme se docela poslouchali navzájem. Myslím si, že to opravdu nebylo špatný a že i 
posudkáři měli zájem s náma jakoby spolupracovat. (…) Příklad. Já nevím. Řekl pan 
doktor: „Já bych s váma chtěl zrovna projednat… teď jste tu všichni, tak já bych se chtěl 
zeptat na toho a toho člověka.“ No a na to už vůbec není prostor. (…) To zaniklo s tou 
delimitací. Já si myslím, že i ti posudkáři toho mají nějak hrozně hodně. (SP IX) 

8.4 Odvolání jako forma komunikace sociálního 
pracovníka s posudkovým lékařem 

Podle § 28 zákona o sociálních službách se žadatel o PnP, pokud nesouhlasí 
s výsledkem řízení, může odvolat proti rozhodnutí o přiznání PnP v určitém stupni, 
nebo zamítnutí žádosti o PnP, které vydává krajská pobočka ÚP ČR prostřednictvím 
svých kontaktních pracovišť. O odvolání proti tomuto rozhodnutí pak rozhoduje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Ačkoliv je právo podat odvolání výhradním právem žadatele o PnP, sociální 
pracovníci agendy PnP při kontaktních pracovištích ÚP ČR, kteří fakticky vydávají 
rozhodnutí o PnP, mohou prostřednictvím poradenství částečně ovlivnit to, zda se klient 
odvolá či nikoliv. Buď mohou klienta k podání odvolání stimulovat, nebo ho od podání 
odvolání naopak odrazovat, většinou tak dle svých slov činí podle toho, jak na základě 
své dosavadní zkušenosti vyhodnotí pravděpodobnost, že klient při odvolání uspěje. 
Nicméně konečné rozhodnutí o podání odvolání je vždy záležitostí samotného žadatele 
o PnP.  

T: A pak ho teda voláte tomu posudkáři nebo jenom někdy? 
SP: No víceméně nikdy. Ale když je to hodně, jakoby jste o něčem plně silně přesvědčená, 
tak jo, tak se snažíme. Anebo jim poradíme odvolání, těm lidem. (SP XX)  

Když máme pocit, že tomu člověku prostě pomoct můžem, tak my to odvolání 
podporujeme. (SP IX) 
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Sociální pracovníci tím, že v podstatě vydávají rozhodnutí o přiznání či zamítnutí 
PnP v souladu s posouzením stupně závislosti posudkovým lékařem, mohou zažívat 
vnitřní rozpor či dilema, neboť čas od času musí vydat rozhodnutí v takovém znění, se 
kterým oni sami nesouhlasí, tj. na základě svých poznatků o situaci žadatele by buď 
přiznali vyšší, nebo naopak nižší stupeň závislosti než posudkový lékař. Z rozhovorů 
s těmi sociálními pracovníky, kteří hovořili o absenci komunikace mezi nimi a posudko-
vými lékaři, případně o zkušenosti, že posudkoví lékaři zásadně nemění své rozhodnutí 
v rámci žádosti o opětovné posouzení stupně závislosti (srov. kap. 8.2), vyplynulo, že 
tito sociální pracovníci čelí těmto dilematickým situacím častěji a mají sklon je řešit 
skrze odvolání žadatele vůči vlastnímu rozhodnutí. Sociální pracovníci totiž při absenci 
komunikace s posudkovými lékaři, resp. s vnímaným nezájmem posudkových lékařů 
komunikovat se sociálními pracovníky jako s rovnocennými partnery, chápou odvolání 
jako jediný v dané situaci možný prostředek jak zvýšit pravděpodobnost, že sociální 
aspekty situace klienta budou náležitě zhodnoceny. Jak jsme uvedli výše, o odvolání 
již nerozhoduje posudkový lékař, který posudek vypracoval, ale komise MPSV, která 
dle zkušenosti řady sociálních pracovníků posuzuje stejné podklady jiným způsobem 
než daný posudkový lékař.  

Těm lidem spíš doporučím to odvolání, protože si myslím, že v tom odvolání mají větší 
šanci, že třeba když napíšou, že chtějí být přítomni u té komise, že z té zdravotnické 
dokumentace… prostě si myslím, že ten posudkář stejně by jinak nerozhodnul, ale ta 
komise má přece jenom možnost toho člověka pozvat a když ho uvidí, tak tam si myslím, 
že můžou změnit názor. (…) Akorát trošku špatný je, že to potom trvá mnohem déle. Ale 
tak aspoň, že se můžou dovolat trošku nějaké té spravedlnosti takhle. (SP &VED XXIII) 

A když ten posudkář to dostane zpátky - tak známe lékaře - tak on je doktor a on rozhodl, 
tak proč by to měnil, že jo, většinou. A já těm lidem taky říkám, heleďte nechte to, my 
vám pošleme rozhodnutí - odvolejte se na rozhodnutí a to bude posuzovat jinej doktor, 
bude na to mít jinej názor, jo. (…), protože ty doktoři většinou to nezmění. No, takže je 
fakt lepší, když se to pustí rovnou až po tom rozhodnutí k tomu odvolání. (…) dejme tomu 
ze 100 % odvolání, který pošleme, tak takovejch 85 % to ta odvolací komise změní. (…) 
Většinou přiznávají vyšší, ano. (SP XVI) 

Poměrně vysoká úspěšnost odvolání pozorovaná na některých pracovištích pak 
tuto praxi dále posiluje. Nicméně jde o cestu, která je poměrně časově a pro řadu 
klientů i psychicky náročná. Někdy je dokonce nutné do administrativy související 
s odvoláním zapojit i sociální pracovníky obce, to když sám sociální pracovník agendy 
PnP žadateli s odvoláním, pro vlastní velkou vytíženost, nemůže pomoci. Neformální 
komunikace mezi posudkovým lékařem a sociálním pracovníkem agendy PnP o 
sporných či nejasných případech v době, kdy posudkový lékař zpracovává posouzení 
stupně závislosti se tak jeví jako výrazně efektivnější než „oprava“ stupně závislosti 
prostřednictvím odvolání. 

No, my jim to doporučujeme, aby se odvolali. Samozřejmě pro nás je to práce navíc, že 
jo, to se nedá nic dělat, tak to je. Je nás málo, práce je dost, hodně, hodně. Když se podá 
odvolání, tak se to všechno musí evidovat, k tomu odvolání se musí všechno ofotit, napsat 
k tomu vyjádření, takže to k tý běžný práci ještě todle, to je práce jakoby navíc, což je 
jako vopravdu složitý, no. Ale my to těm žadatelům doporučujeme. (SP VII) 

Na obec většinou předávám ty odvolačky, protože to už není prostor, abychom těm lidem, 
když si neumí s tou odvolačkou poradit, abysme jim tu odvolačku napsali. Takže oni jim 
pomůžou sepsat odvolání. (SP IX) 

On ten výsledek ani těch odvolání není pro ty klienty výhodný, protože často tam se může 
změnit zdravotní stav a oni si během toho odvolání nemůžou podat návrh na zvýšení. I to 
odvolání trvá, to je půl roku, kdy trvá to odvolací řízení. Takže pro ty klienty je i 
výhodnější si nechat to řízení ukončit a podat si za dva měsíce žádost novou o zvýšení 
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toho příspěvku. Už mají jistotu vypláceného příspěvku a můžou si podat žádost na zvýšení. 
Protože takhle jsme měli pána, který dostal první stupeň, odvolal se, teď jsme 3/4 roku 
čekali na rozhodnutí a ten zdravotní stav se rapidně změnil u pána a nebylo možný provést 
řízení o zvýšení toho příspěvku. (SP XXII) 

8.5 Ideální podoba spolupráce mezi SPR a PL dle SPR 

Shrneme-li stručně zjištění uvedená v této kapitole, pak je zřejmé, že rovno-
cenná spolupráce mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky agendy PnP ÚP ČR 
v rámci posuzování stupně závislosti žadatele o PnP na pomoci druhé osoby při 
zajištění základních životních potřeb se jeví jako efektivní a v porovnání s časovou a 
administrační náročností formálních opravných prostředků (tj. opětovné posouzení před 
vydáním rozhodnutí, či odvolání proti vydanému rozhodnutí) i relativně časově i proce-
durálně nenáročný způsob, jak ve stávající úpravě řízení o PnP zajistit spravedlivé 
posouzení žádosti o tuto dávku. Současně ale z rozboru vyplynulo, že tato komunikace 
není součástí řízení o PnP tak, jak je toto řízení vymezené v zákoně o sociálních 
službách, případně ve správním řádu. To, zda se tato komunikace uskuteční, pak tedy 
závisí na osvícenosti, motivovanosti a dobré vůli obou stran interakce, tj. jak posudko-
vých lékařů, tak sociálních pracovníků. Podle našich zjištění nějaká forma komunikace 
mezi těmito subjekty byla zmiňována sociálními pracovníky z přibližně třetiny kontakt-
ních pracovišť, která byla zařazena do výzkumu, přičemž ale pouze na dvou 
pracovištích byla komunikace s posudkovými lékaři vnímána sociálními pracovníky 
jako rovnocenná.  

I když část sociálních pracovníků agendy PnP byla přesvědčena, že posudkoví 
lékaři k nim přistupují s despektem: 

Já si myslím, že většina doktorů prostě si myslí: „Já jsem doktor a ňáká sociální pracovnice 
mi tady nebude do toho povídat, jo.“ I když si myslím, že jako od nás to není povídání, že 
jo, prostě je to další věc k posouzení. Ale prostě ten doktor to, myslím si, nedokáže 
spolknout, zkousnout tohleto. Prostě: „Já jsem doktor a hotovo.“ (SP I) 

Přesto se všichni dotázaní sociální pracovníci shodovali na tom, že by nebylo 
vhodné přenést posouzení stupně závislosti pouze na bedra sociálních pracovníků. Byli 
přesvědčeni, že nejen sociální aspekty zajištění péče, ale i medicinské posouzení 
zdravotního stavu žadatele o PnP je u této dávky důležitou součástí, kterou se sami 
nemaje zdravotnickou kvalifikaci necítí být kompetentní posuzovat. 

Já bych s nima ráda spolupracovala jakoby, jakoby.. (...) Tak klidně, já bych byla pro tu 
komunikaci, jo. Protože oni to věděj třeba z toho zdravotnickýho, a když mi dají ty 
argumenty, tak řeknu „ano, máte pravdu, já s tím souhlasím“, no. Zase ale, zase bych 
chtěla, aby oni zase viděli třeba i mě, ty moje argumenty. (…) , že jo, když nejsem ani 
zdravotnice, nebo to, tak něco mně taky může uniknout, mně unikne, že jo, to zase si 
myslím, že by to bylo takový, kdyby to bylo asi vyvážený. (SP XI) 

Jenom na základě toho šetření si myslím, že taky to není správný. Že ti lidi jsou herci. 
Řekla bych, že by měla být nějaká ta spolupráce, taková nějaká, ten střed. (…) A ten 
doktor zase, pravda je to, ten to vezme to..., to je dosavadní způsob, vezme to podle 
papírů a to sociální šetření je, jak říká, "k tomu přihlíží." Taky si myslím, že je to chyba, že 
nás nebere jako partnera. (…) Proto si myslím, že by měl být takový nějaký střed tý 
spolupráce. Kdyby to šlo, no ale to je asi těžký. Vymyslet nějaký pravidla, aby bylo z 
každýho kousek. Aby doktor neviděl jenom medicínu, ale přihlížel k tomu. (SP XXI) 

Na druhé straně situace, kdy dle zkušenosti řady dotázaných sociálních pracov-
níků zjištění ze sociálního šetření, a tedy sociální souvislosti nepříznivého zdravotního 
stavu žadatele o PnP stojí z různých důvodů mimo zorný úhel posudkových lékařů, 
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může vést k nespravedlivému posouzení žádosti o PnP. Sociální pracovníci na příkla-
dech dokládali, jak výrazně se může lišit potřeba péče u stejného typu zdravotního 
omezení v závislosti na prostředí, v němž žadatel žije, nebo i na tom, v jakém věku 
žadatele toto zdravotní omezení nastalo, či na jeho osobnostních charakteristikách, 
které mohou žadateli bránit nebo naopak usnadňovat jeho adaptaci na toto zdravotní 
omezení, a potažmo ovlivňovat rozsah potřebné péče a pomoci. 

Ono je něco jinýho, když je člověk dejme tomu se stejným postižením v bezbariérovým 
bytě anebo když je ve druhým patře bez výtahu, jo. Tak stejný postižení může mít 
naprosto jiný dopady na to, jakou potřebuje péči. (…) Ten doktor to vezme - tyhlety oba 
dva lidi jsou na vozejčku. Ale tenhle vyjede takhle hezky na verandu a jede dál a tenhleten 
je v pytli, protože se z bytu nedostane. To by měl ten příspěvek zohlednit. A tohle jsou ty 
body, který ten sociální pracovník tam vidí, popíše je a měl by na základě toho, že dostane 
dejme tomu, by byl návrh ňákej od těch posudkovejch, ale fakt se tím zabývat a říct - no, 
ale já si myslím, že on potřebuje v týhletý oblasti tu péči daleko větší. (…) Ale zase, když 
budu dělat - mám tady haldu, budu dělat sto rozhodnutí a jedu je takhle, jak my to poslali 
oni, tak to tam takhle ňák jako překopíruju, napíšu jednu větu a jedu. (SP XVI) 

Kolikrát i ten člověk na vozíku, kterej si „dost věcí zvládne“, ale když je má třeba v dosahu, 
když na ně dosáhne, když ten terén je rovnej. I na věku záleží. V kolika letech je… i když 
je amputace jedné nohy, tak když vám ji amputují v 25, tak ty lidi s dobrýma protézama 
jsou schopní cokoli a když se to stane 65letému, tak se stává občas, že se na ní nenaučí 
ani chodit. Nejsem si jistá, jestli tohle berou jakoby lékaři v potaz, musím říct. (…) a ono je 
fakt případ od případu, jak ten člověk to zvládá. (SP IX) 

Sociální pracovníci tedy hovořili o tom, že by bylo žádoucí, aby bylo možné 
příslušným způsobem upravit váhu sociálních a medicínských aspektů při posuzování 
nároku na tuto dávku a její výše. Jak by tedy podle sociálních pracovníků, kteří se 
podíleli na našem výzkumu, měla optimálně spolupráce s posudkovými lékaři v rámci 
řízení o PnP a potažmo role sociálních pracovníků při rozhodování o této dávce 
vypadat? Z rozhovorů se sociálními pracovníky vyplynuly dva hlavní modely. 

První model by spočíval v rovnocenné konzultaci stupně závislosti, který hodlá 
v daném případě posudkový lékař navrhnout. Tato konzultace posudkového lékaře se 
sociální pracovníkem, která by se uskutečnila buď telefonicky, nebo při pravidelných 
případových setkáních, by proběhla před tím, než by posudkový lékař zaslal oficiální 
posudek stupně závislosti na KrP ÚP ČR. Neboť v okamžiku, kdy již KrP ÚP ČR, resp. 
příslušný sociální pracovník agendy PnP, tento posudek obdrží, je jeho změna vždy 
spojena s řadou časově zatěžujících administrativních úkonů. Je tedy žádoucí, aby tato 
konzultace proběhla dříve. Sociální pracovníci si dále nebyli jisti, zda by byly obě strany 
schopné kvůli své vysoké pracovní vytíženosti zvládnout tuto komunikaci u všech žá-
dostí o PnP. Pokud by ale tato komunikace nebyla standardní součástí každého řízení o 
PnP, pak by bylo nezbytné stanovit kritéria, podle kterých by posudkoví lékaři spoleh-
livě určili, u kterých posuzovaných žádostí je konzultace se sociálním pracovníkem 
nezbytná. Taková kritéria však sociální pracovníci v rámci výzkumných rozhovorů 
neformulovali. 

Ideální by bylo... buď třeba, když přijde ten posudek, kdybysme to mohli ještě... 
dokonzultovat, ale to už stejně, když už bude posudek, tak to už je vlastně rozhodnuto..., 
no, takže spíš asi kdyby nás kontaktoval ten posudkový lékař. Že třeba kdyby zavolal a 
řekl: "Viděl bych to na tenhle stupeň, co si o tom myslíte?" asi teda pro ně by to bylo asi 
dost náročné, ale kdybysme se na to mohli podívat my potom tady, nahlédli bysme do 
toho šetření, že bysme se na tom mohli nějak shodnout anebo bysme mohli říct: "No ale 
když jsem paní viděla, tak si myslím, že to je hodně vážné ten stav, že bych se spíš 
přikláněla k vyššímu stupni", tak on by třeba v tom přihlédl k tomu našemu názoru… Asi 
tak by to možná bylo nejideálnější. Dřív než udělá ten posudek, protože pak když už ho 
udělá, tak těžko by se to měnilo na základě nějaké telefonické domluvy nebo tak. Takže 
kdyby nám třeba nějaké přibližné stanovisko mohli dát a my bysme to třeba potvrdili nebo 
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bysme dali nějakou poznámku k tomu námitku, jako za ten Úřad práce, než bude posudek. 
(SP & VED XXIII) 

Myslím si, že kdyby se zlepšila spolupráce my a posudkáři, kdyby se to třeba dalo udělat 
tak, což teda asi nepude, že my bysme měli jeden neúřední den, třeba pátek, a v ten 
pátek prostě chodili na to posudkové a tam přímo o tom konkrétním případu…my 
s posudkářem se bavili. Posudkář by řekl: „Odpovídá to tomuhle.“ A nějak jsme to prostě 
probrali, protože jen my jsme tam byli. (...) My to tam sice sepíšeme, co nejlíp umíme, ale 
stejně pak se to shodí třeba na základě těch lékařskejch zpráv i starejch. Když ten klient 
prostě nejde k lékaři a nemá ty nový zprávy. Proto by podle mě bylo lepší ta interakce my 
s posudkáři. (SP VIII) 

Druhý navrhovaný model odkazoval na praxi v oblasti rozhodování o PnP, která 
byla dle dotázaných sociálních pracovníků uplatňována krátce po zavedení příspěvku 
na péči, jakožto sociální dávky, a spočívala v možnosti sociálního pracovníka, který 
vydával rozhodnutí o PnP, tuto dávku přiznat ve vyšším nebo nižším stupni, než který 
posoudil posudkový lékař. Toto odlišné rozhodnutí muselo být náležitě zdůvodněno. 
Stávající sociální pracovníci viděli v této praxi možnost, jak účinně zohlednit ty sociální 
aspekty životní situace žadatele, které zvyšují nároky na pomoc druhé osoby a na 
základě lékařských nálezů je nelze zjistit. Z popisu tohoto modelu je zřejmé, že vlastně 
přímou komunikaci s posudkovými lékaři nevyžaduje. Naopak ale předpokládá, že 
agendu PnP budou na ÚP ČR zajišťovat kompetentní sociální pracovníci schopní 
kvalifikovaně zdůvodnit a obhájit své stanovisko. 

To je právě ten rozdíl mezi tím medicínským a sociálním, jo. Medicínsky, ano. Myslí? Myslí. 
Ruce má? Má. Může si uvařit? Může. Ale sociálně prostě nikdy to nedělal, neumí to a už se 
to nenaučí, jo. A tady se právě střetáváme s těma doktorama. No, a tak tady bysme měli 
mít možnost to o ten jeden stupeň dejme tomu posunout. Protože neustále jim to vracet, 
nás to strašně zatěžuje. (SP XVI) 

Z rozhovorů se sociálními pracovníky dále vyplynulo, že případné uplatnění 
kteréhokoliv z těchto dvou modelů v praxi by vyžadovalo určitou změnu stávajících 
pracovních podmínek sociálních pracovníků agendy PnP. Jednak sociální pracovník, 
který by komunikoval s posudkovým lékařem, resp. vydával rozhodnutí o PnP, by 
musel sám osobně provádět sociální šetření u žadatele. Takže současná praxe 
využívání alespoň u části sociálních šetření externí sociální pracovníky, by pro tyto 
modely nebyla vhodná. Ti sociální pracovníci, kteří byli v době realizace výzkumu 
vystaveni enormní pracovní zátěži (kolem 800 spisů), rovněž poukazovali na to, že 
takovéto pracovní vytížení uplatnění obou modelů vylučuje. V neposlední řadě někteří 
sociální pracovníci upozorňovali na to, že pro uplatnění prvního modelu, tedy společné 
konzultace stupně závislosti, by bylo žádoucí, aby obě strany měly k dispozici a znaly 
navzájem své metodické materiály a postupy, aby vůbec byly schopny společné 
komunikace směřující ke stejnému cíli. 

Bylo by dobrý… to, co jakoby dostaneme my, jako materiály a metodickej pokyn, tak aby 
to dostali i lékaři a opačně. Abysme to měli trošičku sjednocený. Abysme hledali společnej 
názor na věc. A ne my jinej z toho sociálního hlediska a oni jinej a pak se nestřetnem a 
vede to k těm hromadnejm odvoláním a k tomu, že ty lidi jsou hrozně nespokojený. (…) 
Jako abysme byli navzájem teda informovaný o tom, co oni mají za to metodický vedení, 
jaký my máme metodický vedení… a snažit se to nějak sladit dohromady. (SP IX) 
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9. Role ošetřujících lékařů v řízení o PnP očima 
sociálních pracovníků agendy PnP 

V průběhu výzkumných rozhovorů poukazovali sociální pracovníci agendy PnP 
na další typ aktérů, kteří se svou činností významně podílejí na výsledku řízení o PnP. 
Jsou jimi ošetřující lékaři žadatelů o PnP, kteří v souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
vypracovávají tzv. nálezy, tj. lékařské zprávy popisující zdravotní stav žadatele a 
ideálně i funkční dopad tohoto zdravotního stavu na schopnost žadatele zvládat 
základní životní potřeby vymezené v § 9 tohoto zákona. Dle zkušenosti dotázaných 
sociálních pracovníků, nejčastěji tyto nálezy vypracovávají praktičtí lékaři žadatelů.  

Sociální pracovníci hovořili o zásadním vlivu ošetřujících, resp. praktických 
lékařů na výsledek posouzení stupně závislosti posudkovými lékaři a o jejich doslova 
„klíčové roli“ v případech, kdy posudkový lékař při posuzování stupně závislosti přihlíží 
jen omezeně nebo vůbec k záznamu ze sociálního šetření. V takovém případě je totiž 
nález praktického lékaře často jediným podkladem, na jehož základě posudkový lékař 
stanovuje stupeň závislosti, neboť sám posudkový lékař vyšetřuje žadatele o PnP, 
resp. žadatele o zvýšení stávající výše PnP, jen zcela výjimečně. 

T: A co je na té agendě toho příspěvku na péči nejvíc klíčová věc, pro úspěch toho, aby ti 
lidi ten příspěvek na péči dostali?  
SP: Vyjádření toho praktického lékaře. Jak napíše dobře zprávu. (SP XVIII)  

Dost často tam je hlavní, to jsou lékařské zprávy, že jo. Ani ne tak sociální šetření, co 
jsem tak stihla vypozorovat. (SP & VED XVII) 

Dotázaní sociální pracovníci však upozorňovali na to, že podle jejich zkušenosti 
je kvalita těchto nálezů, tj. objektivita, s jakou odráží zdravotní stav žadatele a jeho 
funkční dopady, velmi různorodá. Podle jejich zkušenosti kvalitu nálezů ošetřujících 
lékařů ovlivňují zejména tyto skutečnosti: 

1. Neochota některých ošetřujících lékařů nález vypracovat: tito lékaři dodávají 
nálezy po správních lhůtách, případně až po urgencích příslušné OSSZ, čímž se 
prodlužuje celé řízení o PnP, někteří praktičtí lékaři prý dokonce otevřeně hovořili 
o tom, jak je psaní takových zpráv obtěžuje.  

Kolikrát i slyšíme LPS, jaké má zkušenosti s těmi ošetřujícími lékaři, že je musí iks krát 
nutit, aby jim poslali ten posudek, nebo aby se jim nějak vyjádřili. (SP & VED XVII) 

Některej je zodpovědnej, vypíše to poctivě, některej prostě, můžete mu donést 50 zpráv a 
prostě jako: „To mám číst všecko?“ To mě říkala klientka. Říkám jí: „To nemyslíte vážně, 
dyť za to má pětistovku.“ (SP XVIII) 

Bohužel teda máme tady jednu obvodní paní doktorku, která odmítá poměrně dost 
spolupracovat, takže některý dávky se nám třeba táhnou půl roku. (SP XII) 

2. Praktičtí lékaři nemají dostatek aktuálních informací o zdravotním stavu některých 
žadatelů: žadatelé buď nepředávají kompletní lékařskou dokumentaci od specia-
listů svému praktickému lékaři, nebo u svého praktického lékaře dlouho nebyli (pro 
recepty na léky jim třeba chodí k lékaři jen jejich příbuzní apod.) a někteří lékaři 
nepovažují za nutné aktualizovat svoje poznatky o aktuálním zdravotním stavu 
pozváním pacienta na prohlídku, či pokud není pacient mobilní jeho návštěvou 
doma. 
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Ale já mám takovej pocit, že ty obvodní lékaři zkrátka toho pacienta úplně dobře neznají. 
Že tam ty mladý si choděj pro prášky, těm starouškům, a že ty obvoďáci prostě, nechce se 
jim, nemůžou, nebo já nevím, že toho člověka prostě celej rok nevidí. (...) když my 
říkáme: „Vždyť ten doktor vás ani neviděl, tak je potřeba, aby za vámi šel.“ Donutit 
obvoďáka někdy, aby toho člověka navštívil, to je katastrofa. Prostě pro toho obvoďáka 
tam musí dojet svým autem ta rodina a zase ho milostivě odvézt. To mě přijde úplně 
tragický. (SP XXIV) 

Jsou praktičtí lékaři, kteří jezdí za klientama domů, takže znají ho, nepotřebují, aby se tam 
dostavoval. Jsou lidi, stává se nám, kteří nebyli 10 let u doktora, takže to je trošku 
problém. (SP XIII) 

Já myslím, že je problém také v tom, že praktický lékař mnohdy nemá všechny zprávy od 
těch odborných lékařů, kde ti žadatelé chodí, tím pádem on potom nemá ucelený obraz o 
tom člověku a neví, co potom všechno ten člověk má za nemoci, koho všechno 
navštěvuje, kde se léčí. Třeba má nějaký ten základ ten praktický lékař, ale třeba ten 
člověk chodí už 3 roky na kardiologii nebo na psychiatrii a léčí se nebo třeba na kožním se 
léčí nebo nějaké ty oční odborné vyšetření, takže pokud nemá přesná přehled o tom, tak 
neví třeba ten praktický lékař a potom možná i tam může být někde i ten problém. (SP IV) 

Mohla bych tady jmenovat třeba paní doktorku XY, že chodí, jako aby to měla jako, tak si 
ho opravdu jako toho človíčka jako prohlídne, když už ho dlouho neviděla, aby to bylo jako 
teda adekvátní. Jo, jsou jakoby lékaři, který si to takhle jakoby udělaj. (SP XIX) 

3. Ošetřující lékaři koncipují nález záměrně tak, aby vedl k vyššímu stupni závislosti, 
než je skutečný stav žadatele o PnP. 

Řekla bych, že se to nechá ovlivnit tím, že se z toho nechá poznat, kterej to je praktickej 
lékař, když chce, aby ten příspěvek měl, tak ten praktickej lékař to napíše tak, aby ten 
posudkář z toho mohl ten příspěvek třeba přiznat. (...) Myslím si, že jsou situace a i bych 
řekla, že bych si troufla vytipovat třeba praktický lékaře, který jsou takový jako 
přejícnější, kteří to píšou tak jako… (SP XXI) 

O výše popsaných zkušenostech s problematickým přístupem některých ošetřu-
jících lékařů k vypracovávání nálezů pro účely posouzení stupně závislosti žadatele o 
PnP na pomoci jiné osoby hovořila většina sociálních pracovníků agendy PnP, kteří se 
na výzkumu podíleli. Přisuzování větší váhy lékařským nálezům než záznamu ze 
sociálního šetření při posuzování stupně závislosti může dále privilegovat ty žadatele o 
PnP, kteří mají příslušné zdroje, jako zejm. dostupnost auta a relevantní znalosti 
z oblasti zdravotnictví, před těmi, kteří tímto nedisponují. Zatímco totiž sociální šetření 
pro účely řízení o PnP je prováděno u všech žadatelů bez výjimky v jejich přirozeném 
prostředí, nejčastěji domácnosti, a pro samotného žadatele nepřináší žádné náklady, 
neboť sociální pracovník sám přijíždí za žadatelem, zajištění příslušných lékařských 
zpráv, vyšetření apod. často vyžaduje využití zmíněného auta a znalostí, a většinou i 
doprovodu další osoby. 

Některej klient doloží dvě zprávy, na základě toho se posoudí nějak, někdo doloží třicet 
zpráv a na základě se posoudí taky nějak. To mi přijde takový, nespravedlivý, no. Někdo 
je prostě, chodí k tomu lékaři, má ty zprávy, nebo děti jsou ochotný ho dovízt kdekoliv, i 
do Prahy, aby tam měl zprávu od kdekoho. A někdo prostě nemá tu možnost. Anebo 
prostě už nechce chodit k doktorovi. To se nám tady stává dost často, že nám lidi říkají, že 
jsem nebyl deset let u obvoďáka, ten už neví, jak vypadám. Má třeba zprávy od nějakých 
specialistů. (SP VIII) 

Sociální pracovníci agendy PnP byli přesvědčeni o tom, že riziko chybného 
posouzení stupně závislosti související s neúplnými či neaktuálními nálezy ošetřujících 
lékařů by bylo možné efektivně snížit, pokud by posudkoví lékaři při vypracovávání 
posouzení stupně závislosti skutečně vycházeli i ze záznamu ze sociálního šetření 
jakožto z podkladu, který je rovnocenný s lékařským nálezem. Případné disproporce 
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mezi tímto záznamem a nálezem ošetřujícího lékaře by pak nepřipisovali automaticky 
na vrub předpokládané nezkušenosti sociálního pracovníka či jeho neschopnosti 
objektivně popsat situaci žadatele o PnP (srov. kapitoly 6. a 8.) a v následné diskusi 
se sociálním pracovníkem agendy PnP by mohli zjistit, zda si tyto podklady odporují 
proto, že skutečně sociální pracovník nevyhodnotil správně některé skutečnosti při 
sociálním šetření, anebo proto, že lékařský nález je neúplný a bude třeba ho doplnit. 
Dodejme, že o problematické kvalitě lékařských nálezů hovořili i někteří posudkoví 
lékaři, kteří byli dotazováni v pozdější fázi tohoto výzkumu, přičemž jeden z nich 
odhadoval, že dle jeho zkušenosti je téměř polovina lékařských nálezů, se kterými 
pracuje, nekvalitní, tj. buď neúplná, nebo naopak neopodstatněně nadhodnocuje 
závažnost zdravotního stavu žadatele. 

Anebo máme zkušenosti, že to ten doktor napíše dobře, ten obvoďák, tak jim dají třeba 
vyšší stupeň, než odpovídá. To by měli pak právě číst to naše a zavolat nám. (SP XI) 

Kolikrát jsou ležící a nejsou schopni se tam dostat, no. Oni potom nám ti lidi říkají: „No, 
jak je to možný, že dostal jenom jedničku? Dyť ten doktor ho neviděl, tatínka, jak na tom 
je.“ Ale od toho právě bysme tam měli bejt my, jsme to prostě viděli, napsali jsme to tam, 
ale posudkář prostě na základě těch zpráv rozhodne takto, no. (SP VIII) 

Sociální šetření by mělo být podkladem, jednak pan doktor posudkovej by si měl přečíst, 
co píšu já a porovnat to s lékařskejma zprávama, jestli to tak je nebo není. Je pan doktor 
XY, kterému když něco nesedí, tak zvedne telefon a řekne: „A opravdu jste viděla, jak paní 
to a to“, tak ten ještě je takovej, že třeba tam pošle praktika, ať se tam jde podívat. (SP 
XVIII) 

Tato komunikace mezi sociálním pracovníkem a posudkovým lékařem však 
probíhá dle našich zjištění (viz kap. 8.) spíše výjimečně. Většina dotázaných sociálních 
pracovníků se pak snažila snižovat riziko nekvalitních nálezů ošetřujících lékařů 
převážně nepřímo. Při sociálním šetření rutinně informovali žadatele a další osoby, 
které byly sociálnímu šetření přítomny, o klíčové roli ošetřujícího/praktického lékaře 
pro výsledek řízení o PnP a radili jim, aby svého ošetřujícího/praktického lékaře 
kontaktovali a dodali mu všechny lékařské zprávy od specialistů, které případně mají 
doma. Někteří sociální pracovníci dále situačně přistupovali k vypracování záznamu ze 
sociálního šetření. Pokud měl sociální pracovník podezření, buď že žadatelé příslušné 
dokumenty nebudou schopni ošetřujícímu lékaři z jakéhokoli důvodu dodat, nebo již 
z předchozí zkušenosti znají ledabylý přístup konkrétního praktického lékaře ke 
zpracovávání nálezů pro PnP, snažili se v záznamu ze sociálního šetření záměrně nad 
rámec běžně požadovaných informací zmínit příslušné hospitalizace, případně detailněji 
popsat potíže se sebeobsluhou atd. a souvislost těchto potíží se zdravotním stavem 
žadatele. 

Klienty upozorňujeme při podávání žádosti, aby veškerou tu dokumentaci a ty zprávy si 
nenechávali doma, ale předávali tomu ošetřujícímu lékaři. (...) Ještě tam [v záznamu ze 
sociálního šetření] upozorním, jestli tam třeba proběhla hospitalizace, ten člověk prodělal 
rehabilitaci, byl ještě třeba v léčebně. To je taková první informace pro toho posudkového, 
aby ten posudkový lékař i viděl, jestli v té dokumentaci do praktického lékaře i něco 
nechybí. (SP XXII) 

Sociální pracovníci se nicméně shodovali, že i když nálezy ošetřujícího lékaře 
podle jejich přesvědčení výrazně ovlivňují výsledné posouzení stupně závislosti, a tedy 
výši přiznaného PnP, přímá komunikace s ošetřujícím lékařem není součástí jejich role, 
protože z hlediska procesního spadá pod příslušnou OSSZ. V této fázi řízení se tedy 
dotázaní sociální pracovníci agendy PnP přikláněli k procedurálnímu přístupu a úzké 
definice vlastní role. Neochota sociálních pracovníků jednat v této věci s ošetřujícími 
lékaři mohla u části z nich pramenit i z pocitu, že lékaři je nechápou jako rovnocenné 
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partnery pro komunikaci a jednají s nimi nadřazeným způsobem. Poukaz na 
procedurální překážky této komunikace tak může být zástupnou racionalizací nechutě 
některých sociálních pracovníků vstupovat do této komunikace. 

Já si myslím, že ti ošetřující lékaři nás berou daleko hůř, než ti posudkoví lékaři. (...) Když 
jsme komunikovali někdy s obvoďákama, tak já pořád z nich cítím, že jsme prostě nějaký 
úředníci na ÚP a jako že se s námi zas až tak úplně nebudou bavit. To je můj soukromej 
pocit, intuitivní. Jako bychom nebyli na tý úrovni, na jaký by jsme měli být. (SP XXIV) 
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10. Spolupráce sociálních pracovníků agendy 
PnP s dalšími subjekty 

Z předchozích kapitol zaměřených na realizaci sociálního šetření (kap. 5 a 6) 
pro účely řízení o PnP vyplynulo, že ačkoliv řízení o PnP primárně zajišťují pracovníci 
ÚP ČR, ve fázi posouzení stupně závislosti pak ve spolupráci s LPS, mohou sociální 
pracovníci v rámci sociálního šetření a případně i v rámci podpory plynulosti řízení o 
PnP spolupracovat s řadou dalších subjektů, jako jsou školy, sociální služby, praktičtí 
lékaři, psychologické poradny apod. Na téma spolupráce sociálních pracovníků agendy 
PnP s dalšími subjekty v této kapitole navazujeme, nicméně nezabýváme se jím 
v kontextu sociálního šetření, ale rozpracováváme význam této spolupráce při 
ostatních činnostech z oboru sociální práce směřovaných ke klientům agendy PnP. 
Zaměřujeme se na rozbor role sociálních pracovníků obcí a sociálních služeb a rovněž 
dalších pomáhajících profesí (pečovatel, praktický lékař apod.), pokud je dotazovaní 
sociální pracovníci agendy PnP zmínili.  

Sociální pracovníci hovořili o spolupráci s dalšími sociálními pracovníky, resp. 
pracovníky dalších subjektů v souvislosti s následujícími oblastmi sociální práce s 
(potenciálními) klienty agendy PnP: 

1. vyhledávání potenciálních klientů agendy PnP, tj. osob, které pravděpodobně splňují 
podmínky nároku na PnP, ale o dávku dosud nepožádaly, a příjemců PnP, u kterých 
by bylo vzhledem k jejich aktuální situaci vhodné provést přeposouzení stupně 
závislosti; 
 

2. podpora klientů agendy PnP při zajišťování péče; 
 

3. vyhledávání příjemců PnP, u kterých je podezření na zanedbávání péče ze strany 
pečující osoby; 
 

4. řešení situace příjemců PnP, u kterých je podezření na zanedbávání péče ze strany 
pečující osoby. 

V následujících podkapitolách se věnujeme těmto tématům podrobně. Poté se 
v samostatné podkapitole zaměřujeme na podobu popisované spolupráce mezi 
sociálními pracovníky ÚP ČR a dalšími subjekty.  

10.1 Vyhledávání potenciálních klientů agendy PnP 
včetně případů přeposouzení 

Sociální pracovníci agendy PnP při ÚP ČR hovořili o tom, že žádosti o PnP 
nepodávají žadatelé jenom sami nebo prostřednictvím svých příbuzných či známých, 
ale při podávání žádostí o PnP často asistují i jiní sociální pracovníci, a to sociální 
pracovníci obcí, pracovníci pečovatelské služby a sociální pracovníci pobytových 
sociálních služeb. Někteří sociální pracovníci agendy PnP v této souvislosti diskutovali i 
roli praktických lékařů. 

Sociální pracovníci obcí pomáhají žádost o PnP vyplnit a případně i doručit na 
příslušný KoP ÚP ČR nejčastěji těm klientům, kteří přišli podat žádost o PnP omylem 
na sociální odbor obce, neboť dosud nezaznamenali převod této agendy na ÚP ČR. 
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Oni [SPR obce] nás upozorní, nebo ne upozorní, ale podají žádost. (… ) lidi jsou tady zvyklí 
chodit na město. Jo. Vůbec je nenapadne, že todle vyřizuje úřad práce, jo. I když sedíme v 
jedné budově, tak oni jdou na sociální odbor města. (SP XII) 

Sociální pracovníci obcí se dále s potenciálními žadateli o PnP setkávají v rámci 
své vlastní depistážní činnosti, proto jim sociální pracovníci agendy PnP poskytují 
tiskopisy žádostí o PnP, aby je mohli přímo v terénu s klienty vyplnit. 

Právě, že nám sem nosej ženský z města vlastně jakoby žádosti. Že někam jedou, nebo 
když maj třeba některý svoje podněty, tak tam jedou a zjistěj, že by to teda ten člověk 
potřeboval ňákej ten příspěvek nebo průkaz nebo něco takovýho, tak voni maj od nás i 
žádosti a vyplněj je tam a přinesou nám je vlastně už podaný, takže jo, tohlecto funguje. 
(SP III) 

Ale tak ta spolupráce s těma pracovníkama z toho sociálního odboru je, protože tam zůstali 
lidi, kteří dělali třeba u nás ten příspěvek na péči, takže oni když se zas setkají s někým, 
tak jim vyplní tiskopis, podají to a už přijde to s lístečkem, že, nebo to donese i ten 
sociální pracovník a řekne: je to tam takový, takový lidi, nakontaktovali jsme tam třeba 
charitu, jo, budou tam kontrolovat tu výměnu oblečení, že, budou mu to prát. (SP II) 

Ačkoliv tato spolupráce mezi sociálními pracovníky ÚP ČR a sociálními 
pracovníky obcí byla pracovníky, kteří ji popisovali, vnímána jako samozřejmá, přesto 
v některých správních obvodech dle tamních sociálních pracovníků ÚP ČR neprobíhala. 
Lze se tedy domnívat, že v daných správních obvodech v důsledku odmítání této 
činnosti sociálními pracovníky obce existuje určitá část osob, které by pravděpodobně 
splnily podmínky nároku na PnP, ale tento nástroj pomoci osobám s výrazně omezenou 
soběstačností (nikdy) nevyužijí, např. proto, že návštěva ÚP ČR pro ně z jakékoliv 
důvodu představuje nepřekonatelnou překážku.  

Spolupracovali jsme, že městský úřad to posílal nebo pomáhal to těm lidem, ty sociální 
pracovníci, kteří jsou tam, pomáhali vyplňovat ty žádosti a dávali to na úřad práce, ale 
tahle spolupráce nepokračuje. (SP V) 

Pečovatelská služba byla dalším subjektem, který dotázaní sociální pracovníci 
agendy PnP nezřídka zmiňovali v souvislosti s vyhledáváním potenciálních žadatelů o 
PnP, nebo těch příjemců, u nichž by v důsledku změny zdravotního stavu bylo vhodné 
přehodnocení stupně závislosti. Pracovníci pečovatelské služby jsou obvykle v inten-
zivním kontaktu s lidmi ve zhoršeném zdravotním stavu a jsou tak schopni alespoň 
částečně odhadnout případný vzniklý nárok klienta na PnP nebo na změnu výše dávky. 
Co se týče konkrétní formy této spolupráce, na některých pracovištích ÚP ČR hovořili o 
tom, že sociální pracovník pečovatelské služby nejprve (telefonicky) se sociálním pra-
covníkem agendy PnP konzultuje vhodnost podání žádosti, na jiných pracovištích spadalo 
toto zvažování přímo do kompetence sociálního pracovníka pečovatelské služby.  

A zase pečovatelská služba nám řekne. (…) Třeba mají pocit, že někde už se ten zdravotní 
stav hodně zhoršil, tak nám zavolají, jestli jim dáme žádost a tak. Jako ta spolupráce je 
docela dobrá, si myslím. (SP & VED XXIII) 

Spíš se sem někdo staví, jak říkám, sousedi, ale hodně to je rodina, většinou ti lidi někoho 
mají. Pokud nemají, tak přijde, jak jsem říkala, ta sociální pracovnice z pečovatelské 
služby, ta už ví, ta už má u sebe formuláře, takže jenom řekne: „Paní je sama.“ (SP XIV) 

Pomoc s vyplněním a doručením žádosti o PnP nebo žádosti o změnu jeho výše 
poskytovali svým klientům rovněž sociální pracovníci hospiců a pobytových sociálních 
služeb, zejm. pak domovů pro seniory. Podle jedné z dotázaných sociálních pracovnic 
agendy PnP se však u některých pobytových služeb zrutinizovalo podávání žádostí 
jejich klientům natolik, že žádosti jsou podávány bez ohledu na skučenou situaci 
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klienta, jako „pokus“, který možná vyjde a možná ne. Opakované hromadné podávání 
takových žádostí z pobytových zařízení pak zvyšuje již tak vysokou pracovní zátěž 
sociálních pracovníků agendy PnP. Skutečnost, že některé sociální služby volí tuto 
strategii „zkusmých“ podávání žádostí, je podle našeho mínění indikátorem chybějících 
jasných kritérií a, alespoň odborné veřejnosti, srozumitelných pravidel nároku na 
přiznání PnP v určitém stupni. 

A i bych řekla, že se teď jako zvyšuje tlak z těch zařízení, z domovů pro seniory… Že jo, to 
je jejich příjem, takže mají docela zájem pořád… buď žádají dost často, většinou začátkem 
roku si podávají návrhy na změnu výše těch příspěvků. (…) Že oni přijdou třeba, já nevím, 
dvakrát za měsíc a přinesou, já nevím, třeba deset žádostí a ty si rozdělíme mezi sebe a 
pořád to se opakuje. Zkouší to. I když třeba se ta žádost zamítne, tak zkouší to třeba za 
půl roku znova (…) A tím je i jako větší potom ten nárůst a i náročnost toho zase… toho 
vypracování. Pořád je to takový dokola. (SP XXI) 

V ojedinělých případech bylo zmiňováno, že nasměrování potenciálních klientů 
agendy PnP na referát PnP je běžnou součástí kontaktu s klienty na ostatních 
referátech/odděleních daného KoP ÚP ČR. 

Tady to funguje tak, že ať ten člověk přijde hlásit se jako nezaměstnaný, zmíní se, že o 
někoho doma pečuje, v tu chvíli ho kolegyně upozorní, máte příspěvek na péči, nebo 
průkazku? Takže to se týká jakékoliv dávky, takže tady to propojení je. (SP XXII) 

Někteří z dotázaných sociálních pracovníků agendy PnP v této souvislosti 
diskutovali i roli praktických lékařů. Podle jejich názoru by tuto „depistážní“ činnost 
mohl efektivně vykonávat praktický lékař, který dlouhodobě sleduje zdravotní stav 
svých pacientů a měl by být schopen vyhodnotit, kdy již začíná dlouhodobá závislost 
pacienta na pomoci druhé osoby při zvládání běžných každodenních činností. Současně 
však tito sociální pracovníci dodávali, že aby takováto spolupráce byla z jejich hlediska 
efektivní, bylo by třeba, aby praktičtí lékaři byli alespoň rámcově obeznámeni s pod-
mínkami nároku na tuto dávku. Dle zkušenosti některých sociálních pracovníků právě 
zavádějící informace o PnP poskytnuté lékaři, např. že se jedná o dávku na 
„bezmocnost“, nebo neopodstatněné odhady výše dávky, naopak činnost sociálním 
pracovníkům agendy PnP ztěžovaly, a paradoxně i snižovaly jejich důvěryhodnost a 
prestiž v očích žadatelů o PnP, neboť tito mají sklon, dle zkušenosti sociálních 
pracovníků, bezmezně důvěřovat informacím podaným praktickým lékařem. 

SP: Nebo širší spolupráce s těma praktickýma doktorama. Tam to taky nefunguje, že jo. 

T: Tam by bylo cílem co, s těma praktickýma doktorama? 

SP: No třeba vyhledávat tyhle... Větší spolupráce v tom smyslu jsem si myslela, že ty 
lékaři, když by věděli, že třeba někdo někde potřebuje tu péči. Tak větší spolupráce s 
námi. 

T: Že by vás třeba přímo kontaktovali? 

SP: Tak, tak. Párkrát se to stalo, ale to je takový.. A to je ještě je podaný tak, že pan 
doktor řekl, že "musím dostat osm tisíc" a takhle. A myslím si, že kdyby byl ten čas, tak že 
spolupráce by mohla být na úplně jiný úrovni. Opravdu spolupráce, ne takhle jako... když 
pan doktor řekne, že dostane osm tisíc a dostane jenom osm set, tak my jsme potom ty 
špatný, že jsme jim to nedaly. Že by jsme si mohli třeba vysvětlit ty situace. To nefunguje 
takhle. (SP XXI) 

Ten ošetřující lékař kolikrát těm lidem sám nedokáže správně poradit, co by, co by si třeba 
mohli vyřídit nebo nemohli. Oni mají zase, já bych řekla, že mají zastaralý informace, záleží 
asi na kterým tom lékaři, že. Ale spousta jich má zastaralý informace a ten člověk sem 
přijde: „Ale pan doktor říkal, že na to mám nárok“, a chce si vyřídit třeba dávku, která už 
neexistuje. A těžko se nám to potom vysvětluje, protože když to pan doktor řekl, tak to asi 
musí být pravda, no. (SP & VED X) 
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V souhrnu se však z rozhovorů jevilo, že sociální pracovníci agendy PnP chápali 
žadatele o PnP jako své klienty až od podání žádosti. Vyhledávání osob, které by měly 
mít nárok na PnP díky svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, avšak 
žádost dosud nepodaly, sociální pracovníci agendy PnP jako součást své pracovní 
náplně nevnímali. Patrně proto právě popsanou činnost ostatních sociálních pracovníků 
při podávání žádostí o PnP chápali spíše primárně jako pomoc jejich vlastním klientům, 
nikoliv klientům ÚP ČR. 

10.2 Podpora klientů agendy PnP při zajišťování péče 

Spolupráce s dalšími subjekty, zejména pak se sociálními pracovníky obcí a 
služeb sociální péče, hrála dle slov většiny dotázaných sociálních pracovníků agendy 
PnP nezastupitelnou úlohu při pomoci klientům agendy PnP, aby si zajistili potřebnou 
péči. Sami sociální pracovníci agendy PnP totiž převážně vnímali svou roli při této 
podpoře svých klientů v rovině spíše stručného poradenství, tj. podle vlastního posou-
zení nebo na žádost klienta podají klientovi informace včetně kontaktů o tom, s čím 
vším při zajištění péče mu/jí může pomoci sociální pracovník obce, dále jaké sociální 
služby by byly pro klienta vhodné, případně ho obeznámí v základních obrysech 
s kompenzačními pomůckami.  

Část dotazovaných sociálních pracovníků agendy PnP byla přesvědčena, že jako 
pomoc klientům agendy PnP se zajištěním péče je dostačující pouze informování 
žadatele a případně jeho rodinných příslušníků o možnostech pomoci/pomůcek v této 
oblasti, podle zájmu klienta doplněné o předání příslušných kontaktů. Domnívali se, že 
klienti agendy PnP jsou s touto pomocí schopni si již péči zajistit sami, nebo 
zorganizovat si další podporu kontaktováním sociálních pracovníků příslušné obce.  

T: Jo. A stává se teda, když to řeší tady vaši pracovníci, že potom třeba kontaktují přímo 
tu službu nějakou? 

SP & VED: To si myslím, u příspěvku na péči si myslím, že ne. Že my i podáváme ty 
informace, že pokud by měli nějaký konkrétní k tomu problém, třeba si zajistit tu službu 
nebo tak, tak že určitě na obci jsou sociální pracovníci, kteří s tímhle jim pomohou a 
detailně, a klidně je tam i doprovodí nebo tak. Protože tady na to prostě není časový 
prostor. Takže vždycky je podaná tadle informace, že můžou se obrátit na město. (SP & 
VED XVII) 

My doporučujeme, my je doporučujeme, ty organizace, které se tím zabývají, případně 
nabídneme telefonní číslo a oni se potom už domluví na té konkrétní službě. (SP VII) 

Jedna sociální pracovnice dále poukazovala na to, že přímé zprostředkování 
služeb klientům agendy PnP není chápáno blíže neurčenými nadřízenými pracovníky na 
ÚP ČR jako součást práce sociálního pracovníka agendy PnP při ÚP ČR. Pokud tuto čin-
nost některý sociální pracovník vykonává, je to tedy zřejmě nad rámec jeho pracovní 
náplně. Poradenství na míru situaci klienta, pomoc s výběrem a případně zkontaktová-
ním vhodné sociální služby je dle této představy úlohou sociálních pracovníků obcí. 

Ale hlavně teď nám jako teda bylo řečeno, že to není naše práce, že to je práce sociálních 
pracovnic města, obce. Takže my je většinou navádíme, kontaktujeme ty sociální 
pracovnice obce, jakoby města, který tam zůstaly, a ty potom navazujou na tohle naše 
sociální šetření a jedou tam třeba a dávaj tyhle ty informace už voni, no. (SP III) 

Valná část dotázaných sociálních pracovníků agendy PnP se však neztotožňovala 
s přesvědčením, že opravdu všichni jejich klienti jsou schopni zajistit si pomoc sami. 
Proto, podle toho, jak sociální pracovník při kontaktu s žadatelem o PnP a jeho rodinou 
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vyhodnotí jejich schopnost samostatného zajištění péče, předává buď kontakty, nebo 
přímo kontaktuje sociálního pracovníka obce či pečovatelské služby s žádostí, aby se 
s daným klientem spojil a pomohl mu se zajištěním péče či komplexním řešením jeho 
životní situace. Jak ukazují následující citáty, někteří sociální pracovníci toto dělají 
rutinně u většiny žadatelů o PnP, jiní volí spíše situační přístup a kontakt na žadatele 
předávají dál po posouzení situace klienta a s jeho souhlasem. 

T: Když vy na tom sociálním šetření máte dojem, že by bylo potřeba zajistit pomůcky 
nějakou službou a tak dál, tak jakoby voláte ty sociální pracovnice obce… 

SP: No, my jim to řekneme. Řekneme jim to tak ňák jako zkráceně, podáme ty základní 
informace. Prostě pečovatelská služba jedna, druhá, my tady máme dvě, půjčovny 
pomůcek tydle, tydle, tydle - tam sídlej… No, a další větší informace nebo pokud 
potřebujete pomoct se zajištěním těch pomůcek a tohle, je tady možnost kontaktovat 
sociální pracovnice města, který se vám budou věnovat a to… Máte o to zájem? Že jo, voni 
většinou maj, a i když by řekli, že nemaj, že se to snad ani nestalo, tak stejně ty sociální 
pracovnice kontaktujem a řekneme jim, hele byly jsme tady u tý paní, potřebovala by 
pomoct se zprostředkováním pečovatelský služby, můžete se na to podívat? A oni…ten 
člověk je může odmítnout, že jo, že prostě nechce, ale většinou každej… Minimálně, že si s 
nima popovídá a vyslechne, že jo. Jak už se potom rozhodne, jestli to využije nebo 
nevyužije, to už je něco jinýho. Ale že by někdo nechtěl ten kontakt a poslechnout si, jaký 
možnosti, to se nám snad ještě fakt nestalo. (SP III) 

Pokud vidím, že tam ta rodina není úplně tak schopná a jenom si podají žádost a tím to 
pro ně končí, tak tady mám domluveno se sociální pracovnicí města, že ho navštíví...(SP 
XXII) 

Ale víte co, já jsem se třeba setkala i s lidma, že jsem přesvědčená, že maj hlad.(…) Ty 
důchody nemaj vysoký, to je fakt, ale na tu hmotnou nouzi nedosáhnou. A navíc velkou 
položku jim tam dělají ty léky. Jo, takže já když mám jo takovej pocit, že, hm, ten člověk 
třeba nemá nikoho nebo daleko, tak zase ještě teda s kolegyněma z města, jako povíme si 
o tom člověku, že jo. A voni tam jdou a třeba mu pomůžou vyplnit na bydlení, příspěvek 
na bydlení, že jo. To se musí zkusit, jestli jo nebo ne. Nebo třeba mu pomoct, já nevím, do 
domova s pečovatelskou službou, jo. Že by tam měl snazší bydlení zase, jo. Prostě ňák se 
zkusit s tím člověkem, mu ňák pomoct, no. (SP I) 

Mnozí sociální pracovníci agendy PnP tedy popisovali spolupráci se sociálními 
pracovníky obcí spočívající v tom, že iniciují jejich návštěvu u žadatelů o PnP jako 
poměrně běžnou součást své práce. Nutno podoktnout, že pouze obce s rozšířenou 
působností mají vždy své sociální pracovníky, u ostatních typů obcí to nebývá pravi-
dlem. Pro klienty z malých obcí tedy může být navázání kontaktu se sociálními 
pracovníky z jiné, často vzdálené, obce určitou bariérou, a jeví se tedy jako vhodné, 
aby tuto iniciativu převzali sami sociální pracovníci agendy PnP. Někteří sociální pracov-
níci agendy PnP však i nadále v situacích, kdy to vyhodnotili jako žádoucí, sami přímo 
zprostředkovali kontakt mezi sociální službou a žadatelem o PnP a zavedení služby dle 
potřeby facilitiovali i poskytnutím pro danou sociální službu relevantních informací o 
situaci klienta. 

T: Když ten klient nebo žadatel o příspěvek na péči někdy není schopen zkontaktovat tu 
pečovatelskou službu. 

SP: Tak tam ta pracovnice dojede. Když zhodnotím, že ten člověk ani ta rodina nejsou 
schopni něco pro to udělat, tak tam ta pracovnice dojede. (…) Dám ji třeba část toho 
zápisu, nebo jí udělám záznam svůj z toho šetření ty poznatky a ona si toho klienta 
zkontaktuje. Já při té návštěvě, při tom šetření už klienta na to upozorňuji, zeptám se, 
když s tím souhlasí, tak pak dám kontakt a kontaktují se přímo na něho. (SP XXII) 

Na dvou z dotazovaných pracovišť ÚP ČR dále hovořili sociální pracovníci i tom, 
že pokud během sociálního šetření u žadatele/příjemce PnP dospějí k závěru, že klient 
nedodržuje léčebný režim (např. medikaci) a vyvstává z této situace pro klienta 
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zdravotní riziko, nebo se klientův zdravotní stav změnil a byla by žádoucí nějaká 
intervence ze strany lékaře, neváhají a rovněž v duchu situačního přístupu kontaktují 
ošetřujícího lékaře daného klienta. Dodejme, že kontakty na ošetřující lékaře svých 
klientů disponují všichni sociální pracovníci agendy PnP, neboť tento údaj klienti uvádějí 
do žádosti o PnP, nicméně jak je patrné z našeho výzkumu k zajištění pomoci klientovi, 
pokud to vyžaduje situace, ve které se ocitl, ho využívá pouze minimum sociálních 
pracovníků.  

SP: Našla jsem prostě tady v jedné vesnici manželskej pár, kdy oba dva teda byli značně 
zmatený a tvrdili mi, že ten byt přepíšou na nějakou sousedku, pečující osobu, ptali se, jak 
to mají udělat. Tak hned z toho šetření jsem se zastavila u toho jejich ošetřujícího lékaře a 
vyptala jsem se teda na to teda, jak to je, kdo chodí, upozornila jsem magistrát, že by se 
měla omezit teda způsobilost a dohlídnout, aby ty lidi nepřišli o byt a nezůstali někde na 
ulici.  

T: Takže když jsou jako akutní případy, tak to řešíte… 

SP: To stejně musíte. To vám svědomí nedá. Protože papír je jenom papír. Takže ten papír 
v tomto okamžiku může počkat. (SP IX) 

No občas třeba, když zjistíme, že ten klient není úplně v pořádku a bylo by tam vhodný 
třeba to psychiatrický vyšetření, tak se domlouváme přes ošetřujícího lékaře, že jsme 
zaznamenali tenhle ten problém a jestli by bylo vhodný nějak intervenovat na tu rodinu, 
nebo toho klienta a doporučit mu to vyšetření. (...) Nebo u paní, která neužívala léky, tak 
jsme upozorňovali lékaře, že neužívá léky, nebo neužívá je v pořádku, a podobně. (SP 
XXII) 

V neposlední řadě jeden ze sociálních pracovníků agendy PnP hovořil i o 
obhajování zájmů svých klientů, např. při podání žádosti klienta o umístění v domově 
pro seniory, kde jsou často dlouhé čekací lhůty, podpoří tuto žádost vlastní intervencí u 
tamní sociální pracovnice, považuje-li rychlé přijetí do zařízení jako žádoucí z hlediska 
řešení aktuální životní situace klienta. 

Někdy ty případy jsou takový, že to pouštíme dál nebo že doporučíme, aby ho někam vzali 
do ňákýho zařízení, když… (...) Doporučujeme to rodině a dejme tomu, když mluvím s tou 
sociální pracovnicí třeba v tom domově pro seniory, tak řeknu - "heleďte, až vám sem dají 
tuhletu žádost, mrkněte se na to, jestli by to nešlo…", jo, aby to prostě věděli, že. (SP XVI) 

Nicméně zkušenosti jedné z dotázaných sociálních pracovnic ukazují, že uplat-
ňování převážně situačního přístupu může narážet na procedurální přístup (či neochotu 
maskovanou poukazem na proceduru) sociálních pracovníků z jiných organizací či 
pracovišť ÚP ČR. Pokud při snaze řešit tíživou sociální situaci klienta sociální pracovník 
zjistí, že běžné postupy jako poradenství, nebo kontaktování sociálního pracovníka 
obce či sociální služby za účelem zprostředkování služby nebudou účinné, např. kvůli 
odmítavému postoji rodiny příjemce PnP, rozvinutí alternativních postupů intervence 
může být obtížné. Zmíněná sociální pracovnice agendy PnP narážela zejména na neo-
chotu kolegů vystoupit ze zaběhaných, rutinních mantinelů toho, jak pojímali vlastní 
roli. Sociální kurátor se například odmítal zabývat otázkou omezení svéprávnosti u jedné 
z klientek, kde bylo z tohoto důvodu obtížné běžným způsobem zajistit péči o její 
osobu, poukazem na to, že se jedná o příjemkyni PnP, a tedy o klientku ÚP ČR, a ne 
jeho, ačkoliv problematika opatrovnictví je součástí agendy sociálních kurátorů.  

Když jsem potřebovala řešit situaci v rodině, kde paní pobírala příspěvek na péči, a zdálo se 
mi, že by bylo vhodné tam u ní ustanovit opatrovníka soudním řízením, protože v rodině se 
mi nejevil nikdo vhodný, tak opatrovníka třeba na městském úřadu, tak to je takový horký 
brambor: „Vy vyplácíte příspěvek na péči, tak vy si kontrolujte využívání toho příspěvku na 
péči.“ A to je vždycky na ochotě těch lidí s vámi spolupracovat, jestli z MÚ někdo pomůže 
tomu klientovi..., já prostě bych toho klienta tomu kurátorovi předala a on by sepsal návrh 
k soudu na ustanovení opatrovníka. Tak je to takový složitější, že tady ty cesty nejsou 
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zaběhnutý, není to obvyklý. Takže vždycky, když chcete něco takhle nestandartního, co se 
tady nikdy nedělalo, tak musíte buďto přes to, že máte nějaký kontakt a že vám to někdo 
k dobru udělá. (SP XXII) 

Podobně stejná sociální pracovnice popisovala potíže při zajištění péče o svou 
klientku, která se ale pohybovala mimo území daného správního obvodu a sociální 
pracovnice měla indicie, že o klientku není řádně postaráno a že příspěvek můžou její 
příbuzní místo na péči o ni využívat na jiné záležitosti. Dožádala tedy kontrolu využí-
vání PnP z příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR, přičemž od tamních kolegyň 
žádala o zjištění situace klientky a zajištění pomoci v případě, že by klientce nebyla 
péče poskytována v přiměřeném rozsahu a v odpovídajících podmínkách (situace 
v oblasti bydlení). Kolegyně ovšem činnosti nad rámec rutinní kontroly, jejímž výstu-
pem je pouze vyplněný formulář, nikoliv reálná pomoc příjemci PnP, odmítly jako 
přesahující jejich pracovní náplň. Sociální pracovnice tedy hledala jiné řešení 
prostřednictvím svých osobní kontaktů na sociálním odboru daného města. Na základě 
svých zkušeností daná sociální pracovnice považovala uplatňování situačního přístupu 
ke svým klientům za žádoucí, pokud „tradiční“ postupy neplní funkci, nicméně jak se 
ukazuje, uplatnění situačních postupů v převážně procedurálně nastaveném prostředí 
není téměř možné bez osobního sociálního kapitálu sociálního pracovníka a může být 
rovněž značně časově náročné. 

Já jsem měla takhle problém, když jsem si potřebovala dožádat kontrolu. Klientka sice 
tady bydlí trvale bytem, ale pohybuje se po různých krajích, a potřebovala jsem udělat 
kontrolu využívání příspěvku na péči. Tak přes ty pracovnice toho příspěvku jsem nějak 
neuspěla, aby mně udělaly kromě té kontroly ještě trošku nadstandart, aby mi vyhodnotily 
tu situaci, jestli tam právě není vhodné, protože paní se různě stěhovala, a s různými 
partnery, jestli o ni je dostatečně postaráno, jestli by tam nebylo vhodný zamezit, aby ona 
nebyla využívána, protože ona byla příjemcem dávek invalidního důchodu a podobně, tak 
jestli není zneužívána rodinou a podobně, jestli by nebylo vhodné jí určit opatrovníka a 
trošku se na ni zaměřit. Takže s tou kontrolou příspěvku jsem nebyla úplně spokojena, 
protože mi přišel jenom stroze odškrtaný dotazník a jenom maximálně třeba vyplnění 
oznámení o poskytovateli a tím to končilo. Mají pocit, že tohleto, co po nich chci, je něco 
navíc. Takže pak jsem volala na MÚ kurátorovi, ale pro něj bylo to: „ale je příjemcem 
příspěvku na péči, co já tam budu chodit.“ Takže přes svůj osobní kontakt jsem se s ním 
domluvila, že navíc mi udělal šetření to, co jsem potřebovala, nejenom stroze si založit do 
spisu, že kontrola proběhla OK. Ale že tam jsem chtěla ten hmatatelnej výsledek, jestli se 
s tím člověkem bude pracovat, jestli se podá návrh na to opatrovnictví, a co bude dál. 
Věděla jsem, že ta paní má problém, hrozně se mi pohybovala po ubytovnách, tak jak na 
tom je, jestli má peníze, jestli nějaký vhodnější ubytování zajistit a jestli zrovna na tý 
ubytovně, kde je, tak to prostředí je optimální. Takže to jsem řešila přes kurátora, ale to 
jsou takový... není to prostě obvyklý a není to automaticky zajetý, že by to takhle jako 
bylo. (SP XXII) 

Nebo takhle mě volala klientka, taky mě bydlí daleko, na vozíku, a stěžovala si, že je celý 
den vysazená na toaletě, protože tam pečující osoba není. A já jsem potřebovala..., právě 
jsem volala paní, aby mi tam udělala kontrolu, ale že potřebuju zjistit, jak to v té rodině 
je, a nabídnout té rodině služby, na koho se mají obrátit, aby ta péče byla poskytovaná i v 
době, kdy ta pečující osoba chodí do práce. A bylo mi sdělený, že to se musím obrátit na 
město, protože oni mi udělají kontrolu, ale nedělají poradenství. Takže se musím obrátit 
na někoho jinýho. A já vím, že kdybych volala na město, tak první, co je: „Je příjemcem 
příspěvku na péči? Vy si nejdřív musíte zajistit...“. Takže jsem to udělala, domluvila jsem 
se s tou paní, ale bylo to tak na osobním jednání, že prostě jsem s ní telefonovala, a ona 
byla ochotna přistoupit na to, co já tam potřebuju zjistit. Ale není to standardní. (SP XXII) 

Závěrem považujeme za nutné upozornit na to, že tak, jak je v současné době 
systém PnP nastaven, se podpora klientům agendy PnP při zajištění péče dostává 
především při podávání žádosti o PnP, případně žádosti o změnu výše PnP, a v rámci 
sporadických kontrol. Nastane-li u příjemce PnP potřeba změny v nastavení péče v prů-
běhu pobírání příspěvku, např. pečující osoba není schopna péči z jakéhokoliv důvodu 
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dále vykonávat, nebo není schopna již zajistit potřebný rozsah péče a je nutné zvolit 
jiné řešení, je ponecháno zcela na příjemci PnP, resp. jeho blízkých, aby sami aktivně 
hledali řešení a pomoc. Sociální pracovníci agendy PnP totiž obvykle nejsou v průběž-
ném kontaktu s příjemci PnP. Jak ale vyplývá z citátů výše, klienti agendy PnP ne vždy 
disponují potřenými schopnostmi a znalostmi k samostatnému zajištění kvalitní péče.  

10.3 Vyhledávání příjemců PnP s podezřením na 
zanedbávání péče 

Pomoc sociálních pracovníků obcí a zejména pečovatelské služby při vyhledá-
vání klientů, u nichž je podezření na zanedbávání péče ze strany pečující osoby, 
vnímali sociální pracovníci agendy PnP jako pomoc významnou, a to na rozdíl od 
vyhledávání nových žadatelů o PnP, ke kterému měli spíše neutrální postoj. Podněty 
těchto pracovníků jim totiž umožňovaly v situaci, kdy díky svému vytížení nebyli 
schopni být průběžně v kontaktu s příjemci PnP ani realizovat dostatečný počet kontrol 
(které jsou součástí jejich náplní práce), pomoci alespoň části svých klientů zajistit 
péči na potřebné úrovni.  

Ale myslím si, že tato jako spolupráce nás a magistrátu města funguje. Že oni třeba volají 
tady paní vedoucí: Máme hlášku na tohleto, tohleto, pojedeme tam, pojedete s náma? I z 
naší strany to funguje tak. (SP VIII) 

Teď jsem třeba byla na kontrole, od pečovatelské služby jsem dostala upozornění, paní to 
zrovna taky má trvale, má docela vysoký stupeň, dcera jí zrušila pečovatelskou službu, 
ovšem se o ni nestará, při kontrole jsme zjistili, že teda opravdu se o ni dcera nestará, že 
tak podivně si s maminkou prostě manipuluje, peníze jí bere. Už je teda trestní oznámení 
na policii, zkontaktovala jsem děvčata z magistrátu… (…) No možná v těch menších obcích 
to ještě někdo nahlásí, ale tady v tom větším městě naopak si myslím, že se to docela 
jako ztratí a kdyby to nehlásila ta pečovatelská služba, tak my nemáme v podstatě šanci 
to jakoby zjistit. Protože my nemáme šanci zkontrolovat ty lidi, u kterých ty příspěvky jsou 
trvalé. Není vůbec prostor pro tu kontrolu, není prostor pro sociální šetření, pro kontrolu a 
to si myslím, že je hrozně špatně. (SP IX) 

Náprava situace však dle jejich slov bývá často velmi obtížná (viz následující 
podkapitola). 

10.4 Řešení situace zanedbávání péče o příjemce PnP 

Podezření na nedostatečnou či problematicky zajištěnou péči o příjemce PnP, ti 
z dotázaných sociálních pracovníků agendy PnP, kteří takové případy zmiňovali, řešili 
především ve spolupráci se sociálním odborem dané obce. Podoba této spolupráce byla 
přítomna ve třech variantách: 

 Sociální pracovník ÚP ČR dává podět sociálnímu pracovníkovi obce, aby klienta 
kontaktoval. Sociální pracovník obce převezme řešení případu a dále již se 
sociálním pracovníkem ÚP ČR nespolupracuje.  

SP & VED: My je můžeme, my je upozorníme, my je třeba můžeme upozornit dopisem, ale 
nemůžeme jim do důsledku sdělit tu situaci toho člověka. My můžeme tak akorát, já nevím, 
třeba napsat, že bylo zjištěno, že třeba paní žije v neutěšený sociální situaci, a tak proto 
že je žádáme, aby tam provedli nějaké šetření. 

T: A máte tam nějakou zpětnou vazbu? Co oni s tím udělali?  

SP & VED: Ne. Ne. Jako zpětnou vazbu oficiální nemáme, maximálně že se takhle, třeba 
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jako protože s něma jsme trošičku v kontaktu, takže se dozvíme, jestli to nějakým 
způsobem vyřešili, nebo ne. (SP &VED X) 

 Sociální pracovník ÚP ČR dává podět sociálnímu pracovníkovi obce a oba pracovníci 
jsou během řešení případu ve vzájemném kontaktu, tj. sociální pracovník ÚP ČR je 
informován o vývoji řešení případu. 

Se sociálkama z města máme úžasnou spolupráci. Takže já když třeba jdu na to soc. 
šetření, a něco se mi tam nezdá, tak jim dávám echo, holky, jeďte se tam podívat, teď 
jsme řešili takhle společně, třeba holka nesvéprávná a matka jí dělala opatrovníka a matka 
zemřela. Ona sice zůstala v domě s tátou, ale on nevěděl, co má dělat, kam se obrátit, on 
ani nevěděl, že nám to má nahlásit. Takže jsme se spojili s městem, s těma sockama, ty 
zařídily tu změnu opatrovníka a protože to muselo bejt urychleně kvůli příspěvku, nebyl 
kam vyplácet, když opatrovník zemřel, že jo. Tak se spojili i s obcí, se starostou, kterej, 
dočasně to převzala obec, jako ty povinnosti. (SP XVIII) 

 Sociální pracovník ÚP ČR a sociální pracovník obce provádí kontrolní sociální šetření 
u klienta společně a společně se domlouvají na krocích vedoucích k řešení situace, 
přičemž následně většinu z nich realizuje sociální pracovník obce, neboť spadají do 
jeho běžných činností, zejm. zprostředkování služeb sociální péče, zahájení řízení o 
opatrovnictví. Při řešení akutních situací bývá obvykle kontaktován i ošetřující lékař, 
a to buď sociálním pracovníkem obce, nebo sociálním pracovníkem agendy PnP. 

Ale myslím si, že tato jako spolupráce nás a města funguje. Že oni třeba volají tady paní 
vedoucí: Máme hlášku na tohleto, tohleto, pojedeme tam, pojedete s náma? I z naší 
strany to funguje tak. (SP VIII) 

I se mi stalo kolikrát, že jsem volala záchranku. Jsou to nemocní lidi, takže… I třeba 
kolikrát se snažíte ty lidi přimět, aby neodmítali to lékařský ošetření. Byla paní, měla tady 
nádor prostě příšernej, rozmokvanej, šmudlala si to tam nějakým obvazem, takže vemete 
telefon, protože vy víte, kdo je obvodní lékař, řeknete paní doktorko, je to takhle a takhle, 
tak tam pošlete zdravotnickou službu, paní si to tam prostě tak šmudlá. Ani ten lékař 
nemusí vědět, protože prostě tam nejde a paní už nedojde k němu. (SP IX) 

Společný postup sociálních pracovníků agendy PnP a sociálních pracovníků obce 
bývá dle sdělení respondentů výzkumu využíván nejčastěji při řešení složitých situací 
příjemců PnP spojených s výrazným zanedbáváním péče hraničícím s týráním ze strany 
pečující osoby, či s nedostatečnou péčí v důsledku omezených kognitivních schopností 
příjemce PnP. V takových případech bývá nezbytná intenzivní sociální práce s příjem-
cem PnP i jeho blízkými osobami a kromě zajištění vhodných služeb sociální péče 
nezřídka do situace vstupuje i Policie ČR. Jak ale ukazují dvě následující kazuistiky, 
řešení těchto případů je náročné a ne vždy končí úspěchem, tj. dosažením toho, aby 
klient žil v důstojných podmínkách. 

Kazuistika 1: 
Vedoucí referátu NSD: Pokud vysloveně se dostaneme do prostředí, které je nevyhovující tomu klientovi 
zdravotně i psychicky, tak se to potom řeší ve spolupráci i v součinnosti s magistrátem, se sociálním 
pracovníkem. (…) [právě řečené ilustruje respondentka na příkladu, který na následujících řádcích 
popisuje] to probíhalo tak, že přišli rodinní příslušníci a stěžovali si, že osoba, která je pečující, 
nesplňuje..., nebo ty kritéria, který jako vycházejí z toho příspěvku na péči, tak je nesplňuje a více méně 
tu matku, jako byl to syn a matka, tak tu matku zneužívá. A zneužívá ty dávky. Takže kolegyním to 
nedalo, protože ony samozřejmě mají v náplni práce kontrolovat využití dávek příspěvku na péči, takže 
poprosily kolegyně z magistrátu, jestli by tam s nima nešly. (… ) Takže kolegyně tam s nima zašly a 
pracovnice jak magistrátu, tak naše pracovnice, více méně se to týkalo našich pracovnic, protože kolegyně 
z magistrátu se do toho zatím nechtěly nějak jakoby angažovat, protože říkaly, že jim to jakoby služebně 
nějak jakoby nepřísluší, takže naše pracovnice to nějak řešily, mezitím pracovnice z magistrátu..., protože  
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ten první nášlap takovej, kdy se jakoby dostaly do toho bytu, viděly, že to jsou neutěšený podmínky, že 
skutečně paní tam žije ve výkalech, že tam žije v podmínkách strašidelnejch, že je teda bez hygienických 
pomůcek, špinavá, jakby dezorientovaná, nebyla schopna vůbec jakoby komunikace nějaký, syn 
samozřejmě tam, ta pečující osoba tam byla, všechno to nějak omlouvala, vykazovala pracovnice z bytu, 
takže městský pracovnice si šly stoupnout ven, zavolala se policie, zavolala se záchranka, protože to skoro 
vypadalo, že by paní měla bejt hospitalizovaná. 

SP: Nicméně paní nebyla zbavena svéprávnosti a chtěla být se synem. 

Vedoucí referátu NSD: Ano, nechtěla, nechtěla umístění. Bylo jí řečeno, že prostě opravdu v těchhle těch 
podmínkách ona opravdu bejt nemůže, že bude pro ni v jejím zájmu, protože byla pokálená, měla všude 
jakoby rozmazaný ty fekálie po sobě, šlapala v nich, byla špinavá, bylo vidět prostě, že tam o ni vůbec 
pečováno není. Ten byt byl neutěšenej.  

Takže ta matka, jako tam bylo vidět, že ji skutečně jakoby asi zneužívají. Zneužívají i ten její důchod, 
zneužívají i ten příspěvek na péči, protože tam veškerý jakoby to, co by z toho příspěvku na péči ze 
zákona mělo bejt jakoby poskytováno, tak tam evidentně jako nebylo. Takže to bylo ukončeno tak, že 
nakonec, s tím že paní nechtěla, jak tady říká paní kolegyně, takže záchranka odjela, policie odjela, 
děvčata šly na..., vrátily se zpátky na úřad práce, zaprotokolovaly tenhle ten záznam, sociální pracovnice 
taky. Ale sociální pracovnice z města daly podnět na trestní oznámení na toho syna. 

T: A to je jako pro zanedbání péče? 

Vedoucí referátu NSD: Zanedbání péče, a vůbec jakoby pro týrání. Takže policie zase volala děvčata naše, 
které se v tom angažovaly, zavolali si pracovnice z města, konaly se výslechy, ale jako závěr byl takový, 
že na základě těch výslechů se opět jelo do toho bytu, brala se kamera, jela už i policie, vzala se kamera, 
všechno se to tam monitorovalo, bylo to zdokumentováno a na základě toho paní byla následně do 
několika dnů převezena do psychiatrické léčebny, kde byla hospitalizována a snad už pak nebyla vrácena 
domů, viď. 

SP: Byla vrácena k dceři. Ale paní zemřela... mezitím.... Jako celé ty peripetie, když už se paní dostávala 
jakoby, dostala se do prostředí, kde by o ni bylo postaráno a už... tak zemřela. (SP VII) 

 

Kazuistika 2: 
Teď jsem třeba byla na kontrole, od pečovatelské služby jsem dostala upozornění, paní to zrovna taky má 
trvale, má docela vysoký stupeň, dcera jí zrušila pečovatelskou službu, ovšem se o ni nestará, při kontrole 
jsme zjistili, že teda opravdu se o ni dcera nestará, že tak podivně si s maminkou prostě manipuluje, 
peníze jí bere. Už je teda trestní oznámení na policii, zkontaktovala jsem děvčata z magistrátu, takže tam, 
kde zůstaly sociální pracovnice na magistrátu, tady zůstaly 2 na tu práci, na ty zdravotně postižený, tak 
jsme tam šly spolu, nabídly jsme paní teda žádost, do domu s pečovatelskou službou jestli by nechtěla, 
zařídily jsme jí pečovatelskou službu, pak jsem ještě telefonovala s pečovatelskou službou odpoledne, jestli 
to teda klaplo, jestli se domluvili, protože paní už taky by byla dost zmatená, jak říkám, je to vysokej 
stupeň, takže tam je to takový jako... (…) jsem z toho měla docela dobrý pocit, že jsme paní pomohli a 
ještě budu jednou žádat, aby mi to tam šel jednou zkontrolovat magistrát, jako děvčata ze sociálky, ale 
měla bych tam jít taky. I sama. Ale nevím, kde už najdu zase ten čas. (SP IX) 

 

Na některých kontaktních pracovištích ÚP ČR se však sociální pracovníci vyjádřili 
v tom smyslu, že se sociálními pracovníky obce nespolupracují nebo jen velmi 
výjimečně. 

Naopak část sociálních pracovníků agendy PnP se vyslovila v tom smyslu, že 
podobně jako spolupracují se sociálními pracovníky obce při řešení případů nedosta-
tečné péče o dospělé příjemce PnP, spolupracují i s pracovníky orgánu sociálněprávní 
ochrany dětí (OSPOD) při nedostatečné péči poskytované dětem s PnP. Jednalo se 
však o spolupráci výrazně méně častou než u dospělých. Někteří sociální pracovníci 
dále hovořili o svých pochybnostech ohledně toho, že OSPOD má zájem nedostatečnou 
péči o děti s PnP řešit. 
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A pak vlastně, když třeba hodně navštěvujeme rodiny i s nemocnými dětmi a když vidíme, 
že tam není něco v pořádku, tak samozřejmě zase ty zprávy předáváme na OSPOD. Takže 
se to vyřeší tak, když už tam jde příspěvek na péči, tak se taky sleduje, jestli ta rodina se 
skutečně stará. (…) aby se nám nestávalo, že dítě, který má devítitisícový příspěvek na 
péči, dojíždí do zvláštní školy, tak aby tam nenosilo si svačiny a nemělo obědy a podobně. 
(…) To zjistíme a máme kontakty na OSPOD, takže to řešíme s nima, že jo, aby ten 
příspěvek na péči se nějak využíval. (SP XXII) 

Volala mi kolegyně z města a říká: Prosím tě, nemůžeš tady tý klientce, volají ze školy, že 
syn nenosí sluchátka do školy.“ Je sluchově postižen, potom je omezená… Má asistenta a 
je omezená práce ve škole. „A už se to stalo opakovaně, já jsem jí domlouvala. Zkus jí 
zavolat.“ Je to taky mladá holka. Říká: „Hele necháme to jenom mezi…, takhle na telefonu, 
prostě tohle to.“ No tak uvidíme výsledek. No tak jsem trošičku …Tak jim řeknete, že by 
mohli přijít o příspěvek a trošičku důrazněji jim říct, že prostě ty pomůcky jsou od toho, 
aby je nosil, když je má. No potom se samozřejmě od toho vyvíjí to vzdělání, nemůže to 
uplatňovat a tak. No a uvidíme. Zatím mi nic nevolal, tak že to asi i trošičku zapůsobilo. 
(SP XX) 

SP: No třeba nás trápí jedna věc, že kdybych já dala podnět na OSPOD, tak ten OSPOD to 
nebude řešit, no. To je taky takový jako zapeklitý. 

T: Jak to? 

SP: No nevím, já nevím. (…) Protože my to vidíme třeba dřív, protože normálně třeba 
pečujou vo to dítě, že jo, a pak vidíme, že tam je, že to je špatný, že by ten OSPOD to 
mohl třeba řešit, no. To je taky chyba, no, tohle chybí, to není nijak provázaný. To 
odebrání dítěte třeba, to... Oni vám řeknou „my tam jezdíme, my tohle to monitorujeme“, 
a to je všechno. (SP XI) 

10.5 Podoby spolupráce  

Sociální pracovníci agendy PnP při ÚP ČR, kteří se účastnili našeho výzkumu, 
hovořili tedy o interakcích s dalšími pomáhajícími subjekty především při zprostředko-
vání služeb sociální péče klientům agendy PnP a při řešení případů výrazně nedosta-
tečné péče poskytované blízkými osobami. Sociální pracovníci v této souvislosti hovořili 
o svých kontaktech s některými poskytovateli sociálních služeb, ale zejména o 
spolupráci se sociálními pracovníky obecních a městských úřadů, o níž se zmiňovali 
obšírněji než o spolupráci se sociálními službami, jejímž předmětem bylo většinou jen 
vzájemné předání informací, a to: kdo službu potřebuje, nebo u koho se pracovníkům 
sociální služby jeví péče jako nedostatečně zajištěná, je-li souběžně poskytována oso-
bou blízkou. V následující části se tedy budeme věnovat zejména zjištěným podobám 
spolupráce mezi sociálními pracovníky agendy PnP a sociálními pracovníky obcí. 

Spolupráce se sociálními pracovníky obcí probíhala v některých správních 
obvodech na bázi dobrých osobních kontaktů a měla spíše neformální charakter, 
přičemž obvykle docházelo k vzájemné výměně informací a případně i vzájemným 
poradám ohledně vývoje řešení situace daného klienta. 

My jsme s nima [sociální pracovníci města] v dobrý spolupráci, takže de facto my si 
voláme. (...) my udržujeme i s městem jakoby mimopracovní..., že jo, že se setkáváme i 
mimo práci, takže si takhle vlastně můžeme… třeba si jdeme sednout večer jako na večeři 
nebo tak, na bowling si jdeme, takže je to… že jsme byly kolegyně, takže de facto ten 
vztah je jakoby úzkej, takže potom se setkáváme a bavíme se: Hele, jak to, jak toto, jak 
to pokračuje. (…) Jo, podporujou to. Jako město, jako si chválí úřad práce a úřad práce 
zase si chválí spolupráci s městem, jo, tady jako je to takhle, ano. (SP XIX) 

Vzhledem k tomu, že to jsou naše bývalý kolegyně [sociální pracovnice města], tak když 
prostě něco zavolají, tak prostě si ty informace nějak o těch klientech řeknem… (SP XX) 
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Na jiných pracovištích hovořili sociální pracovníci o spolupráci formalizované, 
která probíhala prostřednictvím oficiálních „podnětů“ a „žádostí“ o sociální šetření, a to 
jak ze strany sociálních pracovníků ÚP ČR, tak ze strany sociálních pracovníků obce. 
Sociální pracovníci z těchto pracovišť ÚP ČR však hovořili o tom, že jejich spolupráce 
se sociálními pracovníky obce není příliš častá. U tohoto typu spolupráce rovněž nebyla 
spolupracujícím subjektem poskytována zpětná vazba o průběhu řešení případu.  

SP: Po nás jenom chtějí, abysme my, to nám píšou takový dopisy, abysme my tam 
zajistili, jak je to využití toho příspěvku, abysme zkontrolovali v rámci kontroly, to buď 
využití příspěvku na péči, nebo jestli tam je to zneužití, aby my jsme to v rámci tý 
kontroly... 

T: To vám píše město?  

SP: To nám napíše město. 

T: A z jakýho titulu? 

SP: No že tam třeba byli. Že tam byli jako v rámci depistáže, no a že to tam, že se jim to 
nezdálo, to oni nám často píšou. To nám píšou. 

T: Jo, a nic jako oni s tím..., nebo...? 

SP: My jim pak napíšeme naši zprávu, jak to to a pak už to, pak už ne, to necháme na 
nich. (SP XI) 

My je [sociální pracovníky města] můžeme, my je upozorníme, my je třeba můžeme 
upozornit dopisem, ale nemůžeme jim do důsledku sdělit tu situaci toho člověka. My 
můžeme tak akorát, já nevím, třeba napsat, že bylo zjištěno, že třeba paní žije v 
neutěšený sociální situaci, a tak proto že je žádáme, aby tam provedli nějaké šetření. (SP 
& VED X) 

Spolupráce mezi sociálními pracovníky agendy PnP a obcí se tedy na námi 
zkoumaných pracovištích ustavovala především „zespoda“. Buď na bázi osobních 
kontaktů z předreformního období, nebo nově ustavených, nebo na bázi formální 
interakce bez intenzivnější spolupráce. Pouze na jednom z pracovišť ÚP ČR tamní 
sociální pracovnice popisovala snahu ustavit takovou spolupráci „shora“, tj. dohodnout 
její pravidla na úrovni vedení daného KoPu ÚP ČR a na úrovni starostů a tajemníků 
obcí v daném správním obvodě. Tato snaha však nebyla úspěšná. Nicméně, efektivní 
spolupráci mezi sebou následně ustavili sami pracovníci první linie, tedy sociální 
pracovnice obou subjektů. Jednalo se ovšem o spolupráci na neformální bázi. 

T: A na jaký bázi je ta spolupráce založena? 

SP: Nejdřív to bylo hrozný. ....Takže nejdřív se svolalo jednání se starostama, 
tajemníkama, s obcí, těch velkých, tady jsou dvě ty veliký obce a tam se, mám dojem, 
nejdřív to tam bylo docela nechutný, no ale pak jsme se, abych tak řekla, pravdu tam 
jsme si skoro nic nedohodli, ale pak jsme se dohodly samy socky. (...) Protože tam hlavně 
tajemníci začali do toho šťourat, houby o tom věděj, starostové se chtěli zviditelnit, taky 
houby o tom věděj, takže pak jsme se spíš dohodli s těma konkrétně. 

T: S těma soc. pracovnicema. Takže to je spíš na takový poloformální rovině, ta 
spolupráce?  

SP: No, vždycky zavolám, hele, nebo jim napíšu maila, tady se mi to nezdá, ona odepíše, 
měla jsi pravdu, udělala jsem tohle a tohle. (...) Je to spíš na takový kamarádský bázi. (SP 
XVIII) 

Jeví se, že právě neformální podoba spolupráce umožňovala sociálním pracov-
níkům agendy PnP snáze zvládat nejistotu ohledně toho, jakým způsobem mohou či 
nemohou poskytovat informace o životní situaci klienta, které zjistili v průběhu 
sociálního šetření, dalším sociálním pracovníkům, kteří by se na pomoci danému 
klientovi měli/mohli podílet.  
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A myslím si, že by jsme ani neměli teda to sociální šetření, i kdyby to po nás někdo chtěl.., 
tak si myslím, že to by mělo sloužit vyloženě jako jenom pro ty účely toho příspěvku. 
Jakože můžem neoficiálně spolupracující sociální pracovnici sdělit, co si třeba myslíme, 
nebo co jsme zjistili, ale že by jsme jí poskytli přímo ten záznam, aby ho ona měla někde 
ve spisech, tak to si myslím, že by ani jako…. Nebo možná, kdyby nás o to požádala třeba 
písemně v rámci součinnosti, tak pak bych asi o tom uvažovala. (SP &VED XXIII) 

V době výzkumu panovala ohledně předávání informací o klientech agendy PnP 
v rámci řešení jejich životní situace dalším pomáhajícím subjektům nejistota ohledně 
pravidel, zda a jak informace předávat a v důsledku toho i poměrně různorodá praxe, 
pro níž byla ovšem až na výjimky charakteristická opatrnost ze strany sociálních 
pracovníků agendy PnP. Jak je patrné z předešlého citátu, na některých pracovištích 
jsou přesvědčeni, že informace získané během sociálního šetření by spíše neměli dále 
poskytovat. Na jiném pracovišti v tom naopak neviděli žádný problém, a pokud to 
považovali za žádoucí proto, aby si sociální pracovník města mohl udělat jasnější 
představu o povaze tíživé životní situace klienta, přiložili případně i určitou obrazovou 
dokumentaci.  

Kolikrát jsme přišli na věci, že jsme potom informovali obce, že tam to prostě není dobrý 
(...) tak pošlu třeba, já nevím, fotky, pošleme jim i sociální šetření, jo. Byli jsme u pána - 
to bylo něco naprosto úděsnýho, v jakejch podmínkách žil - tak jsem to nafotil, pošlu jim 
fotky, jo. (SP XVI) 

Ještě na jiném pracovišti si tamní sociální pracovnice vytvořila vlastní postup, 
který spočíval v důsledném získávání souhlasu klienta s případným předáním informací 
ze sociálního šetření dalším pomáhajícím subjektům, pokud se během sociálního 
šetření domluvili na tom, že by žadatel o PnP měl např. zájem o zprostředkování 
pečovatelské služby. 

T: A když vy dáváte ty informace dál, třeba výtah z toho sociálního šetření. 

SP: Tak dám jenom to, co je pro toho pracovníka potřeba. Vždycky v tom zápise z toho 
šetření mám, že ten člověk, že jsem s ním domluvená, že bude předán kontakt, anebo že… 
Vždycky v tom zápisu z toho šetření ta informace tam je, kterou napíšu ale já. Já si tam 
napíšu zápis, že ten člověk s tím souhlasí a chce, bude kontaktován pečovatelskou službou, 
a pak té pracovnici jenom předám ty informace, které se týkají to, co ona potřebuje vědět: 
jestli ten člověk je sám v domácnosti, a podobně, to, co ona potřebuje, ne všechny ty 
podrobnosti, to ne. Na ten OSPOD to samé, takže to, co uznáme za vhodné z toho 
záznamu, tak posíláme té pracovnici na OSPOD. (SP XXII) 

V neposlední řadě sociální pracovnice ze dvou pracovišť tematizovaly v souvis-
losti se zapojením více typů sociálních pracovníků do řešení životní situace klienta 
agendy PnP problematiku informovanosti sociálních pracovníků různých subjektů o 
pravidlech nároku a využívání PnP a jednotného působení na klienta. Zatímco jednotné 
působení na klienta je popisováno jako efektivní z hlediska práce s klientem, neboť 
jsou jednoznačně vyznačeny mantinely možných řešení, zavádějící informace o PnP 
poskytované sociálními pracovníky města nebo sociální služby cestu k řešení klientovy 
situace prodlužují, např. proto, že při řešení situace se mylně počítá se zdroji, které ve 
skutečnosti k dispozici nejsou (např. hrazení nájemného z PnP), nebo se intervence 
prodlužuje kvůli narušení vztahu důvěry mezi klientem a sociálními pracovníky 
v důsledku mylných informací. Obě sociální pracovnice byly přesvědčeny, že pokud je 
do situace klienta zapojeno více sociálních pracovníků, měli by na klienta působit 
jednotně. To však předpokládá jejich vzájemnou informovanost o relevantních agen-
dách a sdílení podobného přesvědčení o cílech a prostředcích pomoci vhodných 
v daném případě, čehož lze patrně jen obtížně dosáhnout bez vzájemného osobního 
setkávání těchto pracovníků.  
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Snažíme se prostě tak, aby ta péče opravdu, když se tam dávají peníze, tak aby ty 
základní věci tam byly zajištěny. A musí se to komplexně, že jo, když tam přijdou tři 
sociální pracovnice, tak každá z nich jim musí říct to samý. To znamená, to vyžaduje tu 
spolupráci. Jak už s obcí, kdy starostka s nima projednává určitý záležitosti, týkající se 
kvality bydlení, tak sociální pracovnice, která tam jde na OSPOD na děti, a to samý budou 
slyšet ode mě. Tam ta péče musí být a musí mít pocit, že někdo dohlíží a není to, že od 
stolu šmahem přiznám příspěvek na péči a bude se tam vyplácet. (SP XXII) 

SP: S městským úřadem, se sociálními pracovníky nemáme, tady aspoň u nás, nemáme 
dobrou spolupráci. Protože tam jako… oni třeba některým těm klientům dělají opatrovníky, 
nehlásí třeba ty hospitalizace nebo… řeknu to. Jedna ta pracovnice dělá opatrovníka mladý 
holce, která má postiženou dceru a ta sem tu mamku té postižený pošle s tím, aby 
příspěvek na péči jsme posílali na technické služby, aby si hradila nájem. Tak to se nedá 
ani komentovat. Takže spíš aby se v takových případech měli snažit je vychovat k tomu, 
aby ten příspěvek byl využíván pro to, co má, tak oni ten příspěvek berou, že to je jejich 
zdroj příjmu. To není. 

T: Takže i ti sociální pracovníci takhle to … 

SP: To mě na nich docela mrzí, že … (… ) A ještě to je pracovnice, co ten příspěvek na péči 
dělala. O to je to ještě horší. A jednou jsme se setkali v jedné rodině na sociálním šetření 
a jako ona těm lidem říkala přede mnou, aby si požádali o příspěvek na péči, aby měli z 
čeho žít. Protože ten pán neměl přiznaný invalidní důchod, tak mu řekli, aby si požádal o 
příspěvek na péči. Tak to mi přijde docela… to asi není ta nejlepší spolupráce. Tak mi spíš 
přijde, že nám podráží nohy nebo… (… ) Ale jak potom vypadáme my, když jim říkáme 
postup jakej je, že ten příspěvek je poskytovateli buď na úhradu pečovatelský…. A ona 
řekne: "No ale paní mi řekla, že …" Tak potom si myslím, že to není jako obrázek dobrej.  

T: Měli by táhnout za jeden provaz ti sociální pracovníci. 

SP: Tak. Že nám jde o jednu věc. Tak tohle se mi třeba nelíbí. (…) 

T: A přitom bývalý kolegyně, že? 

SP: No tahleta zrovna, to je pravda, to je bývalá. A ještě dělala ten příspěvek. Že to ví... 
(SP XXI) 
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Závěr 

Cílem této monografie bylo především pokusit se zjistit, zda a jakým způsobem 
byli sociální pracovníci agendy PnP, alespoň na základě toho, co nám sdělili při 
výzkumných rozhovorech, které se týkaly obecnějších popisů každodenní praxe i 
vykreslení konkrétních řešených případů, nakloněni uplatňovat situační přístup či jeho 
prvky a zároveň toho byli schopni. V různých fázích řízení o PnP jsme ve výpovědích 
sociálních pracovníků v různé míře nacházeli povědomí o možnostech přistupovat 
k žadateli situačně a i tendence situační přístup či prvky situačního přístupu využívat. 
Situační přístup k práci s klientem v rámci agendy PnP, pokud byl uplatňován, pak 
nejčastěji v těchto oblastech činnosti sociálního pracovníka agendy PnP: 

- Příprava na sociální šetření při přijímání žádosti o PnP: část sociálních 
pracovníků využívala kontaktu s klientem, či jeho rodinným příslušníkem při podá-
vání žádosti o PnP k předběžnému zjištění informací o jedinečné životní situaci 
žadatele, včetně zdravotního stavu; podle toho, co v daném případě zjistí, sociální 
pracovník rozváží, jak povede rozhovor v rámci sociálního šetření a jak bude 
orientovat sociální poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, sociálních dávek 
a sociálních služeb. 
 

- Zjišťování informací v rámci sociálního šetření v domácnosti žadatele: 
někteří sociální pracovníci upravovali obsah, formu i způsob zjišťování informací, 
které musí v rámci sociálního šetření získat, podle individuálních charakteristik 
žadatele - jeho aktuálního zdravotního stavu, kognitivních schopností, psychické 
odolnosti apod. 
 

- Tvorba záznamu ze sociálního šetření: při tvorbě záznamu ze sociálního šetření 
pro účely posouzení stupně závislosti žadatele posudkovým lékařem se řada sociál-
ních pracovníků snažila prostřednictvím pečlivě volených formulací zprostředkovat 
posudkovým lékařům informaci o tom, že stejná diagnóza může v závislosti na řadě 
faktorů (parametry fyzického prostředí, adaptovanost osoby na své zdravotní 
omezení apod.) mít odlišné nároky na rozsah péče, a tedy, že i při posouzení stupně 
závislosti je žádoucí zohledňovat jedinečnou sociální situaci žadatele. Dále někteří 
sociální pracovníci se snažili v záznamu ze sociálního šetření situačně, tj. u těch 
žadatelů, kde je riziko nekompletní zdravotnické dokumentace, nepřímo poukázat 
na nedávné hospitalizace, zdravotní zásadní handicapy žadatele apod., aby poskytli 
posudkovým lékařům možnost nechat si případně zdravotní nálezy doplnit. 
 

- Diskuse s posudkovým lékařem o jeho posudkovém závěru v oblasti stupně 
závislosti: touto komunikací lze podle dotázaných sociálních pracovníků zmírnit 
negativní dopady buď nekompletní lékařské dokumentace, neúplného záznamu ze 
sociálního šetření, či jeho nedostatečné vyžití nebo pochopení posudkovým lékařem 
a zvýšit tak objektivitu výsledku řízení o PnP. 
 

- Zajištění další sociální pomoci a péče žadateli o PnP: část dotázaných 
sociálních pracovníků agendy PnP se však neztotožňovala s přesvědčením, že 
opravdu všichni jejich klienti jsou schopni zajistit si pomoc sami. Proto, podle toho, 
jak sociální pracovník při kontaktu s žadatelem o PnP a jeho rodinou vyhodnotí jejich 
schopnost samostatného zajištění péče, předává buď kontakty, nebo přímo kontak-
tuje sociálního pracovníka obce či pečovatelské služby s žádostí, aby se s daným 
klientem spojil a pomohl mu se zajištěním péče či komplexním řešením jeho životní 
situace. 
 



Závěr 
 
 

105 

- Zajištění akutních potřeb péče žadatele o PnP: většina sociálních pracovníků, 
pokud při sociálním šetření nalezla klienta v akutním stavu vzniklém nejčastěji 
zásadním zanedbáním péče pečující osobou, nebo nedodržováním léčebného režimu 
klientem, snaží se okamžitě tuto situaci řešit, tj. zajistit nezbytnou pomoc. 

 

V této monografii jsme se zároveň snažili najít a popsat vnější faktory, které 
v rámci organizace agendy PnP mohou uplatňování situačního přístupu podvazovat či 
naopak spíše podporovat. Za jeden z hlavních faktorů, který podle našich poznatků 
může šanci na uplatňování situačního přístupu v každodenní praxi ovlivnit, považujeme 
konkrétní organizační podmínky práce na daném pracovišti KoP. Projevuje se zde 
zejména pracovní zátěž, podpora ze strany nadřízených, dostupnost služebního auto-
mobilu. Největší bezprostřední dopad na možnost přistupovat ke klientovi situačně, má 
však zřejmě způsob organizace vyřizování žádosti o příspěvek na péči, tedy zda celou 
žádost od přijetí po vydání rozhodnutí vyřizuje jeden pracovník, či zda se na tomto 
procesu podílí více lidí. V tomto ohledu může prostor pro uplatnění situačního přístupu 
dále zužovat využívání externích sociálních pracovníků pouze pro provádění sociálních 
šetření.  

Některým sociálním pracovníkům, s nimiž jsme hovořili, takový způsob organi-
zace práce vyhovoval. Mnozí jej brali jako danou věc a příliš o výhodách a nevýhodách 
takového uspořádání neuvažovali. Jiní sociální pracovníci nás však upozorňovali na to, 
že taková organizace práce omezuje jejich možnost pochopit nejen širší okolnosti 
životní situace klienta, ale uceleně nahlédnout samotný proces vyřizování žádosti a 
bezprostřední životní okolnosti klienta, které s ní souvisejí. Neovlivňuje tedy pouze fázi 
případné přípravy na sociální šetření a samotného sociálního šetření, ale celkového 
přístupu ke klientovi a jeho životní situaci. Nelze samozřejmě tvrdit, že fragmentace 
vyřizování žádosti zcela vylučuje uplatňování prvků situačního přístupu, ale zejména 
výpovědi sociálních pracovníků, kteří by tento přístup považovali za žádoucí, ukazují, 
že nedostatečná kontinuita práce s klientem je pro ně značnou překážkou převedení 
svých představ o dobré praxi sociální práce do své každodenní praxe.  

Z dalších faktorů, které mohou zesilovat či oslabovat sklon sociálních pracovníků 
agendy PnP pracovat s klientem situačně, považujeme za důležité upozornit na roli 
zpětné vazby od posudkových lékařů směrem k sociálním pracovníkům. Pokud tato 
zpětná vazba neexistuje a sociální pracovník nemá představu o tom, zda a do jaké 
míry posudkový lékař informace v jeho záznamu ze sociálního šetření zohledňuje, hrozí 
riziko, že časem začne vnímat sociální šetření a záznam z tohoto šetření spíše jako 
nezbytnou úřední formalitu než jako jeden z důležitých podkladů, který má posudko-
vému lékaři poskytnout živou představu o unikátní životní situaci každého z žadatelů o 
příspěvek. Totéž ovšem může nastat, pokud je zpětná vazba od posudkového lékaře 
spíše negativní, tzn. sociální pracovník na základě dlouhodobé zkušenosti nabude dojmu, 
že postoj posudkového lékaře k záznamům ze sociálního šetření je paušálně spíše 
odmítavý. Naopak přesvědčení, že dobře zpracovaným sociálním šetřením lze rozhod-
nutí posudkového lékaře ovlivnit, může sociální pracovníky motivovat k hledání 
komplexnějších a sofistikovanějších způsobů, jak situaci žadatele a jeho potřeby a 
deficity v oblasti soběstačnosti nahlížené optikou sociální práce posudkovému lékaři 
zprostředkovat.  

Část sociálních pracovníků rovněž v duchu situačního přístupu vstupovala do 
individuálních diskusí s posudkovými lékaři ve snaze zvýšit objektivitu posouzení 
stupně závislosti a obhajovat tak práva svých klientů. Aby taková komunikace mezi 
sociálními pracovníky a posudkovými lékaři byla možná, je nezbytné splnění určitých 
podmínek. Jednou z nich je ochota obou stran o svých poznatcích a závěrech 
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diskutovat. Jak se ukazuje, tuto komunikaci mohou odmítat nejen posudkoví lékaři ale 
i někteří sociální pracovníci, kteří jsou přesvědčeni, že to není součástí jejich role 
v rámci řízení o PnP. Dále je nezbytná dostupnost telefonních kontaktů, a to jak na 
posudkové lékaře, tak na sociální pracovníky. Někteří sociální pracovníci dále upozor-
ňovali na to, že tuto komunikaci může brzdit i případná vysoká pracovní zátěž, a to jak 
na straně sociálních pracovníků, tak samotných posudkových lékařů. Dodejme, že 
často obtížná komunikace mezi sociálními pracovníky a lékaři není typická pouze pro 
české. Například Roberst (1989) již před čtvrt stoletím upozorňoval na to, že vztahy 
mezi zástupci těchto profesí byly historicky vždy poněkud napjaté, a to zejména kvůli 
jejich odlišným profesionálním hodnotám. V současné době se pak odborný zájem spíše 
soustřeďuje na hledání fungujících modelů spolupráce (Abramson, Mizrahi, 2003). 

Na základě našich zjištění se domníváme se, že tendenci k uplatňování situač-
ního přístupu může u sociálních pracovníků posilovat i kompetentní a flexibilní meto-
dické vedení. Zejména možnost sociálních pracovníků obracet se na krajského meto-
dika ÚP ĆR osobně, bez prodlev, a spolupracovat s ním na hledání řešení aktuálních 
případů, poskytuje pracovníkům jistotou, že mají své postupy či svá rozhodnutí s kým 

osobně konzultovat a mohou tak mít větší ochotu neuchylovat se pouze k rutinním 
řešením a postupům. Nicméně, jak vyplývá z výše uvedených zjištění týkajících se 
metodického vedení, nelze na základě rozboru výpovědí sociálních pracovníků říci, že 
by stávající metodiky vedly sociální pracovníky k uplatňování spíše situačního či spíše 
procedurálního přístupu ke klientům. Soudě podle toho, co sociální pracovníci o svých 
metodických pokynech a doporučeních sdělovali, přímou práci sociálního pracovníka s 
klienty tyto pokyny vlastně neošetřují, s výjimkou normativní instrukce č. 19/2013. 
Tento metodický materiál poměrně jednoznačně předpokládá, že sociální šetření bude 
vedeno situačně, s ohledem na specifika životních situací každého z klientů, u nichž 
sociální pracovník šetření provádí. Rozšíření uplatňování této normativní instrukce v 
praxi však naráží na zásadní překážky. Není ale jasné, zda tyto překážky, o nichž 
sociální pracovníci hovořili, jsou skutečnou příčinou nevyužívání této normativní 
instrukce v praxi, či zda poukaz na tyto překážky slouží sociálním pracovníkům spíše 
jako odůvodnění, proč se obsahem tohoto materiálu nezabývají. 

Další z vnějších faktorů, který se může promítat do míry uplatňování situačního 
přístupu, je to, zda jsou v dané lokalitě nějakým způsobem formálně, semiformálně či 
neformálně ustaveny podmínky a mechanismy spolupráce mezi sociálními pracovníky 
agendy PnP a sociálními pracovníky obcí. Tento faktor se projevuje zejména v oblasti, 
která je na uplatňování situačního přístupu pravděpodobně nejvíce citlivá, a to je 
poskytování další pomoci žadatelům o příspěvek na péči na základě zjištěných pro-
blémů a potíží se zajištěním a poskytováním péče. Na druhé straně je pravděpodobné, 
že čím silnější inklinace k uplatňování situačního přístupu se u sociálních pracovníků 
projevuje a čím je jejich přesvědčení o nutnosti komplexní intervence, tím větší snaha 
navázat fungující spolupráci se svými kolegy na obcích se bude u sociálních pracovníků 
agendy PnP projevovat. Je možné, že právě ty případy dobře fungující spolupráce 
založené na osobních neformálních vazbách, které jsme v našem výzkumu zachytili, 
jsou výsledkem sdílené orientace na situační přístup v práci s klienty jak na straně 
sociálních pracovníků agendy PnP, tak i na straně sociálních pracovníků dané obce.  

Identifikovali jsme tedy několik hlavních vnějších faktorů, které mohou dle 
našich poznatků ovlivňovat míru uplatňování situačního přístupu. Netvrdíme však, že ji 
přímo determinují. Tvoří spíše širší či užší mantinely především pro ty sociální pracov-
níky, kteří považují uplatňování situačního přístupu ve své práci s klienty za žádoucí, 
umí je uplatňovat, případně se je do své každodenní praxe začlenit ve větším či 
menším rozsahu pokoušejí. Na druhé straně nepovažujeme za pravděpodobné, že 
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pouhou změnou pracovních a dalších vnějších podmínek by bylo možné dosáhnout 
změny přístupu u procedurálně orientovaných sociálních pracovníků.  

Jinými slovy, domníváme se, že působení těchto faktorů se nejvíce projevuje u 
těch sociálních pracovníků, kteří situační přístup využívat chtějí, slučuje se s jejich 
pojetím vlastní role a s jejich chápáním sociální práce. Největší pozitivní či negativní 
vliv pak mohou mít na praxi těch sociálních pracovníků, kteří sice rezonují s představou 
uplatňování situačního přístupu v práci s klientem, ale jsou připraveni takto pracovat 
jen za podmínek, které jsou tomuto přístupu k sociální práci příznivé. A naopak jsou 
ochotni na situační přístup téměř či zcela rezignovat, pokud by měli čelit podmínkám, 
které situačnímu přístupu nepřejí, pokud je jeho uplatňování příliš náročné, případně 
nadřízení dávají najevo, že jej neocení atd. Můžeme předpokládat, že do této skupiny 
patří nejen ti sociální pracovníci, kteří se (alespoň deklaratorně) s praxí spíše procedu-
rálního přístupu a řízením zaměřeným na kvantitu a správné administrativní provedení 
neztotožňují, ale podřizují se jí. A zřejmě i někteří z těch, kteří v případech, které 
vyhodnotí jako potřebné zvláštní pozornosti, situační přístup rozvinou v praxi, zatímco 
většinu své agendy i nadále zvládají procedurálně.  

Důležitým zjištěním našeho výzkumu je, že uplatňování situačního přístupu či 
prvků situačního přístupu je mnohým sociálním pracovníkům agendy PnP blízké. Lze 
dokonce najít i takové, kteří jsou s tímto přístupem natolik ztotožněni, že se snaží trvat 
na jeho uplatňování i v podmínkách vysoké proceduralizace agendy PnP a preferování 
administrativní plynulosti a kvantity zvládnutých žádostí. Pokud bychom se na naše 
zjištění podívali z hlediska toho, kolik z námi zkoumaných sociálních pracovníků situ-
ační přístup dle svých vyjádření alespoň někdy uplatňuje, či lépe řečeno kolika z nich 
jsme v popisu jejich praxe rozpoznali, jednalo by se spíše o menšinovou strategii. To 
ale není podstatné. Nedělali jsme kvantitativní šetření. Zajímalo nás, zda v praxi 
sociální práce agendy PnP vůbec bylo možné situační přístup identifikovat a zda je 
situační přístup součástí představ o dobré praxi sociální práce na pracovištích KoP, 
eventuálně v jakých případech sociální pracovníci situační přístup volili. Z tohoto 
hlediska můžeme uzavřít, že míra ztotožnění se situačním přístupem i ochota a snaha 
ho alespoň selektivně využívat v praxi spíše překonala naše předpoklady o tom, co je 
možné a co lze očekávat při tak vysokém stupni proceduralizace agendy PnP a 
značném pracovním vytížení sociálních pracovníků agendy PnP, jaká přinejmenším od 
sociální reformy v roce 2012 v této agendě stále přetrvává. 

Situační přístup, který je ústředním tématem této monografie, mimo jiné 
konvenuje i s aktuálními trendy, které lze v souvislosti s podporou dlouhodobé péče 
(agenda PnP je její součástí) zaznamenat v některých evropských zemích. Jedná se 
zejména o takové přístupy, které posouzení nároku žadatelů na poskytování sociálních 
dávek z oblasti přímých plateb za péči či poskytování další podpory osobám zasazují 
do kontextu komplexnějšího procesu posouzení potřeb těchto klientů (Care Act 2014: 
Assessment and eligibility, 2015). Součástí tohoto procesu může být i právně zakot-
vený nárok na oddělené posouzení potřeb pečujícího nezávisle na posouzení potřeb 
člověka, kterému je péče poskytována, jak to kupříkladu garantuje, a od roku 2015 
dále rozvíjí, zákon o péči ve Velké Británii (The Care Act, 2015; Independent Age, 
April 2015). 

Komplexní posouzení potřeb klientů sociální práce v oblasti komunitní péče 
popisuje například skotský metodický materiál Guidance On Single Shared Assessment 
Of Community Care Needs (Scottish Executive, 2001) vztahující se k jednotnému 
procesu posouzení (tj. „single shared assessement“). Tento metodický podlkad stano-
vuje zejména principy posouzení, způsob validace nástrojů posouzení, či minimální 
standardy, které by proces i nástroje posouzení měly splňovat. Dále zahrnuje i typy 
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potřeb klientů, které by měly být předmětem posouzení. Je však zřejmé, že 
procedurálním způsobem by takové posouzení nebylo možné realizovat, neboť 
procedurální přístup přímo koliduje s některými ze standardů procesu posouzení. 
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Doporučení 

Na následujících řádcích uvádíme několik doporučení směřujících k posílení 
uplatňování situačního přístupu ke klientům v agendě sociálními pracovníky agendy 
PnP. 

Doporučení týkající se organizace zpracovávání žádostí o PnP 

 Zabránit fragmentaci celého procesu tím, že jeden sociální pracovník povede 
případ od přijetí žádosti až po vydání rozhodnutí. Přičemž je žádoucí, aby se 
již při podávání žádosti osobně setkal s tím, kdo tuto žádost podává, tedy žadatelem 
samotným, pečující osobou, případně jinou osobou. Tento kontakt sociálnímu pra-
covníkovi slouží mj. jako počáteční zdroj informace o životní situaci žadatele, což mu 
umožní cílenou přípravu na provedení sociálního šetření. Dále tento kontakt otvírá 
prostor pro případné první poskytnutí sociálního poradenství. Současně tato 
kontinuita práce s jednotlivými případy umožňuje sociálnímu pracovníkovi zhodnotit 
adekvátnost vydaného rozhodnutí o PnP a případně zvážit vhodnost odvolání, či jiný 
opravný prostředek. 

 V souvislosti s předchozím doporučením je třeba zvlášť zdůraznit nezbytnost upustit 
od využívání externích sociálních pracovníků, kteří jsou najímáni pouze pro 
výkon sociálního šetření. Externí sociální pracovníci jsou izolováni od celého procesu 
vyřizování žádosti a posuzování nároku na příspěvek, případně od další komunikace 
s klientem. Rovněž postrádají zpětnou vazbu týkající se využití poznatků, které 
předali v záznamu ze svého sociálního šetření. V neposlední řadě nejsou angažováni 
na intervenci do životní situace klienta a práce s klientem a případná další pomoc se 
tak stává méně pravděpodobnou, případně postrádá návaznost. 

 Snížit pracovní zátěž jednotlivých sociálních pracovníků, a to navýšením 
jejich počtů na jednotlivých KoP ÚP a zabráněním kumulace agend. Jako vhodné se 
jeví rovněž převedení instrumentálních administrativních úkonů (tzn. takových, 
které přímo nesouvisejí s prací s klientem, jako např. zajištění administrativních 
náležitostí spisů, skenování dokumentace, tisk formulářů atp.) výhradně na refe-
renty. Rovněž je žádoucí zvážit možnost zavedení supervize pro sociální pracovníky, 
a to v zájmu prevence syndromu vyhoření, který nezřídka přetížení pracovníků 
může doprovázet. 

Doporučení týkající se pojetí sociálního šetření a jeho realizace 

 Chápat přípravu na sociální šetření jako integrální součást sociálního šetření, 
která se týká nejen volby strategie vedení samotného sociálního šetření a zdrojů 
informací, ale také např. přípravy na podání informací, které by žadateli a jeho 
rodině mohly pomoci při řešení jejich potíží spojených s poskytováním péče. V této 
souvislosti zvážit výhody předchozí obeznámenosti sociálního pracovníka s diagnó-
zou žadatele, což by sociálnímu pracovníkovi umožnilo nejen lepší přípravu na 
provedení samotného šetření, ale i efektivnější předem připravené sociální 
poradenství. 
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 Zavést strukturovanější záznam ze sociálního šetření, který by ale zároveň 
nevedl k proceduralizaci provádění sociálního šetření. Struktura záznamu by měla 
poskytovat jasnou a rychlou orientaci v tom, jaká jsou funkční omezení žadatele, 
jaké potřeby péče a pomoci z těchto omezení plynou, případně jakým způsobem lze 
tyto potřeby naplnit. Záznam by měl rovněž obsahovat informaci o tom, od koho a 
jak sociální pracovník jednotlivé informace získal a zda a jak je ověřil - např. ze 
sdělení žadatele, pečující osoby, vlastním pozorováním, dotazem v sociální službě, 
kterou žadatel využívá apod.  

 Chápat a realizovat poskytnutí základního sociálního poradenství a případně 
i zprostředkování další pomoci (např. sociálním pracovníkem obce, či sociálních 
služeb) jako běžnou a nezbytnou součást sociálního šetření v přirozeném prostředí 
žadatele, která je realizována v závislosti na skutečnostech zjištěných při sociálním 
šetření. 

Doporučení zaměřená na efektivní metodické vedení 

 Zpřehlednit a sjednotit metodické vedení sociálních pracovníků agendy PnP 
zabráněním dvojkolejnosti (či vícekolejnosti) metodického vedení, aby se nestávalo, 
že sociální pracovníci dostávají dublující se či naopak vzájemně protikladné instrukce 
z MPSV, GŘ ÚP ČR, případně v podobě dílčích pokynů a požadavků z LPS. 

 Umožnit sociálním pracovníkům přímý osobní kontakt s metodickými pra-
covníky, tzn. sociální pracovníci by měli mít možnost se s konkrétními problémo-
vými případy či situacemi pružně obracet na své metodiky, měli by vědět, jakým 
způsobem s nimi komunikovat a v jaké lhůtě lze očekávat odpověď. 

 Ustavit pravidelná metodická setkávání, jejichž předmětem budou mj. i 
metodické rozbory konkrétních případů, s nimiž se sociální pracovníci v praxi setkali 
a při jejichž řešení pociťovali potřebu metodického vedení či konzultace. 

Doporučení zaměřené na oblast komunikace mezi sociálními 
pracovníky a posudkovými lékaři 

 Pokud role posudkových lékařů v procesu posuzování stupně závislosti u PnP bude i 
v budoucnu zachována, je nezbytné ustavit takové způsoby komunikace mezi 
posudkovými lékaři a sociálními pracovníky, které povedou k efektivní výměně 
informací, případně k vyjednávání dvou rovnocenných partnerů, tzn. ani sociální 
pracovník ani posudkový lékař nebude působit v komunikaci coby autorita, na které 
spíše jednostranně závisí, zda vůbec, jakým způsobem a s jakým výsledkem 
komunikace proběhne. 

Doporučení týkající se výměny či sdílení informací mezi sociálním 
pracovníkem agendy PnP a sociálním pracovníkem obce 

 Podmínkou efektivního využití informací ze sociálního šetření k případnému 
poskytnutí další pomoci klientům agendy PnP (tj. žadatelům o PnP, příjemcům PnP 
či jejich pečujícím osobám) je nalezení a ustavení způsobu, jakým si sociální 
pracovníci KoP ÚP ČR a obce budou za souhlasu žadatele, eventuálně pečující 
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osoby, tyto informace předávat, a to včetně rozsahu předávaných informací 
a způsobu jejich využití. Dále je nezbytné, aby se tito pracovníci dohodli, jakým 
způsobem si budou poskytovat zpětnou vazbu týkající se průběhu intervence a její 
úspěšnosti. 

Doporučení směřující k optimalizaci technického zázemí                  
a materiálního vybavení sociálních pracovníků agendy PnP 

 Zajistit snadnou dostupnost služebních automobilů tak, aby sociální pracovníci 
nemuseli načasování a délku sociálních šetření přizpůsobovat tomu, kdy budou mít 
k dispozici předem zamluvený služební vůz, ale byli schopni v organizaci sociálních 
šetření více vycházet vstříc potřebám a možnostem klientů. 

 Vybavení sociálních pracovníků prostředky mobilní komunikace, aby sociální 
pracovníci mohli i v terénu pružněji komunikovat s klienty, sociálními pracovníky 
jiných agentur a mezi sebou. Možnost mít s sebou v terénu mobilní telefon dále 
sociálním pracovníkům může usnadňovat poskytování sociálního poradenství, 
rychlejší zprostředkování služeb či pomoci atd. Využívání soukromých telefonních 
čísel není vhodné. 

 Organizace prostoru kanceláří sociálních pracovníků, která bude klientovi 
zaručovat soukromí a pocit bezpečí, je základním předpokladem naplnění výše 
uvedeného doporučení začlenit jako důležitou součást sociálního šetření přípravu na 
toto šetření, která zahrnuje prvotní zjištění situace při podávání žádosti. Dodejme, 
že v porovnání s jinými agendami, jako je např. agenda pomoci v HN, se v rámci 
agendy PnP ukazuje kontakt s klienty jako výrazně méně rizikový pro sociálního 
pracovníka, proto se přepážkový systém podávání žádosti, který je na některých 
pracovištích uplatňován, jeví jako neodůvodněný. 
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Výtahy z oponentských posudků 

 

PhDr. Monika Punová, Ph.D. 

 

Renomované autorky zde předkládají základní konceptuální východiska. Vychází 
z Musilova pojetí situačního a procedurálního přístupu (je otázkou, proč nereflektují i 
jiné, např. zahraniční zdroje odkazující na tato pojetí). Jejich základní premisa, že 
sociální pracovníci by se měli v rámci svých intervencí přiklánět k situačnímu a nikoliv 
procedurálnímu přístupu, považuji vzhledem k celkovému pojetí teoretické části za 
opodstatněné. 

Autorky svá empirická zjištění přehledně strukturují, uvádí rovněž tabulky a kazuistiky. 
Zde mám drobnou připomínku k odkazu na "taylorizaci" procesu vyřizování žádostí (viz 
str. 32), který autorky sice vysvětlují, nicméně význam pojmu taylorizace nedokládají 
teoretickými poznatky. 

Závěry, k nimž autorky dospěly na základě reflexe svých teoretických i empirických 
poznatků, jsou explicitně a průkazně argumentovány. V souvislosti se závěrem práce 
mám připomínku spojenou s jeho posledním odstavcem (viz str. 106-106). Autorky 
zde předkládají jako příklad k využití "skotský metodický materiál Guidance On Single 
Shared Assessment of Community Care Needs", přičemž uvádí, že je v rozporu 
s procedurálním přístupem. Vzhledem k tomu, že svůj výzkum i celou studii autorky 
orientují na preferenci situačního přístupu, ocenila bych, kdyby tuto skotskou metodiku 
reflektovaly spíše s ohledem na onen situační přístup. 

Výzkumné implikace jsou uvedeny v závěrečných doporučeních. Předloženou studii 
považuji z hlediska budoucího nastavení systému řízení příspěvku na péči za zcela 
stěžejní. 

 

 

Mgr. Leona Svobodová 

 

Sběr dat probíhal prostřednictvím celkem 25 polostrukturovaných rozhovorů v celkové 
délce 35,5 hodiny se sociálními pracovníky agendy PnP vybraných kontaktních poboček 
ÚP v době od dubna do června r. 2015. Sebraná data proto vypovídají o aktuální 
bezprostřední praxi. V aktuálnosti tohoto výzkumu lze rovněž spatřovat jeho velký 
přínos vzhledem k možnosti využití jeho výsledků. Dobrou validitu získaných dat je 
možné spojovat i s důsledně anonymizovaným přístupem v jejich zpracování. 

Kvalita závěrů odpovídá vhodně zvolené metodologii výzkumu. Za velice přínosná lze 
považovat jednotlivá zjištění, která vypovídají o rozsáhlé variabilitě současné praxe. 
Autorky v rámci metodologie vhodně zařadily důležitá témata, jejichž analýza 
poskytuje poznatky, které se týkají celé kontinuity procesu sociální práce v řízení o 
příspěvku. Závěry celé studie jsou přehledně shrnuty v posledních dvou kapitolách 
včetně konkrétních doporučení, která mají potenciál podpořit aplikaci situačního 
přístupu v sociální práci u zkoumané agendy PnP.  

Díky širokému a detailnímu obsahovému zaměření studie, lze využít jejích výsledků 
v metodické, koncepční, ale i manažerské či organizační úrovni realizace agendy. 

Pro oblast metodické podpory výsledky studie přinášejí jednoznačný apel na více 
jednotný přístup ke tvorbě metodických materiálů z dílny MPSV, GŘÚP i Krajských 
poboček ÚP. Metodické instrukce, musí být navzájem logicky provázány aniž by 
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navzájem působily rozporně. Obsahově se musí více zaměřovat na obtížné a nejedno-
značné oblasti praxe sociální práce, méně na právně jasně vymezené úřední postupy. 
Nerozporuplnost metodických materiálů znamená také nároky na vyšší úroveň 
koordinace a spolupráce všech aktérů při jejich tvorbě. Studie přináší doporučení také 
pro proces metodické podpory sociálních pracovníků - je třeba podporovat dostupnost 
metodické "supervize", mělo by se jednat o živý kontinuální proces spolupráce 
v bezpečném prostředí pro sociální pracovníky, nikoli nahodilé setkávání či dotazy 
zasílané mailem přes nadřízené. 

V koncepční rovině lze z výsledků studie vycházet při úvahách o změnách systému 
posuzování nároku na příspěvek na péči. Jako jedna z nejproblematičtějších oblastí se 
podle výsledků výzkumu ukázala být problematika zohlednění výsledků sociálního 
šetření při tvorbě posudku LPS. Zde se jeví současné legislativní podmínky jako 
nedostatečné, z hlediska záruky zohlednění výsledku sociálního šetření a to díky 
jednoznačné dominanci lékařů při tvorbě posudku. Je proto na místě zvážit změny buď 
v procesu řízení, který by po úpravě skýtal větší záruky spolupráce mezi LPS a 
sociálními pracovníky, nebo je možné přehodnotit samotná kritéria pro přiznání nároku 
na příspěvek tak, aby jejich nezbytnou součástí bylo posouzení dopadů disability do 
sociálního fungování. Rovněž oblast spolupůsobení i návaznosti sociální práce obcí 
v kontextu řízení o příspěvek, je zatím oblastí poněkud nereflektovanou a přitom 
z hlediska praxe velmi potřebnou. 

Manažerská či organizační úroveň zajištění agendy sociální práce v řízení o příspěvku 
na péči rovněž z výsledků výzkumu přispívá v současné praxi k řadě obtíží, které 
nezřídka přímo brání uplatňování situačního přístupu. Jedná se o zajištění optimálních 
podmínek pro případový proces: personálních i technických. Výzkumná data obsahují 
významná zjištění a vzhledem k tomu, že jsou velmi aktuální (jaro 2015) a vypovídají 
tedy o bezprostřední současné praxi, lze považovat jejich využitelnost pro přípravu 
změn v agendě PnP jako velmi vhodnou a žádoucí.  
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