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Abstrakt 

 

Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o 
situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pově-
řeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich 
dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem 
v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext 
výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. 
Součástí monografie jsou tak i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociál-
ních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a základní informace o 
situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných 
pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti sociálně vyloučených 
území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým mohou sociální 
pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. Monografie byla 
zpracovaná s využitím kombinace několika výzkumných a analytických metod, kon-
krétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření. Monografie 
je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah 
a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na 
názorech jejich přímých nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou 
oblast.  

 

Klíčová slova: sociální pracovníci obecních úřadů, další vzdělávání, klienti v bytové 
nouzi, sociální bydlení 

 

 

Abstract 

 

The presented monograph represents a complex material that provides a picture of 
the situation of social workers employed by the municipalities with extended 
jurisdiction, municipalities with local authorities and the administrative districts of 
Prague in the area of their educational attainment, further educational needs with 
regard to the topic of social assistance to people in housing need and to the topic of 
social housing. The monograph also captures the context of the performance of social 
work at the municipalities aimed at the target group of people in housing need, e.g. 
the current scope of activities of municipal social workers focused on the target group 
and the basic evidence of the situation in the municipalities in terms of the availability 
of social housing, social services, appropriate to the given audience, and last but not 
least also the presence of socially excluded territories. The monograph also highlights 
barriers which may face municipal social workers in their activities in social housing. 
The monograph is based on findings gained during a unique research which used a 
mixed-method design. Specifically, have been used these methods: focus group, 
Delphi method and questionnaire survey. Thus, the study is based not only on the 
views of municipal social workers themselves but also on the views of their managers 
and also a large group of experts in the area. 

 

Key words: municipal social worker; lifelong learning; clients in housing need; social 
housing 
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1. Úvod 

Sociální pracovníci bez ohledu na to, kde právě působí, mají povinnost 
průběžného dalšího vzdělávání, kterou jim ukládá zákon o sociálních službách. Své 
další vzdělávání pak sociální pracovníci obvykle realizují výběrem z kurzů akreditova-
ných MPSV, případně z dalších vzdělávacích akcí, jako jsou workshopy, konference, 
stáže. V této monografii jsme se zaměřili na rozbor vzdělávacích potřeb sociálních 
pracovníků působících při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, s pověřeným 
obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy ve vztahu k jejich 
aktuálnímu či uvažovanému působení v systému sociálního bydlení a poskytování 
sociální pomoci osobám, které mají potíže právě v oblasti bydlení. 

Při některých našich předchozích výzkumech na jiná témata, při nichž jsme ale 
měli možnost hovořit se sociálními pracovníky obecních úřadů, se postupně ukazovalo, 
že téma osob v bytové nouzi a téma sociálního bydlení nabývá v rámci obecní sociální 
práce na důležitosti. Jednak se vynořují nové, „netypické“, skupiny osob, které mají 
potíže v oblasti bydlení, jako senioři s nízkými příjmy, rodiny bydlící na ubytovnách, 
osoby s duševními onemocněními bez přístřeší apod., a dále, stále více obcí se snaží 
podílet na pomoci těmto lidem prostřednictvím budování sociálních bytů a případně 
vytvářením určitého systému sociálního bydlení v obci.  

S ohledem na tento společenský vývoj je žádoucí, aby sociální pracovníci měli 
možnost doplnit si své znalosti a dovednosti takovým způsobem, aby nová očekávání 
od výkonu sociální práce na obcích byli schopni naplnit na patřičné odborné úrovni. 

Předkládaná odborná monografie je založena na datech shromážděných v rámci 
projektu „Analýza vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k 
zajišťování bydlení“, jehož řešitelem bylo brněnské pracoviště Výzkumného ústavu 
práce a sociálních věcí, v. v. i.  

Projekt, jehož aplikačním cílem bylo poskytnout pracovníkům MPSV validní 
empirickou evidenci pro nastavování koncepce dalšího vzdělávání sociálních pracovníků 
obecních úřadů a metodického působení MPSV v této oblasti, se usiloval nalézt 
odpověď na tyto výzkumné otázky: 

1. Jaká by měla dle expertů na sociální bydlení být role sociálních pracovníků OÚ 
v systému sociálního bydlení a v rámci poskytování sociální pomoci osobám 
s potížemi v oblasti bydlení. 
 

2. Jaká je současná situace sociálních pracovníků na OÚ ORP, s POÚ a SO hl. m. Prahy 
z hlediska jejich dosaženého vzdělání a absolvovaného dalšího vzdělávání v oblasti 
sociálního bydlení? 
 

3. Jaké jsou představy sociálních pracovníků OÚ ORP, s POÚ a SO hl. m. Prahy a jejich 
přímých nadřízených o vhodném dalším vzdělávání zaměřeném na podporu výkonu 
sociální práce s lidmi s potížemi v oblasti bydlení a v souvislosti se sociálním 
bydlením?  

Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené 
na cílovou skupinu osob v bytové nouzi, neboť lze předpokládat, že místní podmínky 
(jako např. velikost cílové skupiny, dostupnost sociálních sužeb a sociálního bydlení) 
budou ovlivňovat nároky na výkon sociální práce, a tedy i na podobu dalšího vzdělávání 
sociálních pracovníků. Součástí monografie jsou tak i základní informace o stávajícím 
rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a 
základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, 
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sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též 
přítomnosti sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné 
bariéry, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního 
bydlení čelit. 

Monografie byla s ohledem na rozsah, variabilitu a dosud chybějící legislativní 
ukotvení sociálního bydlení zpracovaná s využitím kombinace několika výzkumných a 
analytických metod, konkrétně byly využity metody: fokusní skupina, metoda Delphi a 
dotazníkové šetření (podorbně viz kap. 3). Monografie je tak založena nejen na 
názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání 
v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých 
nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast.  

Odborná monografie je členěna následovně: monografie je uvozena teoretickým 
vstupem zaměřeným na téma vzdělávání dospělých. Následně jsou v kapitole 3 
představeny použité sociologické metody a popsány zdroje dat, které byly v rámci 
monografie využity. Poté jsou již zařazeny kapitoly 4 až 11, prezentující hlavní výsled-
ky provedených rozborů. Kapitola 4 diskutuje pojetí a roli sociální práce na obcích ve 
vztahu k pomoci občanům v bytové nouzi a v systému sociálního bydlení. Kapitola 5 
pojednává o současné situaci na OÚ z hlediska odborné kvalifikace tamních sociálních 
pracovníků. Na tuto kapitolu navazuje kapitola 6 věnovaná tématu supervize na OÚ. 
Z hlediska výhledového nastavování dalšího vzdělávání sociálních pracovníků OÚ 
v tématech souvisejících se sociální pomocí lidem v bytové nouzi je stěžejní kapitola 7, 
která přináší jak představy samotných sociálních pracovníků, tak jejich přímých 
nadřízených o vhodném obsahu a formě takto zaměřeného dalšího vzdělávání. Kapitoly 
8 až 10 pak popisují současný kontext sociální práce s lidmi v bytové nouzi realizovaný 
OÚ, tj. rozsah klientely, uplatňované metody sociální práce, charakter jednotlivých 
lokalit z hlediska dostupnosti sociálního bydlení a relevantních sociálních služeb a 
z hlediska přítomnosti sociálně vyloučených území. Kapitola 11 se pak zamýšlí nad 
překážkami, se kterými se sociální pracovníci OÚ setkávají či výhledově pravděpodobně 
budou setkávat při své práci zaměřené na prevenci ztráty bydlení a návrat již 
nebydlících do standardních forem bydlení. Závěr monografie pak mj. přináší určitá 
doporučení autorů pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků obecních úřadů 
v souvislosti s problematikou osob v bytové nouzi a sociálním bydlením, která byla 
formulována na základě poznatků prezentovaných v předchozích kapitolách. 

Autoři by touto cestou rádi poděkovali všem sociálním pracovníkům obecních 
úřadů a správních obvodů hl. m. Prahy, jejich přímým nadřízeným a dalším expertům, 
kteří se na získávání poznatků nezbytných pro odpovídající zpracování tohoto 
výzkumného projektu podíleli tím, že se s autory podělili o své názory a zkušenosti. 

V neposlední řadě děkujeme pracovníkům Oddělení sociálního bydlení a 
sociálního začleňování MPSV za konzultace v průběhu řešení tohoto projektu. 
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2. Vzdělávání dospělých 

Posilování a rozvoj znalostí a dovedností v dospělém věku je obvykle spojováno 
s politikou zaměstnanosti a uplatněním na trhu práce. Postupně se však celoživotní 
učení stalo tématem diskutovaným také v souvislosti s politikou aktivního stárnutí a 
v širším kontextu pak se získáváním kompetencí potřebných pro zvládání a řešení 
složitých životních situací, ale také ve vztahu k posilování občanství. Současné pojetí 
celoživotního učení se utvářelo před dvěma dekádami (Strategie, 2007, s. 6-8) a 
podstatným aspektem tohoto konceptu je zdůraznění významu institucí mimo formální 
vzdělávací systém a partnerství v rámci občanské společnosti spojené s posílením role 
obcí, občanských či zájmových aktivit. Za klíčový lze považovat dokument Evropské 
komise A Memorandum of Lifelong Learning (Memorandum, 2000), na který pak 
bezprostředně navazuje dokument Making a European Area of Lifelong Learning a 
Reality (Making, 2001), ve kterém jsou formulována základní východiska rozvoje 
celoživotního učení, mezi které patří:  

• hledat možnosti uznávání diplomů a certifikátů z jiných institucí formálního sektoru 
a také uznávat výsledky neformálního vzdělávání a informálního učení; 

• rozvíjet informační a poradenskou podporu; 

• zvyšovat časové a finanční investice do vzdělávání; 

• podporovat komunity, města, regiony i podniky v tom, aby se staly místy, kde se 
lidé učí; 

• rozvíjet základní dovednosti pro všechny občany po celý život; 

• podporovat inovativní pedagogické postupy akcentující rozvoj kompetencí, nejen 
pouze získávání vědomostí (včetně nové role učitelů).  

 

Na výše zmíněné mezinárodní dokumenty pak navazují také různé národní 
rozvojové strategie a záměry. Za nejvíce ucelenou v oblasti celoživotního vzdělávání 
lze považovat již výše citovaný dokument Strategie celoživotního učení ČR (Strategie, 
2007). Celoživotní učení je zde vymezeno jednak obsahově - prostřednictvím dvou 
základních kategorií: (1) počáteční vzdělávání (2) další vzdělávání. Počáteční 
vzdělávání představuje všeobecné a následně kvalifikační studium obvykle spojené 
s povinnou školní docházkou a přípravou na zaměstnání, označované jako primární, 
sekundární a terciální vzdělávání, získávané v rámci formálních institucí.  

Z hlediska zaměření této odborné monografie pro uplatnění na trhu práce, 
prohlubování profesního vzdělávání a zájmového vzdělávání zahrnuje také občanské 
vzdělávání, jehož cílem je získávání kompetencí pro aktivní účast ve společenském a 
politickém životě. Občanské vzdělávání je velmi široká kategorie obsahující široké 
spektrum kompetencí. Veldhuis (2002, s. 218) např. občanské vzdělávání chápe jako 
rozvoj politické, ekonomické, kulturní a sociální gramotnosti. Nahlíženo perspektivou 
předkládaného textu, má pak největší dosah posilování sociální gramotnosti, která by 
měla pomoci lidem mimo jiné lépe se orientovat v sociálních právech a sociálním 
systému a napomáhat kooperaci. Nezanedbatelný význam má také kulturní 
gramotnost, která rozvíjí schopnost práce s informacemi, zacházení s informačními 
technologiemi a rozvoj komunikačních dovedností.  

Kromě obsahového vymezení je v rámci stávajícího konceptu celoživotní učení 
nahlíženo také z perspektivy času, jinými slovy je chápáno jako nepřetržitý proces 
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odehrávající se v průběhu celého života. Celoživotní učení v této perspektivě zahrnuje: 
(1) Formální vzdělávání, které je realizováno ve formálních institucích (školách), 
obvykle je legislativně vymezeno a absolvování potvrzeno různými typy certifikátů 
(vysvědčení, diplom); (2) Neformální vzdělávání je zaměřeno na získání vědomostí, 
dovedností a kompetencí, které zlepšují společenské a případně pracovní uplatnění. Je 
realizováno zpravidla formou kurzů (volnočasové aktivity, jazykové a informační 
dovednosti, jednorázové přednášky, krátkodobá školení, ale také např. rekvalifikační 
kurzy), jejichž garantem mohou být nevládní neziskové organizace, soukromoprávní 
komerční subjekty, ale také školská zařízení. Neformální vzdělávání nevede k získání 
uceleného stupně vzdělání; (3) Informální učení představuje proces získávání vědo-
mostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenní zkušenosti, v rodině, 
v komunitě, v zaměstnání, zahrnuje také sebevzdělávání. Zpravidla probíhá nesyste-
maticky a nekoordinovaně, ale může být i záměrné. Osvojování si nových poznatků 
v tomto pojetí je možné vždy a všude, bez omezení věku a bez předchozího označení 
kvality nebo významu dané informace nebo podnětu ze strany druhé osoby (obdobně 
také např. Veteška, 2016).  

2.1 Cíle vzdělávání dospělých  

Cíle vzdělávání dospělých představují základní didaktickou kategorii vymezující 
edukační záměry a postupy pro jejich dosahování. Vypovídají o tom, čeho má být 
vzděláváním dosaženo. Cílem může být např. představa o zamýšlené změně. 
Vzdělávací cíle lze rozlišit na vnitřní a vnější. Zatímco vnitřní (autonomní) cíle vycházejí 
z přesvědčení účastníka, jsou determinovány jeho osobní potřebou a motivací, vnější 
(heteronomní) cíle jsou dány posláním vzdělávací akce a jsou určeny vnějším 
objektem. Cíle je možné ještě dále definovat např. z hlediska času na krátkodobé 
(obvykle konkrétnější) a dlouhodobé (obvykle obecnější), případně na hlavní a vedlejší 
(Průcha, Veteška, 2014). Výukové cíle můžeme kategorizovat také podle oblasti, na 
kterou se zaměřují. Kognitivní (vzdělávací) cíle se vztahují k osvojení vědomostí, 
znalostí a intelektuálních dovedností; afektivní (postojové) cíle se vztahují k vytváření 
vlastního názoru, aktivaci emocionální složky osobnosti, vytváření hodnotové orientace 
a vlastního úsudku; psychomotorické (výcvikové) cíle pak směřují k nácviku a osvojení 
dovedností pro pracovní manipulaci s předměty a nástroji (Zormanová, 2017). Známou 
taxonomii výukových cílů sestavil Bloom (in Zormanová, 2017), a to ve vztahu 
k náročnosti myšlenkové operace vyžadující jejich naplnění: 

• znalost - zapamatování si a vybavení v paměti uložených informací (pojmů, 
klasifikací apod.); 

• porozumění - reprodukování zapamatovaných informací vlastními slovy, schopnost 
vyvodit závěry a provést shrnutí; 

• aplikace - schopnost zobecnění informací pro určité situace; 

• analýza - schopnost rozčlenit osvojené informace na jednotlivé části a sledovat 
možné vztahy a vazby mezi jevy;  

• syntéza - schopnost vytvořit celek na základě dříve poznaných informací; 

• hodnotící posouzení - schopnost posoudit správnost a praktičnost jevů, vytvoření 
vlastního názoru o sledovaných objektech poznání.  
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2.2 Výukové metody a organizační formy výuky  

Při vzdělávání dospělých je kromě cílů vhodné zvažovat také typ výuky, který 
je určován charakterem osvojovaného učebního obsahu a také charakterem učební 
aktivity studentů. Maňák (1997) rozlišuje čtyři základní typy výuky: výuka regulativní, 
kdy je výuka studentů řízena objektivizovaným učebním programem (tento typ výuky 
je využíván zejména při samostudiu); výuka produkční směřující k osvojení si praktic-
kých a teoretických dovedností pro výrobu určitých produktů; výuka informativní a 
výuka heuristická.  

Výukové metody představují rozsáhlý soubor postupů, které směřují 
k dosažení shora zmiňovaných vzdělávacích cílů. Jedná se o ustálené didaktické 
prostředky uzpůsobené podle účelu výuky, obtížnosti vzdělávacího obsahu, věku či 
profese vzdělávajících se (Průcha, Veteška, 2014). 

V literatuře je dostupná řada různých klasifikací výukových metod. Jednu 
z novějších představuje kombinovaný pohled na výukové metody, který při třídění 
zohledňuje kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb a úroveň aktivity a 
samostatnosti vzdělávajícího se. Výukové metody jsou pak kategorizovány do tří 
základních skupin: (1) klasické výukové metody; (2) aktivizující výukové metody; (3) 
komplexní výukové metody (Maňák, Švec, 2003). Vzhledem k tomu, že každá 
z uvedených skupin zahrnuje obsáhlý balík metod, dále prezentujeme a případně 
podrobněji popisujeme zejména výukové metody, které lze považovat za významné 
z hlediska předmětu této monografie. 

Z klasických výukových metod je třeba zmínit zejména různé formy přednášky 
(typicky výkladová, interaktivní, instruktážní, spojená s prezentací). Je však třeba 
z této skupiny neopomenout zmínit také metody názorně demonstrační a metody 
dovednostně praktické. Tyto metody byly dříve akcentovány zejména při praktickém 
vzdělávání (nácviky výroby) nebo při vzdělávání v experimentálních vědách (labora-
torní cvičení), nicméně postupně pronikají také do oblasti vzdělávání v pomáhajících 
profesích (náslechy, asistence, stáže, výkon práce pod supervizí) v zájmu silnějšího 
propojení teorie a praktických dovedností. 

Aktivizující metody jsou založeny na principu rozvoje tvořivého samostatného 
myšlení a aktivizace účastníků vzdělávání. Do této skupiny řadíme jednak diskusní 
metody v široké škále variant (např. řízená diskuse, diskuse spojená s přednáškou, 
panelová diskuse založená na prezentaci expertních stanovisek členů panelu a 
následné zpětné vazbě dalších účastníků). V kontextu zaměření této monografie je 
relevantní z této skupiny metod uvést také metody situační, které rozvíjejí 
kompetence, které jsou potřebné v procesu rozhodování. Patří sem např. schopnost 
výběru z několika alternativních řešení, orientace v dostupných informačních zdrojích 
a jejich efektivní využívání nebo analyzování řešené problematiky. Situační metody 
jsou dnes spojovány nejen s rozvojem potenciálu pro řídící činnost, ale také pro 
nacházení optimálních variant řešení daných situací (Zormanová, 2017). Na posilování 
tohoto typu kompetencí je zaměřen také v současnosti stále se silněji prosazující 
vzdělávací koncept „learning-by-doing“, který akcentuje osvojování si znalostí 
bezprostředním kontaktem s praxí. Autoři (Schank, Bermnan a MacPherson, 2009, s. 
166) pak rozvíjí tento koncept v rámci modelu „case-based reasoning“, tedy ve smyslu 
„rozhodování postavené na předchozí zkušenosti“, kdy právě opakovanou bezpro-
střední zkušeností s praxí jsou posilovány potřebné dovednosti. Znalostní báze tak 
nevzniká na principu ověřování teorie v praxi, ale prostřednictvím souběžné teoretické 
přípravy a testování poznatků v přímé praxi. Koncept „learingn-by-doing“ se výrazně 
prosazuje také v oboru sociální práce, zejména pak komunitní sociální práci, kde se 
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jeví jako mimořádně přínosný při osvojování si dovedností pro kolaborativní přístupy 
důležité pro komunitní vzdělávání a komunitní rozvoj. Jeho silnou stránkou je v tomto 
směru propojování prvků formálního, neformálního a informálního vzdělávání (DuFour 
et al., 2006).  

Z výše prezentované kategorizace výukových metod se pro téma sledované 
v této monografii obdobně jeví jako relevantní metody heuristické, jak jsme již 
naznačovali dříve, orientované na řešení problémů. Při využití těchto metod není 
vyučující nebo vzdělavatel v dominantním postavení, ale spíše v roli partnera, rádce a 
konzultanta. Využity mohou být např. postupy a úlohy směřující k rozpoznávání 
vztahů nebo ke konstrukci určitého nástroje k dosažení řešení (např. Sikorová a kol., 
2007).  

Co se týká poslední skupiny, tedy komplexních metod, vyznačují se propojením 
a kombinací vždy několika metod a prostředků, které společně vytváří výukovou 
metodu. Z výčtu, který autoři Maňák a Švec (2003) předkládají, je žádoucí zmínit 
např. frontální výuku, skupinovou a kooperativní výuku, výuku formou zpracování 
projektu, práce s myšlenkovými mapami (tzn. práce s pojmovými asociacemi a 
zaznamenáváním vztahů mezi nimi), různé verze metody brainstormingu nebo velmi 
často využívaná metoda případové studie, kdy na základě faktografických poznatků je 
navrhováno a prezentováno řešení popsané situace.  

Jak uvádí Zormanová (2017, s. 141) působení výukových metod nelze chápat 
izolovaně, ale ve spojení s dalšími determinanty, s jejichž pomocí je dosahováno 
vzdělávacího cíle. Kromě již výše zmíněných, náleží mezi významné determinanty také 
organizační formy výuky. Za formu výuky je považováno vnější organizační 
uspořádání vzdělávací akce, zatímco metodou vzdělávání konkrétní nástroje a postupy 
(viz výše). Pro vzdělávání dospělých obecně jsou formy výuky odvozovány od pojetí, 
které je obsaženo v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tato právní norma 
rozlišuje formu prezenční, kombinovanou a distanční. Zatímco podstatou prezenční 
formy je denní docházka a je bezprostřední osobní kontakt mezi lektorem a účastníkem 
vzdělávání, distanční forma je založena na samostudiu a komunikace probíhá většinou 
zprostředkovaně skrze různá média a interaktivní pomůcky (mailové konzultace,                
e-learning, skype, videopřednášky apod.). Podle Vetešky (2016) lze formy výuky třídit 
podle délky trvání vzdělávací akce: hodinová až vícehodinová, jednodenní, vícedenní, 
jednorázová nebo cyklická. Dále podle prostředí: na pracovišti, mimo pracoviště, 
doma, virtuální prostředí. Podle typu organizačního uspořádání: na formy založené na 
interakci mezi lektorem a účastníkem vzdělávání, individuální, párové, skupinové/ 
hromadné nebo kooperativní (tam, kde při skupinovém vzdělávání dochází ke 
spolupráci členů vzdělávací skupiny).  

Další možnou taxonomii organizačních forem výuky předkládá Bednaříková 
(2007), přičemž některé z forem výuky lze současně chápat jako výukové metody, 
kterým jsme se věnovali v textu shora. Mezi jinými jsou do tohoto souboru 
organizačních forem zařazeny: přednáška, seminář, kurz, workshop, konference, 
konzultace nebo studijní praxe.  

Přednáška je organizační forma výuky adekvátní pro předávání ucelených 
souborů poznatků většímu počtu posluchačů v krátkém časovém úseku.  

Seminář vede odborník na dané téma nebo oblast, je však charakteristický 
větším akcentem na aktivitu účastníků vzdělávání prostřednictvím diskusí, samostat-
ného zpracování úkolů, řešení problémových úloh. Seminář představuje také vhodnou 
platformu pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností, osvojení techniky řešení 
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problémů, nácvik argumentace, rozvíjení komunikačních dovedností a posilování 
spolupráce.   

Podstatou workshopu je skupinové řešení problému formou uzavřeného 
pracovního a vzdělávacího setkání nad určitým tématem nebo okruhem témat. Mezi 
hlavní charakteristiky workshopu náleží také účast specialistů, kteří se diskutovaným 
tématům věnují, a písemné zaznamenání nebo shrnutí závěrečných výstupů, se 
kterými se obvykle dále pracuje.  

Východiskem konzultace je konstruktivní diskuse k vybraným tématům nebo 
s cílem řešení vybraného problému. Konzultant je odborník na dané téma či 
problematiku s praktickými zkušenostmi - vysvětluje, zodpovídá související dotazy, 
poskytuje návody k dalším krokům, pracuje s příklady dobré praxe, představuje 
novinky z oboru, doporučuje postup změny (Veteška, 2016).  

Samostatnou vzdělávací formu představuje kurz, který je sestaven z více lekcí 
a může kombinovat přednášky, cvičení, semináře a různé vzdělávací metody. 

2.3 Komunitní vzdělávání  

S odkazem na dosavadní zkušenosti (např. z realizace rozvojových projektů 
podpořených prostřednictvím operačních programů v rámci ESF) uvádí Zormanová 
(2017), že kromě pedagogických disciplín se pro rozvoj osobních kompetencí prostřed-
nictvím dalšího vzdělávání jako vhodné nástroje jeví zejména komunitní vzdělávání a 
sociálně aktivizační přístupy vycházející z principů komunitní sociální práce. 

Komunitní vzdělávání je v učebnicích a odborných publikacích vymezeno jako 
jeden z typů komunitní sociální práce. Nestor tohoto oboru Keith Popple (1996) chápe 
komunitní vzdělávání jako podporu sociální integrace specifických nebo znevýhodně-
ných skupin nabídkou specifického vzdělávání. Veteška (2016) definici komunitního 
vzdělávání podrobněji rozvíjí a uvádí, že se jedná o vzdělávací aktivity realizované 
obvykle v působnosti nějakého územně správního celku (obce, města, regionu) 
vytvářející prostor k tomu, aby se lidé a organizace z daného území stali partnery a 
přispěli k řešení potřeb dané komunity. Jak naznačuje tato definice, ale zejména jak 
vypovídají současné trendy v komunitní sociální práci (srov. např. Packham, 2012; 
Ledwith and Springett, 2010 nebo Lymbery a Postle, 2009), komunitní vzdělávání je 
obvykle bezprostředně propojeno s rozvojem komunity. Výsledkem je podpora skupin 
obyvatel v nejrůznějších složitých životních situacích při získávání sebedůvěry a 
dovedností potřebných ke zlepšení kvality vlastního života, posilování participace a 
svépomoci a podpora při artikulaci vlastních priorit (Popple, 1996). 

V praxi to znamená posun v pojetí nejen obsahu vzdělávání, ale také role 
účastníků vzdělávání, které se opírá o koncepty spolupráce a partnerství. Komunitní 
vzdělávání z pohledu této autorky v současné době znamená především posilování 
pozice informálního vzdělávání (viz výše) a posilování prvků občanství. Autorky Ledwith 
a Springett (2010) v tomto kontextu pracují s koncepty jako „učení se skrze dialog“ 
nebo „sociální učení“, kdy aktéři vzdělávání nebo učení mají právě v tomto procesu 
prostor pro vzájemné porozumění názorům, stanoviskům nebo pochopení životních 
situací. 
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2.4 Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání dospělých 

Vzdělávání dospělých představuje svébytnou disciplínu. Pozitivním rysem 
vzdělávání dospělých je většinou vyšší aktivita, snaha podílet se na diskusi, uplatnění 
profesních a životních zkušeností. Je proto nezbytné, aby dospělí měli v rámci procesu 
učení příležitost k aplikaci osvojených vědomostí, rozvíjení praktických dovedností a 
vzdělávání bezprostředně přispívalo k jejich osobnímu rozvoji, ať už profesnímu, 
seberealizaci nebo mělo přínos pro řešení životních situací (Zormanová, 2017).  

Pro efektivní vzdělávání dospělých musí být splněny určité podmínky: dospělý 
musí mít možnost se učit; dospělý se musí chtít učit a dospělý se musí umět učit 
(Šerák, 2009). 

Motivaci pro vzdělávání ovlivňují vnější a vnitřní faktory (Mužík, 2004). Za 
vnější faktory lze považovat působení sociálního okolí, participace na politickém životě, 
vnější očekávání, společenské vztahy, individuální osobní situace, dosažený stupeň 
vzdělání, náplň pracovní činnosti, pracovní pozice, nebo i jako je tomu u sociálních 
pracovníků legislativně zakotvená povinnost průběžného dalšího vzdělávání (viz § 111 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách). Mezi vnitřní faktory lze pak zařadit 
zájem o danou problematiku, osobnostní charakteristiky, osobní hodnoty, kognitivní 
schopnosti.  

Obdobně Svatošová (in Zormanová, 2017) popisuje také vnitřní a vnější bariéry 
pro vzdělávání dospělých. Jako vnitřní bariéry vymezuje nedostatek sebevědomí, 
nedostatek času a z něj vyplývající stres, slabou motivaci, nemoci, únavu, osobní a 
pracovní problémy. Jako vnější bariéry uvádí nedostatek informací o nabídce dalšího 
vzdělávání, negativní vliv okolí. Za další významné bariéry pak lze považovat také 
finanční a prostorovou nedostupnost dalšího vzdělávání, kdy instituce poskytující nebo 
zajišťující vzdělávání se nacházejí ve větší vzdálenosti nebo nabídka vzdělávacích 
aktivit není v souladu se zájmem a potřebami jednotlivců. Při koncipování vzdělávací 
aktivity pro dospělé je tedy kromě obsahu, metod a forem výuky třeba brát v úvahu i 
právě uvedené faktory. 
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3. Metodologie a zdroje dat 

Problematika sociálního bydlení a sociální práce s lidmi v bytové nouzi je velmi 
komplexní téma, které není dosud legislativně upraveno. Současně mezi pomáhajícími 
profesionály i experty z dalších oblastí existují různorodé představy o pojetí sociální 
práce a roli sociálních pracovníků na obcích v rámci (systému) sociálního bydlení. 
S ohledem na tyto skutečnosti bylo nutné výzkum rozdělit do několika na sebe 
navazujících fází, v nichž byly uplatněny odlišné metody zkoumání. Konkrétně se 
jednalo o tyto sociologické metody: 

• skupinové dotazování formou focus group, 
 

• dotazování expertů metodou Delphi, 
 

• sekundární analýza kvantitativních dat, 
 

• dotazníkové šetření. 

Tyto metody a jejich účel v rámci řešení zadaní jsou popsány v následujících 
podkapitolách. 

3.1 Skupinové dotazování formou focus group 

Metoda „fokusní skupina“ je schopna přinést poměrně validní výsledky dosažené 
s relativně nízkými náklady. Hlavní výhodou této metody je však její schopnost díky 
interakcím ve skupině odkrývat nečekané souvislosti a poskytovat hlubší vhled do 
zkoumané problematiky. 

Fokusní skupiny na téma Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obcí 
s rozšířenou působností v souvislosti se zákonem o sociálním bydlení proběhly 
v listopadu 2016. Na fokusní skupiny byli pozváni vedoucí sociálních odborů/oddělení 
vybraných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a správních obvodů hl. m. 
Prahy. Záměrný výběr sledoval tato kritéria - zastoupení všech krajů ČR a zastoupení 
krajských měst, bývalých okresních měst, malých i velkých ORP, zastoupení mj. i 
podhorských oblastí. Obou setkání dohromady se zúčastnilo 25 vedoucích pracovníků. 
S ohledem na to, aby se mohli zúčastnit zástupci obcí s rozšířenou působností ze 
všech krajů ČR, byla jedna fokusní skupina uskutečněna v Praze a druhá v Brně. 

Cílem setkání bylo získat pohled vedoucích sociálních odborů ORP na případné 
vzdělávací potřeby jejich sociálních pracovníků v souvislosti s očekávanou účinností 
připravovaného zákona o sociálním bydlení. Tyto poznatky jsou jednak prezentovány 
v kapitolách 7.1 a 11.1 a rovněž byly využity jako jeden z informačních zdrojů při 
konstrukci dotazníku určeného řadovým sociálním pracovníkům obecních úřadů 
(podrobně viz kap. 3.4). 

3.2 Dotazování expertů metodou Delphi 

S ohledem na výše zmiňovanou absenci vymezení cílů, žádoucích výstupů, 
vhodných metod sociální práce a rolí sociálních pracovníků OÚ v rámci sociálního 
bydlení a pomoci osobám v bytové nouzi chyběla opora pro vymezení nezbytných 
kompetencí sociálních pracovníků působících v této oblasti, a tedy i pro formulování 
otázek mapujících názory těchto pracovníků na vhodné další vzdělávání, jímž by si 
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mohli tyto kompetence doplnit či rozvinout (viz kap. 3.4). Na základě diskuse se 
zástupci odborného garanta bylo jako východisko z této situace navrženo oslovení 
expertů na danou oblast. Stanovisko expertů bylo získáno postupem, který je 
v odborné literatuře označován jako „metoda Delphi“.  

Metoda Delphi představuje specifický kvalitativní přístup ke sběru dat, který 
umožňuje rozpoznat společné nebo sdílené problémy aktérů vybrané oblasti, lokality 
nebo sektoru. Tato metoda je typicky využívána pro oslovení expertů, případně 
klíčových informantů, kteří mohou přinést významný náhled na zkoumanou problema-
tiku a přispět k vymezení důležitých témat nebo vyjasnění některých zjištění. Možnými 
členy expertního panelu mohou být nejen akademici, ale také odborníci z praxe jako 
např. zástupci sociálních služeb, včetně řadových pracovníků. Komunikace se členy 
panelu probíhá typicky ve dvou etapách, obvykle elektronickou formou (prostřednic-
tvím mailu, nebo on-line dotazovacího formuláře, jako v tomto případě), která 
umožňuje získat stanoviska v reálném čase a s ohledem na časové možnosti expertů. 
Expertům jsou předloženy otevřené otázky vztahující se ke zkoumaným tématům 
s žádostí, aby poskytli podrobné vlastní stanovisko. Výzkumník následně provede 
syntézu informací poskytnutých experty formou stručných zobecněných sdělení, která 
poskytne členům expertního panelu k revizi, a případně zapracuje návrhy na změnu 
nebo doplnění. Proces může mít více etap, resp. probíhá až do fáze shody členů 
expertního panelu na formulaci souhrnného sdělení (Hardina, 2002). Podle účelu jsou 
rozlišovány tři hlavní formy metody Delphi: explorační (využívá se jako nástroj 
prognózy pravděpodobnosti, potřebnosti a účinku možných budoucích událostí); 
ohnisková (zaměřená na zkoumání stanovisek nesourodých skupin, které mohou být 
zasaženy účinky určité politiky); normativní (hledání shody mezi experty při řešení 
určitého problému). Jednou z neopomenutelných podmínek uplatnění této metody je 
zachování anonymity všech dotazovaných. Dále je třeba zmínit vhodnost propojení 
metody Delphi s dalšími postupy a metodami sběru dat (Veselý, Nekola, 2007).  

Sběr dat a zpracování výstupů s využitím metody Delphi byl realizován v období 
leden - únor 2017. S žádostí o účast v panelu expertů bylo prostřednictvím pracovníků 
MPSV osloveno 55 členů expertní skupiny MPSV pro sociální bydlení. Dotazování se 
zúčastnilo 43 z nich. Jednalo se o experty působící v oblasti sociálního bydlení na 
obecních úřadech (zástupci OÚ/MěÚ/magistrátů i samosprávy), v sektoru sociálních 
služeb a v akademické sféře. 

Všem osloveným expertům byl v návaznosti na výše zmíněný dopis od 
pracovníků MPSV zaslán pracovníky VÚPSV průvodní dopis s informacemi o řešení 
projektu, důvodech jejich oslovení a postupu spolupráce, který obsahoval i odkaz na 
www stránky dotazovacího on-line formuláře s otevřenými otázkami pro zpracování 
expertního stanoviska. Jednalo se o tyto otázky: 

1. O co by měli sociální pracovníci obcí, kteří působí nebo budou působit v systému 
sociálního bydlení, usilovat a co by mělo být výsledkem jejich práce ve vztahu 
k osobám v bytové nouzi a ve vztahu k obecnímu úřadu, který bude/je 
zaměstnavatelem těchto sociálních pracovníků? 
 

2. Jaké specifické znalosti, dovednosti, postupy, postoje apod. by si měli tito pracovníci 
osvojit, aby mohli Vámi popsaných výsledků dosahovat? 
 

3. Existují podle Vašeho názoru místní rozdíly, které kladou nebo budou klást různé 
požadavky na sociální pracovníky působící v systému sociálního bydlení v různých 
lokalitách? Pokud ano, v čem tyto rozdíly spočívají? 
 

4. Na základě Vašich dosavadních znalostí a zkušeností, prosím, shrňte, jakým 
překážkám sociální pracovníci obcí čelí nebo budou čelit při své činnosti v systému 
sociálního bydlení? 
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Vyjádření expertů byla sumarizována a následně zpracována do podoby syntézy 
expertních názorů k jednotlivým tématům. Tento výstup byl odeslán expertům 
k připomínkování a doplnění. Celkem jsme obdrželi připomínky či doplnění od 5 
expertů. Tyto komentáře a doplnění byly zapracovány. Následně byla vytvořena finální 
verze výstupu.  

Cílem tohoto kvalitativního dotazování bylo nepřímé zjišťování vzdělávacích 
potřeb sociálních pracovníků obcí, kteří již působí nebo působit budou v oblasti 
sociálního bydlení. Nepřímé zjišťování těchto potřeb bylo zvoleno s ohledem na 
skutečnost, že v době realizace výzkumu ještě nebyla známa konečná podoba zákona 
o sociálním bydlení, a tedy ani přesné parametry zapojení sociálních pracovníků obcí 
do systému sociálního bydlení. Z tohoto důvodu také sami sociální pracovníci 
nedisponovali odpovídající praktickou zkušeností, z níž by mohli podloženě odvodit své 
vzdělávací potřeby pro danou oblast.  

Proto byli před dotazováním sociálních pracovníků (viz kap. 3.4) osloveni výše 
zmiňovaní experti, kteří se z velké části podíleli na přípravě zákona o sociálním bydlení, 
či se touto problematikou dlouhodoběji zabývali, s žádostí o poskytnutí jejich 
expertního náhledu na základní parametry sociální práce (zejména její cíle, vhodné 
postupy/činnosti a především žádoucí kompetence sociálních pracovníků), kterou by v 
souladu s Koncepcí sociálního bydlení České republiky 2015-2025 a s připravovaným 
zákonem o sociálním bydlení měli zajišťovat sociální pracovníci obecních úřadů obcí s 
rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. Výsledky tohoto dotazování 
představují v rámci projektu jednak samostatný výsledek (kompletní výsledky tohoto 
dotazování byly odbornému garantovi předány v podobě dílčí výzkumné monografie a 
část z nich je uvedena i v této souhrnné studii - kap. 4. a kap. 11.2), současně však i 
jeden z hlavních znalostních vstupů pro koncipování dotazníkového šetření na téma 
vzdělávacích potřeb v souvislosti se sociálním bydlením určeného sociálním pracovní-
kům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem (viz 
kap. 3.4).  

3.3 Sekundární analýza kvantitativních dat a základní 
popis výběrového souboru 

Vzhledem k tomu, že v polovině roku 2016 bylo v rámci jiného projektu 
uskutečněno dotazníkové šetření mezi sociálními pracovníky OÚ, jehož součástí byly i 
otázky zjišťující stávající kvalifikaci těchto pracovníků, byla tato data získána a 
zpracována jako sekundární analýza kvantitativních dat. Na analýze těchto dat je 
založena kapitola 5. 

Zdrojem dat pro tuto sekundární analýzu byla data z dotazníkového šetření, 
které realizovala v 1. pol. 2016 firma Accendo v rámci řešení projektu „Výkon sociální 
práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, 
poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“ (č. TB04MPSV004). Jedná se o 
dotazníkové šetření, které bylo určeno řadovým sociálním pracovníkům obecních 
úřadů ORP, obcí s POÚ a úřadů správních obvodů hl. m. Prahy. 

V rámci tohoto šetření bylo s žádostí o vyplnění dotazníku osloveno všech 183 
obcí s POÚ, 205 ORP a 22 SO hl. m. Praha. Dotazník celkem vyplnilo 65 řadových 
sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů a 187 sociálních pracovníků obecních 
úřadů ORP a SO hl. m. Prahy.  
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Co se týče návratnosti, v podkladech, které jsme měli k dispozici, nebyl tento 
údaj uveden. Nicméně u obcí s POÚ lze s velkou mírou jistoty usuzovat na návratnost 
35,5 %. A to díky tomu, že na obcích s POÚ bývá obvykle pouze 1 sociální pracovník, 
počet obcí s POÚ tedy přibližně odpovídá počtu sociálních pracovníků na těchto 
obecních úřadech. U obcí s rozšířenou působností však stejná úvaha neplatí, dle 
velikosti daného OÚ může být na jednom úřadě jeden či 20 sociálních pracovníků 
pověřených agendou sociální práce v přenesené působnosti. Jelikož není zřejmé, zda 
s žádostí o vyplnění dotazníku byli osloveni všichni řadoví sociální pracovníci ORP, 
nebo zda byl na každém OÚ ORP osloven pouze jeden sociální pracovník, nemůžeme 
míru návratnosti stanovit jako jeden údaj, neboť jsou možné dvě varianty. Pokud byli 
osloveni všichni sociální pracovníci ORP pověření agendou sociální práce v přenesené 
působnosti, pak by byla návratnost asi 22 % (vyjdeme-li z našich zjištění, že dle web. 
stránek těchto OÚ zde pracuje asi 850 sociálních pracovníků). Pokud by ale byl na 
každém OÚ ORP osloven pouze jeden sociální pracovník, pak by návratnost činila 82 %. 

3.3.1 Základní charakteristiky respondentů  

Délka praxe 

Z hlediska průměrné délky působení sociálních pracovníků na jejich stávají-
cích obecních úřadech se sociální pracovníci ORP/SO hl. m. Prahy a POÚ v podstatě 
neliší. Sociální pracovníci ORP/SO hl. m. Prahy v době vyplňování dotazníku pracovali 
na daném OÚ v pozici sociálního pracovníka v průměru 9,9 let a sociální pracovníci 
obcí s POÚ 9,7 let. Celkovou průměrnou délku praxe v oboru sociální práce pak 
uváděli vyšší sociální pracovníci obcí s POÚ, a to 12,1 let, což je ale pouze o půl roku 
více, než uváděli sociální pracovníci ORP/SO hl. m. Prahy. Rozptyl v oblasti délky 
praxe však byl na obou typech OÚ značný - od absolventů sociální práce, kteří uváděli 
délku praxe přibližně 1 rok, po zkušené pracovníky, kteří v oboru působí přibližně již 
35 let. Následující graf zobrazuje zastoupení jednotlivých skupin sociálních pracovníků 
dle délky jejich dosavadní praxe v oboru. 

 

Graf č. 1 Zastoupení sociálních pracovníků dle délky jejich celkové praxe 
v oboru sociální práce (v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=187; NPOÚ=65) 
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Čerství absolventi tvořili 10 % mezi sociálními pracovníky obcí s POÚ, 
mezi sociálními pracovníky ORP/SO byl jejich podíl nižší, jen 6,5 %. Dále pracovníci 
s praxí v oboru 2 až 5 let představovali shodně 1/4  sociálních pracovníků jak 
na OÚ ORP/SO hl. m. Prahy, tak na POÚ. Další čtvrtinu sociálních pracovníků POÚ 
pak tvořili naopak velmi zkušení pracovníci s délkou praxe 21 až 25 let. Pracovníci 
s délkou praxe nad 26 let byli na obou typech úřadů zastoupeni nejméně, přibližně 4 
%. Použijeme-li hodnotu medián, která je shodně pro oba typy úřadů 10 let, pak lze 
říci, že polovina sociálních pracovníků jak na ORP/SO hl. m. Prahy, tak na POÚ 
má délku praxe v oboru sociální práce do 10 let včetně, druhá polovina pak od 
10 do 35 let.  

 

Pracoviště respondentů - typ správního obvodu 

Ve výběrovém souboru převažují sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy, celkem jich odpovědělo 187, což představuje 74 % všech respondentů. 
Sociálních pracovníků z POÚ vyplnilo dotazník celkem 65, a tak v rámci tohoto 
šetření tvořili 26 % souboru. S ohledem na to, že v praxi panují značné rozdíly mezi 
výkonem sociální práce na ORP/SO hl. m. Prahy a na obcích s POÚ, budeme usilovat o 
průběžné srovnávání těchto dvou skupin sociálních pracovníků. 

 

Graf č. 2 Zastoupení sociálních pracovníků z OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a POÚ 
mezi respondenty (abs. četnost a v %, N=252) 

 
 

3.4 Dotazníkové šetření a základní popis výběrového 
souboru 

Dotazníkové šetření určené pro řadové sociální pracovníky obecních úřadů ORP, 
SO hl. m. Prahy a obcí s POÚ navazovalo na výše pojednané analytické činnosti a jeho 
účelem bylo získat data, na jejichž základě bude možné provést analýzu představ 
sociálních pracovníků na obcích o vhodném dalším vzdělávání v souvislosti se zákonem 
o sociálním bydlení. Na těchto datech jsou založeny kapitoly 6, 7.2, 8, 9 a 10.  
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V rámci přípravy a realizace tohoto dotazníkového šetření byly uskutečněny 
tyto činnosti: 

• byla vytvořena databáze e-mailových adres všech sociálních pracovníků a sociálních 
kurátorů sociálních odborů/oddělní obecních úřadů ORP, obcí s POÚ a SO hl. m. 
Prahy. Po očištění této databáze od již neexistujících adres bylo celkem s žádostí o 
vyplnění dotazníku osloveno 998 sociálních pracovníků. Jejich složení z hlediska 
typu obecního úřadu bylo následující: 188 sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ a 
810 sociálních pracovníků/kurátorů OÚ ORP a SO hl. m. Prahy; 
 

• byl vytvořen dotazník (viz Příloha), který po obsahové stránce čerpal z několika 
zdrojů, a to zejm. z výsledků focus groups a metody Delphi, realizovaných v rámci 
tohoto projektu. První verze dotazníku byla nejprve konzultována s odborným 
garantem projektu za MPSV, který rovněž poskytnul cenné podněty a komentáře. 
Následně byla vytvořena finální verze dotazníku, která byla převedena do on-line 
formy, aby dotazník mohl být vyplňován prostřednictvím internetu; 
 

• dotazníkové šetření probíhalo s využitím software Remark Web Survey 5.3 a bylo 
zajišťováno interními silami VÚPSV, v.v.i. Díky tomu bylo možné garantovat 
respondentům úplné zachování anonymity a důvěrnosti shromážděných dat; 
 

• e-mail s informací o projektu a se žádostí o vyplnění dotazníku byl rozeslán 24. 5. 
2017 na všechny kontakty ve výše zmíněné databázi, 5. 6. 2017 byl všem 
respondentům zaslán další e-mail obsahující jak poděkování těm, kdo již dotazník 
vyplnili, tak opakovanou žádost o vyplnění pro ty, kdo takto ještě neučinili. Dne 13. 
6. 2017 byl zaslán všem respondentům poslední e-mail s poděkováním, 
„upomínkou“ a informací o plánovaném ukončení sběru dat k 18. 6. 2017; 
 

• 19. 6. 2017 byl sběr dat ukončen s dosaženou návratností 43,6 %, tj. dotazník 
vyplnilo 435 respondentů. Dle odborné metodologické literatury lze tento výsledek 
považovat za přijatelný pro následné rozbory (Rubin, Babbie, 2009).  

Na základě výsledků tohoto dotazníkového šetření (viz dále graf č. 6) se lze 
odůvodněně domnívat, že ačkoliv dotazník byl určen všem sociálním pracovníkům OÚ 
(vyjma OSPOD), tj. bez ohledu na jejich zkušenost s cílovou skupinou osob v bytové 
nouzi a se sociálním bydlením, dotazník vyplnili zejména sociální pracovníci s roz-
sáhlejší zkušeností s danou problematikou, a to i přesto, že sociálním pracovníkům 
byla žádost o vyplnění dotazníku zaslána 3x. V souboru sociálních pracovníků OÚ, kteří 
dotazník vyplnili, totiž 75 % uvedlo, že se s klienty, kteří mají potíže v oblasti bydlení, 
setkávají při své práci nejméně 1x týdně. Naopak, pouze 1 % respondentů uvedlo, že 
se s touto cílovou skupinou v podstatě nesetkává. S ohledem na tuto skutečnost se 
domníváme, že shromážděná data reprezentují zejména postoj a názory těch 
sociálních pracovníků OÚ, kteří mají relativně rozsáhlou pracovní zkušenost 
s danou cílovou skupinou. Současně je zřejmé, že prostřednictvím tohoto 
dotazníkového šetření se nepodařilo v dostatečné míře zachytit názory na další 
vzdělávání v oblasti sociálního bydlení těch sociálních pracovníků OÚ, kteří s klienty 
v bytové nouzi pracovní zkušenost dosud nemají, nebo se s nimi setkávají pouze 
několikrát do roka, a z hlediska jejich hlavního zaměření tak téma bytové nouze a 
sociálního bydlení je spíše okrajové. 

Pokud se zaměříme na míru návratnosti vyplněných dotazníků z hlediska typu 
obecního úřadu, pak návratnost pro OÚ obcí s POÚ činí 67,5 % (tj. 127 
respondentů ze 188 oslovených, přičemž počet obcí s POÚ je 183). Pro OÚ ORP a SO 
hl. m. Prahy nelze návratnost takto jednoduše stanovit, neboť na těchto OÚ 
obvykle působí v pozici sociálního pracovníka více osob, OÚ ORP je v ČR 205 a SO hl. 
m. Prahy 22, nicméně sociálních pracovníků zařazených v databázi pro tento výzkum 
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bylo 810. Dotazník tak sice vyplnilo jen 38 % sociálních pracovníků OÚ ORP, 
tj. 308 respondentů z 810 oslovených, nicméně vzhledem k výše diskutovaným 
skutečnostem, a sice že dotazník vyplňovali téměř výhradně ti sociální pracovníci, kteří 
s lidmi v bytové nouzi relativně běžně pracují, a s ohledem na tendenci ke specializaci 
sociálních pracovníků na řadě OÚ ORP na vybrané cílové skupiny, se lze domnívat, 
že z většiny OÚ ORP dotazník vyplnil alespoň jeden sociální pracovník (srov. 
počet ORP a počet respondentů z ORP).  

Získaná data byla nejprve standardně vyčištěna a následně analyzována s 
využitím statistického softwaru SPSS 17. 

3.4.1 Základní charakteristiky respondentů  

Pracoviště respondentů - typ správního obvodu 

Ve výběrovém souboru převažují sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy, celkem jich odpovědělo 308, což představuje 71 % všech respondentů. 
Sociálních pracovníků z POÚ vyplnilo dotazník celkem 127, a tak v rámci tohoto 
šetření tvořili 29 % souboru (viz graf č. 3). S ohledem na to, že v praxi panují značné 
rozdíly mezi výkonem sociální práce na ORP/SO hl. m. Prahy a na obcích s POÚ, 
budeme usilovat o průběžné srovnávání těchto dvou skupin sociálních pracovníků. 

 

Graf č. 3 Zastoupení sociálních pracovníků z OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a POÚ 
mezi respondenty (abs. četnost a v %, N=435) 

 

 

Co se týče rozložení respondentů z hlediska velikosti obce podle počtu obyvatel, 
ve které působí, pak největší podíl respondentů dle nastavené kategorizace 
velikosti obcí působí v obcích s 2 001 až 6 000 obyvateli (21,4 %) a naopak, 
respondenti z malých obcí, tj. do 2 000 obyvatel, jsou ve výběrovém souboru 
zastoupeni nejméně (2,3 %). Dále pak je zřejmé, že polovina sociálních pracovníků, 
kteří dotazník vyplnili, působí v obcích o velikosti do 15 000 obyvatel. 

 

OÚ ORP/SO hl. 
m. Prahy; 
308; 71%

OÚ obce s 
POÚ; 
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Graf č. 4 Složení respondentů dle velikosti obce z hlediska počtu obyvatel (v 
%, N=435) 

 

 

Délka praxe na daném obecním úřadě v pozici sociální pracovník 

Z hlediska průměrné délky působení sociálních pracovníků na jejich stávají-
cích obecních úřadech se sociální pracovníci ORP a POÚ v podstatě neliší, tento 
výsledek je konzistentní s výsledkem dotazníkového šetření realizovaného v roce 2016 
(srov. kap. 3.3.1). Sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy v době vyplňování 
dotazníku pracovali na daném OÚ v pozici sociálního pracovníka v průměru 9,4 let a 
sociální pracovníci obcí s POÚ 9,5 let. Rozptyl v oblasti délky praxe však byl na obou 
typech OÚ značný - od absolventů sociální práce, kteří uváděli délku praxe do 1 roku, 
po zkušené pracovníky, kteří v oboru působí více než 30 let. Následující graf zobrazuje 
zastoupení jednotlivých skupin sociálních pracovníků dle délky jejich působení na 
daném obecním úřadě. 

 

Graf č. 5 Zastoupení sociálních pracovníků dle délky jejich působení na stáva-
jícím obecním úřadě (v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=308; NPOÚ=127) 
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Výsledky prezentované v grafu č. 5 indikují, že na rozložení pracovníků na OÚ 
z hlediska délky jejich působení na daném úřadě nemá vliv to, o jaký typ OÚ se jedná. 
Celkově lze říci, že téměř polovinu sociálních pracovníků tvoří pracovníci 
s délkou praxe na daném OÚ do 5 let.  

Za pozornost pak dále stojí skutečnost, že v roce 2017 došlo na řadě OÚ, a to 
bez ohledu na typ OÚ, ke změně ve složení osob zajištujících činnosti sociální práce, 
neboť přibližně 1/5 respondentů uvedla délku praxe na daném OÚ do 1 roku 
včetně. Na základě našich dat nelze jednoznačně říci, zda tento vysoký podíl nově 
nastoupivších pracovníků indikuje vyšší fluktuaci na OÚ, nebo zda je výsledkem 
personálního posílení sociálních odborů/oddělení v souvislosti s účelovou dotací MSPV 
na sociální práci na obcích. Lze se pouze domnívat, že na OÚ obcí s POÚ se převážně 
jedná o důsledek fluktuace, neboť na těchto pracovištích typicky agendu sociální práce 
dlouhodobě zajišťuje pouze jeden pracovník a na OÚ ORP se uplatňuje jak fluktuace, 
tak vliv zmíněné dotace.  

 

Pracovní zkušenost respondentů s klienty s problémy v oblasti bydlení 

Celkově lze říci, že dotazník vyplnili především ti z oslovených sociálních 
pracovníků, kteří se již v rámci své činnosti s klienty, kteří mají potíže v oblasti bydlení, 
setkali. Pouze 1 % respondentů alespoň nějakou zkušenost s těmito klienty prakticky 
nemělo. Mezi respondenty pak převažují vzhledem k tématu výzkumu velmi 
zkušení sociální pracovníci, neboť 75 % z nich uvedlo, že se s touto klientelou 
setkává alespoň 1x týdně (viz graf č. 6). 

 

Graf č. 6 Jak často se při své práci setkáváte s klienty, kteří mají potíže v 
oblasti bydlení? (absolutní četnost a v %, N=435) 

 

 

Při hlubším rozboru zkušenosti respondentů s klientelou v bytové nouzi se 
ukazuje, že mezi respondenty z OÚ ORP/SO hl. m. Prahy výrazně převažují 
sociální pracovníci, kteří s touto cílovou skupinou pracují velmi často - 85,2 % 
z nich téměř denně nebo alespoň 1x týdně. Tuto intenzivní zkušenost s danou cílovou 
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skupinou uvedlo „jen“ 57,4 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ, na druhou stranu 
ale mezi respondenty z obcí s POÚ nebyl nikdo, kdo by se s těmito klienty alespoň 
výjimečně nesetkal. To patrně souvisí se skutečností, že vzhledem k nízkému počtu 
sociálních pracovníků na jednotlivých OÚ obcí s POÚ se tito pracovníci nemohou 
specializovat, a tak pracují s celým spektrem osob v nepříznivé sociální situaci. 

 

Graf č. 7 Jak často se při své práci setkáváte s klienty, kteří mají potíže v 
oblasti bydlení? (v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=308; NPOÚ=127) 
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4. Pojetí sociální práce na obcích formulované 
experty na tuto oblast1 

Jak jsme již diskutovali v úvodu, pojetí sociální práce realizované a případně 
očekávané od obcí v souvislosti s problematikou sociálního bydlení není dosud 
legislativně ukotveno a v praxi panuje řada různých pojetí, rozhodli jsme se v této 
oblasti opřít o názory expertů na tuto oblast. Oslovení experti byli požádáni, aby se 
vyjádřili k cílům a žádoucím výsledkům sociální práce na obci ve vztahu k sociálnímu 
bydlení. Kromě svých vyjádření k těmto otázkám oslovení odborníci současně často 
uváděli i to, co by mělo být obsahem činností sociálního pracovníka obce a jakým 
způsobem, případně za jakých podmínek, by tyto činnosti měly být vykonávány. 
Syntéza těchto odpovědí proto může přinést komplexní popis pojetí sociální práce na 
obcích v systému sociálního bydlení. Jedním z významných poznatků, které dotazování 
expertů přineslo, je zjištění, že ani mezi odborníky nepanuje konsenzus ohledně pojetí 
sociální práce v systému sociálního bydlení. Stanoviska jednotlivých expertů totiž 
obsahovala různá pojetí sociální práce na obci co do komplexnosti i konkrétních 
výsledků. Výstižně tuto situaci komentuje jeden z expertů, který poskytnul zpětnou 
vazbu k souhrnným stanoviskům: 

Zákon o sociálním bydlení je po řadě let první významná legislativní 
inovace v sociální oblasti (vše ostatní jsou dílčí úpravy parametrů 
běžících systémů), takže se s jeho schválením spojuje řada očekávání, 
včetně řešení problémů, které jsou z hlediska cílů zákona okrajové a 
samotné zajištění bytů a podpory sociální práce je nemůže vyřešit bez 
dalších změn v jiných systémech (viz očekávání na komplexní působení 
na klienta a změna ve "všech" jeho problémech bez ohledu na vývoj v 
oblasti oddlužení, OSPOD, dávek, trhu práce apod.). Velká (dle mého 
soudu nadsazená) očekávání od zákona se pak v tomto průzkumu 
promítají do požadavků na sociální pracovníky, jakoby mohli svými silami 
vyřešit všechny problémy. (Člen expertní skupiny MPSV k sociálnímu 
bydlení) 

Níže uvedená syntéza byla formulována tak, aby zachytila všechny prezento-
vané názory. Sociální práci na obci v systému sociálního bydlení tak níže uvedený text 
zachycuje v maximální šíři odpovědí oslovených expertů. To však současně znamená, 
že ne všichni experti budou pravděpodobně ztotožněni s celým níže uvedeným 
stanoviskem, ale pouze s některými jeho částmi. Dle zpětné vazby poskytnuté experty 
k tomuto souhrnnému stanovisku se jeví, že kontroverze panují zejména ohledně 
rozsahu povinností nájemce sociálního bytu - viz kap. 4.1.5 a návazně kap. 4.3.1. 
Dále jedna část expertů se domnívá, že sociální pracovník obce by se měl podílet na 
rozhodování o přidělení sociálního bytu, jiná část požaduje, aby volba, zda sociální 
pracovník bude nebo nebude zapojen do tohoto rozhodování, byla zcela ponechána 
v kompetenci jednotlivých obcí - viz kap. 4.3 bod 3. 

                                                           
1  Tato kapitola je založena na výsledcích dotazování expertů prostřednictvím metody Delphi (podrobně viz 

kap. 3.2). 
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4.1 Žádoucí výsledky práce sociálních pracovníků 
působících na obcích ve vztahu k osobám/domácnos-
tem v bytové nouzi 

Dle oslovených expertů by výsledkem činnosti sociálních pracovníků obce ve vztahu 
k osobám/domácnostem v bytové nouzi mělo být: 
 

1. účinná prevence ztráty bydlení, 
 

2. (rychlé) poskytnutí bydlení (všem) osobám/domácnostem v bytové nouzi, 
 

3. udržení sociálního bytu jeho nájemci, 
 

4. přechod klientů do standardního bydlení (tj. začlenění do většinové 
společnosti), 
 

5. změna vztahu klienta/domácnosti k bydlení NEBO celková resocializace 
klienta/domácnosti, 
 

6. zmocnění osob v bytové nouzi zapojením do nastavování koncepce 
sociálního bydlení v obci. 

 

Nyní k jednotlivým výsledkům činnosti podrobněji: 

4.1.1 Účinná prevence ztráty bydlení 

Sociální pracovníci by se měli především zaměřit na včasnou prevenci ztráty 
bydlení v jejich obci. V této souvislosti by se měli zaměřit i na vyhledávání osob, které 
jsou ztrátou bydlení ohroženy, u těchto osob na základě sociálního šetření identifikovat 
rizika a pracovat pak s nimi na eliminaci těchto rizik tak, aby si tyto osoby (a jejich 
rodiny) byly schopny stávající bydlení udržet.  

V rámci obce by měli sociální pracovníci usilovat o vypracování systému 
prevence propadu lidí žijících ve standardních bytech (ať již obecních či v soukromém 
vlastnictví), který by se zaměřoval na udržení jednotlivců a rodin v krizi v jejich 
stávajícím bydlení a také na snížení až eliminaci případů, kdy jsou určité osoby/ 
domácnosti vytlačovány ze standardního bydlení v důsledku své ekonomické situace 
nebo připsáním negativních charakteristik okolím. Prevenci ztráty bydlení lze vnímat 
jako nejlevnější způsob řešení bytové nouze a neměla by být proto opomíjena.  

Dosažení tohoto výsledku od sociálního pracovníka vyžaduje dobrou znalost 
místních podmínek v bydlení a spolupráci se správci nejen městských bytů, ale i bytů 
v soukromém vlastnictví a se sociálními službami.  

4.1.2 (Rychlé) poskytnutí bydlení (všem) osobám/domácnostem 
v bytové nouzi 

Pokud se jednotlivce/rodinu/domácnost nepodařilo ve standardním bydlení 
udržet, nebo se jedná o osoby/domácnosti v bytové nouzi, které se již ve standardním 
bydlení nenacházejí, měl by sociální pracovník obce usilovat u těch osob/rodin/ 
domácností, které o to mají zájem, o co nejrychlejší zabydlení. Výsledkem jeho práce 
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v oblasti sociálního bydlení by tedy mělo být zajištění dostupného bydlení pro všechny 
osoby v bytové nouzi. 

Pokud nebude možné uspokojit potřebu bydlení všech osob/rodin/domácností v 
bytové nouzi ihned, pak by měl sociální pracovník obce postupovat na základě principu 
zranitelnosti a potřebnosti těchto osob, nikoliv podle principu zásluhovosti. Například, 
prioritně usilovat o poskytnutí adekvátního bydlení rodinám s dětmi, následně 
jednotlivcům s vícečetným handicapem atd.  

4.1.3 Udržení sociálního bytu jeho nájemci 

Sociální pracovníci obce by měli provádět takovou sociální práci, aby každý, 
kdo bydlení dostal, byl schopen si je také udržet, tzn. byl schopen (i) plnění finančních 
závazků - pravidelné placení nájmu a služeb spojených s bydlením, (ii) plnění 
povinností řádného užívání bytu bez poškození (běžná údržba a drobné opravy) a (iii) 
dodržování pravidel soužití v domě (zejména domovních řádů a dalších obvykle 
vyžadovaných pravidel) - výčet je kompletní, nemělo by být požadováno plnění jiných 
povinností než v běžném bydlení. Dle části oslovených expertů by podmínky pro 
udržení sociálního bytu jeho nájemcem měly obsahovat více položek než tyto tři, a to 
dle individuální situace žadatele o sociální byt, a současně i univerzální povinnost 
spolupráce se sociálním pracovníkem. 

Sociální pracovník by měl při sledování tohoto cíle usilovat o pravidelnou 
komunikaci s ubytovanou osobou nebo rodinou, poskytovat jí dle potřeby podporu, 
poradenství atd. Sociální pracovníci by měli rovněž usilovat o to, aby klient bydlel 
mimo vyloučenou lokalitu, a tím se zmenšila možnost ohrožení stát se znovu sociálně 
vyloučenou osobou. 

4.1.4 Přechod klientů do standardního bydlení (tj. začlenění do 
většinové společnosti) 

Dle přesvědčení řady, nikoliv však všech oslovených expertů, není konečným 
cílem činnosti sociálního pracovníka obce poskytnutí sociálního bydlení a udržení jeho 
nájemce v něm, to je pouze jeden krok spolupráce. Základním úkolem v systému 
sociálního bydlení je efektivní ukončování bytové nouze (tj. prevence jejího opětovného 
vzniku) jako nutného předpokladu pro sociální začlenění do společnosti, včetně 
redukce pocitu izolace a společenské segregace. 

Ve vztahu k osobám v bytové nouzi by tedy sociální pracovníci měli dosáhnout 
toho, že klienti získají a budou schopni udržet si standardní "nesociální" bydlení bez 
pomoci sociální práce. To je ideální výsledný stav. V praxi mu bude předcházet mnoho 
etap, kdy někteří klienti této výsledné etapy nedosáhnou - setrvají v sociálním bytě, 
budou stále potřebovat určitou podporu sociálního pracovníka. 

4.1.5 Změna vztahu klienta/domácnosti k bydlení NEBO celková 
resocializace klienta/domácnosti 

Všichni oslovení experti se domnívají, že v rámci systému sociálního bydlení je 
rovněž nezbytným cílem dosažení dohody s osobou/domácností, které byl přidělen 
sociální byt, o vzájemné spolupráci se sociálním pracovníkem. Názory expertů na to, 
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co by mělo být „povinným“ předmětem této spolupráce, se však liší. Jedna skupina se 
domnívá, že předmětem spolupráce mezi sociálním pracovníkem obce a osobou/ 
rodinou/domácností, která je nájemcem sociálního bytu, by měla být pomoc při 
zajištění jeho udržení a podpora při zvyšování kompetence bydlet, tj. hradit výdaje 
spojené s bydlením, vyhnout se škodám na majetku (byt a dům) a narušení 
sousedských vztahů či veřejného pořádku. Pomoc a podpora sociálního pracovníka při 
řešení dalších potíží těchto osob by měla být poskytována jen tehdy, pokud o to samy 
projeví zájem. 

Druhá skupina expertů naopak předpokládá, že klienty sociálního bydlení jsou 
typicky osoby s kumulovanými potížemi a tyto oblasti života klientů jsou velmi úzce 
propojeny. Proto by měl sociální pracovník usilovat o komplexní působení na jejich 
životní situaci, tj. motivovat klienty a pomáhat jim při řešení otázky zaměstnání, dluhů, 
rodiny atd. Tedy usilovat o podporu zvyšování kompetencí k samostatnému řešení 
životních situací a kompetencí vedoucích k celkovému zlepšení sociální situace klienta. 

4.1.6 Zmocnění osob v bytové nouzi zapojením do nastavování 
koncepce sociálního bydlení v obci 

Jeden z oslovených expertů je v neposlední řadě přesvědčen, že výsledkem 
činnosti sociálních pracovníků obcí by mělo být zmocnění osob v bytové nouzi v tom 
smyslu, že tyto osoby se budou moci aktivně podílet na formování a nastavování 
systému sociálního bydlení v dané obci. Sociální pracovník by pro to měl vytvářet 
příležitosti, podporovat vznik zájmové skupiny lidí bydlících v sociálních bytech, která 
by účinně mohla prosazovat své zájmy.  

4.2 Žádoucí výsledky práce sociálních pracovníků 
působících na obcích ve vztahu k úřadům a samosprávě 

Výsledkem práce sociálních pracovníků působících na obcích by mělo ve vztahu 
k obecním úřadům a samosprávě být:  

1. zajištění takové podpory jednotlivců/rodin/domácností, kteří získali soci-
ální byt, aby byli schopni být řádnými nájemníky (tj. podpora při zvládání 
případných problémů související s úhradou bydlení/ předchozími dluhy, se správnou 
údržbou a užíváním bytu, se sousedským soužitím); 
 

2. prevence ztráty bydlení;  
 

3. zabránění vzniku nových sociálně vyloučených lokalit, snižování počtu lidí, 
kteří žijí ve stávajících sociálně vyloučených lokalitách, a postupné 
rozrušení a odstranění těchto lokalit v obci (jeden z expertů však poukazoval 
na to, že sociální pracovník má dle jeho názoru v této oblasti pouze omezené 
možnosti působení, neboť existence sociálně vyloučených lokalit často souvisí se 
systémovými vlivy a příčinami). 

Skrze naplňování těchto tří dílčích cílů by celkovým výsledkem činnosti 
sociálního pracovníka vůči obci měla být jednak určitá ochrana majetku obce a 
současně celkové zlepšení podmínek života v obci. 

Část expertů se dále domnívá, že sociální pracovníci obce by se měli aktivně 
podílet na formulování pravidel přidělování sociálních bytů, a to jednak s cílem zvýšení 
transparentnosti jejich přidělování a dále aby nedocházelo ke konzervaci nežádoucího 
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stavu, kdy jsou určité "nechtěné" osoby, domácnosti či skupiny nadále z bydlení 
vytlačovány. Současně by měli sociální pracovníci usilovat o to, aby do systému 
sociálního bydlení nebyly zařazovány osoby/domácnosti, které mají kompetence žít 
mimo systém sociálních služeb/sociálního bydlení a být na sociálních službách 
nezávislé. 

Část z oslovených expertů v neposlední řadě uváděla, že výsledkem činnosti 
sociálního pracovníka obce by mělo být ustavení dobré kolegiální spolupráce se 
zainteresovanými odbory magistrátu, obce (bytový odbor zejména). 

4.3 Zaměření činnosti sociálního pracovníka obce 
v rámci agendy sociálního bydlení 

Sociální pracovník obce by měl při své činnosti v rámci agendy sociálního bydlení 
usilovat o: 

1. působení na klienta (osobu/rodinu/domácnost) systému sociálního bydlení 
(úzké/komplexní); 
 

2. působení na prostředí, ve kterém osoby/domácnosti v bytové nouzi žijí; 
  

3. působení na interakce mezi klientem a obcí, která disponuje sociálními 
byty, případně dalšími relevantními subjekty; 
 

4. pokračování ve spolupráci i u klientů, kterým se nepodařilo se v sociálním 
bytě udržet. 

Dle jednoho z dotázaných expertů by věcné zaměření činnosti sociálního 
pracovníka/sociálních pracovníků obcí mělo být stanovováno dle specifických potřeb 
obce, kde pracovník/pracovníci působí, a to na základě úplných a přesných analýz 
místní situace v oblasti bydlení a osob/domácností v bytové nouzi. 

V následujících podkapitolách se budeme jednotlivým položkám věnovat 
podrobněji. 

4.3.1 Působení na klienta (osobu/rodinu/domácnost) systému 
sociálního bydlení (úzké/komplexní) 

Všichni oslovení experti vyjadřovali názor, že sociální pracovník obce by měl své 
působení zaměřit na klienta systému sociálního bydlení, jímž může být jedinec, rodina 
či domácnost. Jak již ale bylo uvedeno výše, shoda nepanuje v otázce nezbytného 
rozsahu tohoto působení. 

Jedna skupina se domnívá, že působení sociálního pracovníka by se mělo 
soustřeďovat především na získávání a posilování kompetencí klientů 
v oblasti bydlení. Tj. u těch osob/domácností, které se propadly, umět rozlišit jejich 
motivovatelnost, motivovatelným poskytovat co nejodbornější servis zaměřený na 
kompetenci bydlet (platit včas nájem, udržovat byt přiměřeně čistý, vhodně komuni-
kovat se sousedy) a neustále mapovat a pokoušet se aktivizovat zbytek cílové skupiny, 
který dosud neprojevil motivaci měnit svůj postoj. Součástí tohoto přístupu je zejména 
podpora osob/domácností s přiděleným sociálním bytem, aby využívaly všech 
možností, které nabízí sociální systém (dávky, služby) tak, aby byly splněny alespoň 
základní povinnosti klientů ve vztahu k udržení bydlení, a to i za cenu částečného 
"zneschopnění" v úzké vazbě na povinnosti spojené s bydlením (např. přeposílání 
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částky nájemného a služeb spojených s bydlením přímo na účet pronajímatele/ 
poskytovatele; zvláštní příjemce apod.), zvláště pokud jsou v domácnosti děti. 
Výsledkem práce sociálního pracovníka obce by mělo být zajištění bydlení, 
osamostatnění klienta ve vztahu k udržení práce, zajištění příjmů a plateb za bydlení.  

Druhá skupina expertů je přesvědčena, že sociální pracovník obce by měl 
usilovat o komplexní působení na osobu/domácnost v bytové nouzi, tj. neřešit 
jen bytové záležitosti, ale celou jejich nepříznivou sociální situaci. V rámci tohoto 
přístupu by měl sociální pracovník usilovat o to, aby osoba/domácnost v bytové nouzi 
získala takové kompetence, které jí pomohou se tohoto statusu zbavit. Tedy 
dovednosti mezilidského kontaktu, občanské a finanční dovednosti, upevnění osob-
nostních kompetencí, a to např. prostřednictvím nácviku dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, hospodaření s financemi, naučit je mít zodpovědnost k povinnostem, 
trénink nakupování, trénink péče o domácnost, o děti, dále, kde to osobní situace 
umožňuje, zaměřit se na možnost získání zaměstnání či oddlužení nebo zlepšení 
školního prospěchu dětí či navrácení děti do rodin apod. 

4.3.2 Působení na prostředí, ve kterém osoby/domácnosti 
v bytové nouzi žijí  

Zejména se jedná o: 

- Působení na obecní samosprávu a bytový odbor obecního úřadu, a to ve 
smyslu propagace a vysvětlování systému sociálního bydlení (nicméně na bedra 
sociálního pracovníka by neměla být naložena i obhajoba tohoto systému, legitimitu 
systému by měly zajistit příslušná ministerstva, tj. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj) a metodické kultivace systému sociálního 
bydlení v obci. Rovněž by měl na obci lobovat za nesegregované sociální bydlení. 
Někteří experti upozorňovali, že alespoň v současných legislativních podmínkách 
může být ve velkých městech pro sociálního pracovníka nesnadné až nemožné 
vstoupit do přímého jednání se samosprávou či se zaměstnanci jiných odborů. 
 

- Působení na sousedy a místní komunitu s cílem předcházet případným 
konfliktům. 
 

- Působení na správce bytového fondu a pronajímatele a jejich postoje a jednání 
vůči osobám/domácnostem v bytové nouzi nebo v ohrožení bytovou nouzí, např. 
mít možnost dohlížet na regulaci nájemného od soukromníků, řádné poskytování 
standardních smluv pro tyto osoby.  
 

- Působení na dostupnost sociálních služeb v lokalitě prostřednictvím iniciace 
vzniku potřebných, ale dosud nedostupných sociálních služeb a zapojením se do 
komunitního plánování v obci. 

4.3.3 Působení na interakce mezi klientem a obcí, která 
disponuje sociálními byty, případně dalšími relevantními 
subjekty 

Sociální pracovník obce: 

- By měl být „mediátorem/prostředníkem“ mezi osobou v bytové nouzi a 
pracovníky bytového odboru a správcem bytového fondu. Sociální pracovník 
bude muset usilovat o sladění vzájemných představ a možností o pomoci osobě v 
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bytové nouzi. Bude muset umět velmi dobře pracovat s „objednávkou“ klienta a 
zároveň s „objednávkou“ obce - mohou se objevovat ještě další „objednávky“, např. 
úřadu práce, OSPOD atd. Sociální pracovník de facto bude usilovat o dialog mezi 
zainteresovanými subjekty v kontextu toho, co může nabídnout obec/společnost, a 
tím, co si přeje klient, ve snaze rozvíjet dialog jako spolupráci a kooperaci 
rovnocenných partnerů - působením na obě strany. Všechny tyto objednávky musí 
být schopen objektivně vyhodnotit a sladit ve společné dojednání pomoci/kontraktu 
spolupráce. 
 

- By měl mít možnost či sám aktivně usilovat o podíl na vytváření podmínek 
přidělování a užívání sociálních bytů v obci, zejm. by měl usilovat o nastavení 
jednoznačných a v praxi snadno aplikovatelných kritérií pro posuzování nároků 
konkrétních osob/domácností na sociální byt, která budou odolná vůči subjektivním 
preferencím a hodnocení a neumožní do sociálních bytů automaticky umisťovat 
osoby/domácnosti, které jsou běžně vnímány jako "problémové", "okolím nepřijí-
mané", např. z důvodu své (připsané) etnicity, přestože vědomě neprojevily zájem 
o sociální byt a jsou schopny žít ve standardním bydlení. Nebo naopak, aby systém 
neprotěžoval dobře politicky prodatelné skupiny lidí v bytové nouzi (například 
seniory a matky samoživitelky), ale byl nastaven rovnocenně i k těm skupinám 
obyvatel, které jsou politicky neatraktivní (Romové, lidé sociálně vyloučení, lidé bez 
domova atd.). 
 

- By měl mít možnost podílet se na rozhodování o přidělení sociálního bytu - 
tzn., měl by mít i určité rozhodovací pravomoci, např. být součástí týmu, který 
rozhoduje o přidělování sociálního bytu, kde by měl být zohledněn jejich odborný 
názor zejm. na podobu pravidel přidělování těchto bytů, na rozhodování o jejich 
přidělení (méně často zmiňováno, či uvedeno, že přizvání sociálního pracovníka 
k rozhodování by mělo záviset na rozhodnutí dané obecní samosprávy). 
 

- By se měl podílet na vytváření koncepcí a zprostředkovávat spolupráci 
různých odborů. 

4.3.4 Pokračování ve spolupráci i u klientů, kterým se nepodařilo 
se v sociálním bytě udržet 

V případě, že ubytovaný po vleklých problémech opustí sociální bydlení, sociální 
pracovník jej provede obdobím odcházení do krizového (náhradního) bydlení. Pracovník 
si musí udržet důvěru u ubytovaného právě pro případ této krizové situace. 

4.4 Hlavní rysy sociální práce na obci v rámci sociálního 
bydlení 

Podle oslovených expertů by sociální pracovník OÚ působící v rámci systému 
sociálního bydlení měl být zdatný profesionál, který je schopný v praxi uplatňovat řadu 
metod a technik sociální práce, specifický přístup ke klientům a který je schopen 
zajišťovat celou škálu činností nejen z oboru sociální práce. Ve vyjádření odborníků 
bylo zmiňováno následující: 

• žádoucí přístupy ke klientům: 
 

- nediskriminující, rovnoprávný přístup 
  

- individualizovaný přístup  
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- antiopresivní přístup 
 

- přístup kombinující podporu klienta s motivováním ke změně a s kontrolou 
 

- dlouhodobá spolupráce s klientem 
 

• očekávané činnosti sociálního pracovníka na obci: 
 

- depistáž (usilovat o zachycení všech osob v bytové nouzi, a to s využitím 
depistáže) 
 

- sociální šetření  
 

- posouzení bytové nouze a zdrojů řešení 
 

- posouzení životní situace klienta/domácnosti  
 

- vytvoření a průběžné vyhodnocování individuálního plánu pomoci 
 

- stanovení podmínek, které bude muset domácnost v bytové nouzi plnit, aby 
dostala sociální byt 
 

- poskytování poradenství (základní sociální, specializované dluhové/finanční) 
 

- učení osob/domácností v bytové nouzi 
 

- motivování osoby/domácnosti v bytové nouzi ke změně 
 

- profesionální kontrola (dle Úlehla, I.: Umění pomáhat) 
 

- zprostředkování pomoci a kontaktů na další pomáhající subjekty (NNO) 
 

- spolupráce s dalšími pomáhajícími subjekty a subjekty v systému sociálního 
bydlení 
 

- obhajování zájmů osob/domácností v bytové nouzi 
 

- mediace sporů 
 

- vyjednávání 
 

- koordinace podpory 
 

• vhodné metody a techniky sociální práce 
 

- terénní sociální práce 
 

- individuální sociální práce a individuální plánování pomoci 
 

- sociální práce s rodinou 
 

- komunitní sociální práce 
 

- case management (případová sociální práce) 
 

- zplnomocňování/zmocnění 
 

- síťování 
 

- mediace 
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4.5 Podmínky pro činnost sociálního pracovníka obce 
v agendě sociálního bydlení 

Podle oslovených odborníků je odborná příprava a metodické vedení ze strany 
MPSV pouze jednou z podmínek nezbytných proto, aby sociální pracovníci obcí mohli 
sociální pomoc lidem v bytové nouzi poskytovat odpovídajícím způsobem. Dalšími 
podmínkami jsou: 

1. dostupnost sociálních bytů v obci; 
 

2. vstřícný a konstruktivní postoj obce a samosprávy k sociálnímu bydlení 
(zejm. jasně definovaná bytová politika obce, která odstoupila od rámce 
zásluhovosti; vytvořený strategický plán sociálního začleňování apod.); 
 

3. adekvátní pracovní podmínky sociálních pracovníků zaměstnávaných 
obecním úřadem (zejm. platové i morální ohodnocení jejich práce, přiměřený 
počet klientů, nekumulované pracovní pozice s dalšími agendami mimo sociální 
práci, supervize, umožnění dalšího vzdělávání).  
  



5. Rozbor současné situace sociálních pracovníků na obcích z hlediska jejich vzdělání 
 
 
 

34 

5. Rozbor současné situace sociálních pracov-
níků na obcích z hlediska jejich vzdělání2 

5.1 Dosažené vzdělání sociálních pracovníků OÚ ORP             
a POÚ k 1. pol. 2016 

5.1.1 Naplňování kvalifikačních požadavků uvedených v zákoně 
o sociálních službách 

Z hlediska kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce stanove-
ných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platném v 1. pol. 2016, 
splňovalo tyto požadavky 99 % sociálních pracovníků, kteří se zúčastnili 
dotazníkového šetření. Zbylé 1 % představovali 3 sociální pracovníci z obcí s POÚ, 
přičemž 2 z nich do oblasti sociální práce teprve nastoupili (délka jejich praxe v oboru 
byla do 1 roku), a tak se lze domnívat, že právě potřebné vzdělání dokončovali. Třetí 
z těchto sociálních pracovníků naopak patřil k pracovníkům s dlouhou praxí - v oblasti 
sociální práce působil již více než 20 let.  

5.1.2 Zastoupení oboru sociální práce v rámci dosaženého 
vzdělání sociálních pracovníků 

Mezi obory, které sociální pracovníci OÚ vystudovali, převažoval obor 
sociální práce, druhým nejčastějším oborem u těch respondentů, kteří 
nevystudovali sociální práci (neboť řada respondentů vystudovala více oborů), byla 
sociální pedagogika, a to bez ohledu na to, zda sociální pracovník působil na 
OÚ ORP/SO hl. m. Prahy nebo POÚ (viz grafy č. 8 a 9). Kromě těchto oborů pak 
někteří sociální pracovníci uváděli např. speciální pedagogiku, sociálně-právní činnost, 
jiné pedagogické obory apod. 

 

  

                                                           
2  Tato kapitola je založena na výsledcích sekundární analýzy kvantitativních dat - podrobně viz kap. 3.3. 
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Graf č. 8 Podíl sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy, kteří absolvovali 
obor sociální práce, nebo sociální pedagogiku bez sociální práce (v %, N=187) 

 

 

Graf č. 9 Podíl sociálních pracovníků POÚ, kteří absolvovali obor sociální 
práce, nebo sociální pedagogiku bez sociální práce (v %, N=65) 

 

 

Obor sociální práce absolvovali sociální pracovníci obecních úřadů 
nejčastěji ve formě vysokoškolského studia (81,6 %), mezi sociálními pracovníky 
OÚ ORP/SO hl. m. Prahy mírně převažovali absolventi bakalářských studijních 
programů (52,4 %) a na POÚ magisterských studijních programů (58,3 %). 

5.1.3 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Většina (67,3 % a 66,1 %) sociálních pracovníků bez ohledu na to, zda 
pracují na pověřeném obecním úřadě nebo OÚ ORP/SO hl. m. Prahy, disponuje 
vysokoškolským vzděláním, a to nejen bakalářským, ale velmi často i magisterským 
(viz graf č. 10). Jedná se tedy o vysoce kvalifikované pracovníky, kteří nezřídka 
vystudovali i několik vysokých škol. Výsledky výzkumu dále prokázaly, že výše 
dosaženého vzdělání nesouvisí s délkou praxe v oboru, s jedinou výjimkou, 
kterou představují sociální pracovníci na POÚ s délkou praxe mezi 21 a 25 lety, kde       
50 % z nich mělo pouze středoškolské vzdělání, případně absolvovali ještě nástavbové 
studium. 
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Graf č. 10 Nejvyšší dosažené vzdělání sociálních pracovníků (v členění dle typu 
OÚ, v %, N=252) 

 

5.2 Další vzdělávání sociálních pracovníků OÚ ORP              
a POÚ v roce 2015 

5.2.1 Absolvované formy dalšího vzdělávání 

Sociální pracovníci obecních úřadů bez ohledu na typ úřadu realizovali v roce 
2015 své další vzdělávání nejčastěji v rámci akreditovaných kurzů. Tyto kurzy 
absolvovalo více než 80 % sociálních pracovníků jak ORP/SO hl. m. Prahy, tak POÚ 
(viz graf č. 11), 45 % z nich jimi současně naplnilo svou zákonnou povinnost 
v oblasti dalšího vzdělávání, neboť je absolvovali v celkové hodinové dotaci 24 
hodin. Dalšími formami dalšího vzdělávání, kterých se v roce 2015 zúčastnila alespoň 
pětina sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a rovněž alespoň pětina 
sociálních pracovníků POÚ, byly školící akce a konference. Kombinaci více forem 
vzdělávání pak uplatnilo 39,3 % sociálních pracovníků. Celkově se jeví, že co se týče 
výběru forem dalšího vzdělávání, uplatňují sociální pracovníci obecních úřadů stejnou 
strategii bez ohledu na typ jejich OÚ. 
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Graf č. 11 Podíl sociálních pracovníků, kteří v roce 2015 absolvovali některé z 
forem dalšího vzdělávání dle §111 zákona č. 108/2006 Sb. (v členění dle typu 
OÚ, v %, N=252) 

 

5.2.2 Spokojenost sociálních pracovníků s dalším vzděláváním 

S kurzy, stážemi apod., které sociální pracovníci v roce 2015 absolvo-
vali, bylo spíše či velmi spokojeno 81,4 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO 
hl. m. Prahy a 90,7 % sociálních pracovníků POÚ (viz graf č. 12). Sociální 
pracovníci pověřených obecních úřadů tedy uváděli vyšší míru spokojenosti než jejich 
kolegové z ORP/SO hl. m. Prahy. Ti pracovníci, kteří byli naopak nespokojeni se svými 
vzdělávacími aktivitami, uváděli jako důvod nespokojenosti nejčastěji nedostatečný 
obsah a rozsah vzdělávacích kurzů. Podle odhadu respondentů jim účast na dalším 
vzdělávání zabírala 5 až 10 % jejich úvazku, který měli alokován na nepřímou 
práci s klientem, toto číslo uvedlo shodně přibližně 60 % jak sociálních pracovníků 
ORP/SO hl. m. Prahy, tak POÚ. 

 

Graf č. 12 Míra spokojenosti sociálních pracovníků OÚ se vzdělávacími 
aktivitami, které absolvovali v roce 2015 (v členění dle typu OÚ, v %, N=252) 
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5.2.3 Strategie výběru a financování dalšího vzdělávání 

Sociální pracovníci byli v rámci dotazníkového šetření rovněž dotazováni na to, 
na základě čeho si své vzdělávací aktivity vybírají. Jak je patrné z grafu č. 13, 
dominantním motivem jsou aktuální potřeby výkonu sociální práce v obci 
následované zájmem pracovníka o dané téma. Naopak, zanedbatelný se jeví vliv 
přímých nadřízených sociálních pracovníků, což zejména na POÚ lze vnímat velmi 
pozitivně s ohledem na to, že vedoucí zde pracujících sociálních pracovníků často 
postrádají kvalifikaci v oblasti sociální práce. Poněkud zarážející je však nízký vliv 
vzdělávacího plánu sociálních pracovníků. V úvahu připadají dvě vysvětlení. Buď 
vzdělávací plány ve značné míře ladí se zájmy sociálního pracovníka v oblasti dalšího 
vzdělávání, a tedy část procentních bodů „vzdělávacímu plánu“ odčerpala varianta 
odpovědi „na základě vlastního zájmu o dané téma“. Nebo naopak jsou vzdělávací 
plány vnímány pouze jako naplnění formálního požadavku, který ovšem nemá reálný 
vliv na to, které kurzy pracovník nakonec absolvuje. 

 

Graf č. 13 Podle čeho si sociální pracovníci OÚ vybírají své vzdělávací aktivity? 
(v členění dle typu OÚ, v %, N=252) 

 

 

Přibližně pětina respondentů dále uvedla, které kurzy jí ve stávající nabídce 
chybí. Nejčastěji bylo poptáváno téma dluhové problematiky, práce s lidmi s duševním 
onemocněním a kazuistické semináře, kde by na praktických příkladech z praxe byly 
školeny různé metody sociální práce s klientem. Kurzy zaměřené přímo na sociální 
bydlení poptávány nebyly. Nicméně jeví se i z výše uvedeného, že představivost 
respondentů ohledně chybějících kurzů se pohybovala spíše v mantinelech stávající 
nabídky, než že by bylo zmíněno zcela nové téma. 

Podle výsledků tohoto šetření v roce 2015 hradily vzdělávací aktivity svým 
sociálním pracovníkům nejčastěji přímo obecní úřady, konktrétně v 96 % 
sociálních pracovníků ORP/SO hl. m. Prahy a 99 % sociálních pracovníků POÚ, nelze 
však rozlišit, zda zdrojem financí byla účelová dotace MPSV na výkon sociální práce 
v přenesené působnosti, nebo zda se jednalo o vlastní zdroje daných OÚ. 
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6. Supervize na OÚ ORP, POÚ, SO hl. m. Prahy3 

Výsledky dotazníkového šetření dokládají, že možnost účastnit se supervize 
dosud není standardní součástí podpory sociálních pracovníků působících na 
obecních úřadech při výkonu jejich náročného povolání. Nějaké formy supervize se má 
možnost účastnit pouze 68,8 % sociálních pracovníků působících při OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy, přičemž situace sociálních pracovníků na OÚ obcí s POÚ je v tomto ohledu ještě 
horší, neboť možnost využít nějaký typ supervize uvedla ani ne polovina dotázaných, 
resp. supervizi nemá k dispozici téměř 53 % těchto pracovníků. Závažnost tohoto 
zjištění zvyšuje ještě i skutečnost, že na OÚ obcí s POÚ obvykle působí vždy pouze 
jeden sociální pracovník, a tudíž nemá možnost chybějící supervizi ani částečně 
nahrazovat intervizí a konzultacemi s kolegy ze stejného pracoviště. 

Podívejme se nyní na téma využívání supervize na obecních úřadech podrobněji. 
Jak je patrné z grafu č. 14, na obecních úřadech, pokud je supervize nabízena, pak se 
častěji jedná o skupinovou formu. Pravidelné skupinové supervize se alespoň 1x 
ročně účastní 40,9 % sociálních pracovníků, dalších 19,3 % se pak má možnost účastnit 
supervize konané nepravidelně. Pokud se skupinová supervize koná pravidelně, pak se 
tato setkání nejčastěji odehrávají každé 2 nebo každé 3 měsíce. Naopak, pravidelná 
individuální supervize se nevyskytuje příliš často - účastní se jí pouze 15,4 % 
sociálních pracovníků obcí. Nicméně dle potřeby může tuto formu supervize využít 
téměř 30 % sociálních pracovníků OÚ.  

 

Graf č. 14 Jak často máte možnost účastnit se supervize? (v %, N=435) 

 

                                                           
3  Tato kapitola je založena na datech získaných prostřednictvím dotazníkového šetření realizovaného pro 

účely tohoto projektu - podrobně viz kap. 3.4. 
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Situaci v oblasti využívání supervize sociálními pracovníky jednotlivých typů OÚ 
pak ilustrují grafy č. 15 a 16. Z grafů je zejména patrná již výše zmiňovaná výrazně 
nižší dostupnost jakéhokoliv typu supervize pro sociální pracovníky OÚ obcí s POÚ. 
Individuální supervizi nemá k dispozici 66,1 % těchto pracovníků a pravidelné 
skupinové supervize se má možnost účastnit jen 24,4 % sociálních pracovníků OÚ obcí 
s POÚ. 

 

Graf č. 15 Jak často máte možnost účastnit se skupinové supervize? (v členění 
dle typu OÚ, v %, NORP/SO=308; NPOÚ=127) 
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Graf č. 16 Jak často máte možnost účastnit se individuální supervize? (v členění 
dle typu OÚ, v %, NORP/SO=308; NPOÚ=127) 

 

 

Zájem sociálních pracovníků OÚ o případné zavedení supervize pak byl 
zjišťován pouze u těch sociálních pracovníků, kteří uvedli, že daný typ supervize 
nemají k dispozici. Grafy č. 17 a č. 18 ukazují, že většina sociálních pracovníků OÚ by 
o zavedení supervize měla zájem, přičemž sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy 
by spíše preferovali pravidelnou skupinovou supervizi (76,2 %) a sociální pracovníci OÚ 
obcí s POÚ naopak individuální supervizi (64,2 %). Tento rozdíl by opět mohl být 
připsán odlišnosti ve velikosti personálního pokrytí agendy sociální práce na jednotli-
vých typech OÚ. Zatímco skupinová supervize by se v případně ORP/SO hl. m. Prahy 
patrně konala s ohledem na větší počet sociálních pracovníků na těchto OÚ přímo na 
jejich pracovišti, sociální pracovníci z OÚ obcí s POÚ by na skupinovou supervizi museli 
patrně dojíždět jinam, neboť jsou na daném OÚ většinou v pozici sociálního pracovníka 
jediní. 
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Graf č. 17 Uvítal/a byste zavedení pravidelné skupinové supervize na Vašem 
pracovišti? (v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=101; NPOÚ=72) 

 

 

Graf č. 18 Uvítal/a byste zavedení individuální supervize na Vašem pracovišti? 
(v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=155; NPOÚ=84) 
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7. Rozbor představ sociálních pracovníků na 
obecních úřadech o vhodném dalším vzdělávání 
v souvislosti s problematikou sociálního bydlení 

7.1 Představy vedoucích pracovníků sociálních odborů/ 
oddělení OÚ obcí s rozšířenou působností4 

7.1.1 Na koho by mělo být vzdělávání v souvislosti se sociálním 
bydlením v rámci OÚ ORP zacíleno 

Vedoucí sociálních odborů/oddělení ORP hned v úvodu diskuse ke vzdělávacím 
potřebám sociálních pracovníků obcí v souvislosti s očekávaným zákonem o sociálním 
bydlení spontánně uváděli, že vzdělávání a osvěta v oblasti sociálního bydlení a 
povinností obcí vyplývajících ze zákona o sociálním bydlení by mělo být v prvé řadě 
zacíleno na samosprávu obcí, zejména starosty a místostarosty. Současně 
dodávali, že je to právě nepochopení otázky sociálního bydlení ze strany samospráv, 
které sociálním pracovníkům obcí ztěžuje práci s danou cílovou skupinou podobně jako 
chybějící sociální byty. 

Vedoucí sociálních odborů/oddělení vyjadřovali obavu, že pokud nebudou 
samosprávy zevrubně o obsahu zákona o sociálním bydlení informovány, sociální 
pracovníci obcí, kteří budou postupovat podle zákona o sociálním bydlení, budou 
samosprávou obviňováni ze svévolného podporování nepopulárních cílových skupin, 
z přinášení problémů, které se dosud obci dařilo vytěsňovat, apod. 

Proto by vedoucí uvítali, kdyby školení pro samosprávy bylo pokud možno 
povinné a bylo realizováno prostřednictvím „živých“ školitelů, ne pouze prostřednic-
tvím písemné informace zaslané poštou, neboť tato forma obvykle dle jejich zkušenosti 
velký dosah nemívá.  

„Máte už v myšlenkách, co byste potřebovali, protože ministerstvo má zájem 
vypsat k tomu školení?“ (moderátor fokusní skupiny) 

„Já si myslím, že by to mělo být nejen pro sociální pracovníky, ale hlavně i pro 
představitele obcí.“ (vedoucí 1) 

„To především, v obráceným pořadí - nejdřív samosprávy a pak my.“ (vedoucí 2) 

„My jsme až na konci, protože celý to je jinak o byťáku a těch dotací a podobně.“ 
(vedoucí 3)  

„Dokud není zákon o sociálním bydlení, tak se nás pořád budou ptát „Na co 
potřebujete byty?“ Prostě u nás nejsou byty. My ty lidi nemáme kam dát. A oni 
si myslí, prostě zatím to není, tak to nebudu řešit.“ (vedoucí 2)  

„Nevím, ne nějakou povinnost, ale aby ten představitel tý obce věděl, že 
skutečně ty byty se budou moct vybudovat, že to není výmysl toho sociálního 
pracovníka, aby tam ubytovával ty sociály. Takže aby to bylo nějak prezentovaný 
i těm představitelům obce. Ale ne třeba jako v poště nebo tak.“ (vedoucí 4)  

                                                           
4  Tato kapitola prezentuje zjištění získání prostřednictvím metody focus group - podrobně viz kap. 3.1. 
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„Já bych tam nechal tu povinnost se toho zúčastnit.“ (vedoucí 5) 

„Povinnost je ještě lepší, jestli by to šlo.“ (vedoucí 1)  

„Já nevím, jestli má někdo pravomoc takhle nařídit povinnost někam jít, 
starostovi nebo primátorovi.“ (vedoucí 5) 

„Já si myslím, že opravdu by bylo potřeba, aby to i to ministerstvo vysvětlilo 
těm obcím, že je to jejich problém, ne problém sociálního pracovníka. To je věc 
politické reprezentace.“ (vedoucí 2)  

„Že se to jmenuje sociální bydlení, tak to automaticky hodili na sociálky.“ 
(vedoucí 7) 

„Z pohledu sociální práce si myslím, že to dělat umíme, ale tam je důležité to 
ztotožnění té samosprávy, toho majetkového vedení města. Protože když my 
zpracováváme připomínky k tomu zákonu, tak já se na to dívám z pohledu toho 
sociálního: jakože přechodné bydliště, budu tam mít klienta, který je 10 let na 
území, má tam přechodný pobyt, že už ta obec by se o něho mohla postarat, a 
samospráva s tím zásadně nesouhlasí. Takže tady se střetáváme. A z pohledu 
sociální práce asi pokud bude kapacita, problém nebude, ale potom ta 
vymožitelnost.“ (vedoucí 15) 

Vedoucí pracovníci dále uváděli, že samotnou sociální práci s cílovou 
skupinou osob v bytové nouzi vykonávají jejich sociální pracovníci již nyní, 
současně vyjadřovali přesvědčení, že práci s touto cílovou skupinou „umějí“, pouze 
jim schází volné sociální byty či kapacity pobytových sociálních služeb. Proto 
nepovažovali vzdělávání zacílené na sociální pracovníky za tolik důležité jako 
vzdělávání samosprávy. 

„V rámci sociální práce, my tu sociální práci děláme v rámci toho sociálního 
bydlení.“ (vedoucí 2)  

„My nemáme ty objekty.“ (vedoucí 10) 

„... Ale my s tou sociální prací asi všichni víme, jak jim pomoct, ale skončíme na 
tom, že buď ty lidi nemají peníze, nebo není zařízení, skončíme na něčem, co už 
neumíme ovlivnit. My bysme věděli, jak mu pomoct.“ (vedoucí 6) 

„U nás je to tak, že tím, že my máme dost bytů, máme i obecní ubytovnu, a 
máme i, neříkáme sociální byty, ale máme sociální bydlení, kde je zaangažován 
náš sociální odbor, který to posuzuje, a dělá vyjádření, takže u nás všechny ty 
fáze fungují. A myslím si, že kolegyně se v tom poměrně hodně dobře orientují. 
(…) já z našeho pohledu nevidím, že by bylo něco speciálního se třeba doškolit, 
protože ti sociální pracovníci jsou tak univerzální, i v tom poradenství současném, 
co dělají i ostatním klientům, že si myslím, že s tou bytovou problematikou jsou 
dobře obeznámeni.“ (vedoucí 23) 

„Sociální bydlení my už plníme nyní, protože spolupracujeme s odborem majetku, 
který je ten tým, kdo přiděluje ty byty, takže my pro ně děláme sociální šetření 
pro tu klientelu, vyhodnocujeme ty žádosti, děláme ty věci s tím spojené, teď 
jsme se dokonce posunuli dál, protože máme byty zvláštního určení, máme 
"sociální byty", jsou to byty pro osoby s nízkým příjmem a ženy v ohrožení, 
matky s dětmi, tam ty smlouvy už dokonce podepisuju nově já, takže to nejde 
vůbec přes radu, mám to v kompetenci přímo já, takže tím pádem se to 
posunuje a my už ty věci plníme.“ (vedoucí 18) 
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Dodejme, že v rámci diskuse byly probírány i jednotlivé činnosti svěřené 
návrhem zákona v podobě, kterou měl před vnějším připomínkovým řízením, sociálním 
pracovníků obcí, přitom bylo zřejmé, že většina přítomných je s obsahem návrhu 
zákona o sociálním bydlení seznámena, někteří ho měli i vytištěný před sebou, a nelze 
tedy říci, že by schopnosti a znalosti svých sociálních pracovníků „přeceňovali“ 
z neznalosti připravované nové agendy.  

Pohled vedoucích pracovníků na danou problematiku stejně jako pohledy dalších 
aktérů oslovených v rámci tohoto výzkumu, tj. samotných sociálních pracovníků a 
rovněž expertů na oblast sociálního bydlení, však nelze interpretovat izolovaně, neboť 
teprve zahrne-li výzkum perspektivy různých relevantních aktérů, může vykreslit 
takový obraz zkoumané problematiky, který s vysokou pravděpodobností odpovídá 
skutečnosti.  

 

Jakými kompetencemi by měli sociální pracovníci působící v agendě sociálního 
bydlení disponovat a jakou další podporu by potřebovali? 

Opět, vedoucí primárně uváděli, že jejich sociální pracovníci se již s tématy 
souvisejícími s podporou cílové skupiny sociálního bydlení průběžně sezna-
mují, protože již nyní se s touto cílovou skupinou setkávají. Nicméně jako novou 
oblast znalostí, kterou by měl takový sociální pracovník disponovat, vnímali oblast 
nájemních vztahů, jak ji ošetřuje nový občanský zákoník, dále dávkové 
systémy a celkově proškolení v zákoně o sociálním bydlení coby nové právní 
úpravě. 

„Očekáváte, že budou potřeba nějaké specifické kompetence pro sociální 
pracovníky, aby to mohli dělat?“ (moderátor fokusní skupiny) 

„To už děláme teď. Procházíme nájemní smlouvy, vyjednáváme s byťákem. (...)“ 
(vedoucí 7) 

„Možná nájemní vztahy podle nového občanského zákoníku. Ale mě přijde, že 
jsme museli si tohle všechno nastudovat a s byťákem vyřešit.“ (vedoucí 5)  

„Většinou máme o školení zájem, protože potřebujeme s lidma pracovat, máme 
ten okruh tý problematiky širokej, tak my potřebujeme jak dávkový systémy, 
tak kolem bydlení, my toho máme hodně.“ (vedoucí 4) 

„Ale mít k tomu zákonu proškolení je určitě dobré. Protože když to znám, tak se 
můžu v rámci toho pohybovat.“ (vedoucí 17) 

Vedoucí sociálních odborů/oddělení ORP dále diskutovali, že sociální pracovníci 
obce vzhledem k jejich širokému poli působnosti a variabilitě cílových skupin, s nimiž 
přicházejí do kontaktu, nemohou být skutečnými experty na všechny cílové skupiny, 
skupinu osob v bytové nouzi nevyjímaje. Podle jejich názoru by měl mít sociální 
pracovník obce možnost využívat služeb dalších profesionálů, coby podporu 
své vlastní činnosti - např. možnost konzultovat zmiňované nájemní vztahy 
s právníkem. Dle některých vedoucích, toto již v některých obcích probíhá. 

„Konec konců vždyť dotace, vždyť si tam můžeme najmout právní služby, ne? Já 
mám pocit, že v rámci OSPODu to je možný.“ (vedoucí 1)   



7. Rozbor představ sociálních pracovníků na obecních úřadech o vhodném dalším 
vzdělávání v souvislosti s problematikou sociálního bydlení 
 
 
 

46 

„My můžeme použít našeho právníka, my máme několik právníků na městě.“  
(vedoucí 11)   

„Ano, což my využíváme taky, tady v těch složitých situacích.“ (vedoucí 1) 

„Prosím vás, jací jsou ti právníci?“ (vedoucí 5)   

„My máme skvělou právničku, která dokáže vybojovat všechno.“ (vedoucí 1) 

7.1.2 Vhodné formy dalšího vzdělávání 

Vedoucí sociálních odborů/oddělení ORP uváděli, že jejich odbor či jednotliví 
pracovníci běžně využívají následující formy dalšího vzdělávání: individuální vzdělávání, 
týmové vzdělávání, školení na klíč, stáže a doplňkově též webináře. Dle jejich 
zkušenosti mají všechny formy své kladné stránky a je důležité je kombinovat, neboť 
se vzájemně doplňují: 

- Školení na klíč jsou poměrně běžná a umožňují připravit školení s ohledem na 
specifika daného správního obvodu. Rizikem ale je, pokud pracovníci během školení 
zůstávají na pracovišti, neboť pracovníci mají tendenci odbíhat či musejí odcházet 
za klienty apod. 

 

„Potom ještě se nám osvědčilo školení na klíč, vyloženě pro náš odbor.“ (vedoucí 
3) 

„Je to tak, že my se domluvíme i s tím lektorem, že se třeba chceme více zaměřit 
na tu oblast, třeba na zdravotnictví, opatrovnictví, …“ (vedoucí 15) 

„Já školení na pracovišti nemám ráda, protože tam často dochází k tomu, že ti 
pracovníci v průběhu toho vzdělávání odchází různě, protože někdo volá, že něco 
potřebuje a podobně.“ (vedoucí 13) 

- Klasická skupinová školení jsou ale také vnímaná jako důležitá - sociálním 
pracovníkům umožňují vykročit z úřadu, setkat se s kolegy, vyměnit si zkušenosti. 
Z hlediska vzdělávacího přínosu samotného školení vně úřadu se přítomní shodli, že 
vždy záleží na osobě přednášejícího a po určitých zkušenostech se snaží školením 
vedeným určitými lektory vyhnout. 

„Ale je dobrý jet i na školení mimo úřad a mít zpětnou vazbu od lidí z republiky a 
od jiných úřadů.“ (vedoucí 3) 

- Stáže obrušují mylné představy sociálních pracovníků obce o činnosti jednotlivých 
sociálních služeb a usnadňují následnou spolupráci. Opačně s tím zkušenost není, 
že by pracovníci služeb chodili na stáže na sociální odbory. Jako vhodná alternativa 
ke stážím je dále vnímána účast sociálních pracovníků obcí na pracovních skupinách 
Komunitního/Střednědobého plánování sociálních služeb. 

„A ještě se nám osvědčilo, že hodně umožňuju kolegyním chodit i na stáže přímo 
do těch soc. služeb. (…) já jsem kolegyním řekla, děvčata, máte možnost, když 
chcete, jděte na stáže, já vám to umožním, domluvte se, jděte tam na celý den. 
Tak byly v azylovém domě, předtím byla kolegyně v chráněném bydlení, protože 
chtěla vědět, co se těm lidem nabízí, jaké možnosti, a aby ony pochopily, jak 
funguje ta pracovnice a co řeší. Takže je to přínos pro obě, protože se nastaví 
lepší spolupráce, potom se dobře komunikuje, oni ví o té službě možná víc, než 
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věděly, a zase služba ví o nás, co všechno ty kolegyně umí a jak můžou 
pomoci.“ (vedoucí 13) 

„U nás se sociální pracovníci účastní komunitního plánování, kde jsou zastupitelé 
a zástupci všech soc. služeb, takže spousta problémů se vyřeší tam, tam se 
spousta informací předá, a stejně tak i na těch různých školeních. Tam jsou i 
sociální pracovníci z těch služeb.“ (vedoucí 19) 

- Webinář5 je forma dalšího vzdělávání, která není dle reakcí přítomných vedoucích 
zatím příliš rozšířená, nicméně těmi, kteří s ní mají zkušenost, je hodnocena velmi 
kladně. 

„Myslím si, že by se velmi dobře mohlo uplatnit použití webinářů, které šetří čas 
i peníze spojené s cestováním. Daly by se uplatnit jednak jako nástroj vzdělá-
vání, metodické řízení, tak i sjednocující nástroj řízení. Po prvotním zaškolení, jak 
s ním pracovat, třeba prostřednictvím krajských úřadů, je možné komunikovat, 
informovat, vzdělávat napříč republikou, vznášet dotazy, diskutovat. Dostupnost 
je pro všechny z pohodlí svého prostředí. Je možno je zaměřit jak na vedoucí 
odboru, vedoucí oddělení atd., nutno jej pouze přizpůsobit daným podmínkám a 
použít jako nový efektivní komunikační kanál.“ (vedoucí 23) 

Vedoucí sociálních odborů/oddělení ORP současně zdůrazňovali, že s pracovní 
pozicí sociálního pracovníka obce se nerozlučitelně pojí průběžné vzdělávání, sledování 
aktuálních trendů, změn apod. a že pokud toto nedělá sám pracovník, pak obvykle na 
této pozici nemůže setrvat. Jejich sociální pracovníci se tedy především průběžně 
vzdělávají sami, vyhledávají informace apod., a to pružně, podle toho, na jaké 
podněty či nové problémy v praxi narazí. Nezanedbatelnou roli v tomto hrají i vedoucí 
sociálních odborů, kteří jednak sami předávají informace o novinkách svým podřízeným 
a dále často s jednotlivými sociálními pracovníky sestavují jejich vzdělávací plány. 

„Já myslím, že to vyplývá i z té práce s tím klientem, kdy vznikají nové problémy, 
a ta pracovnice, pokud mu chce pomoci, tak si musí tyhle informace hledat, 
zjišťovat, oslovovat, kontakty na bydlení.“ (vedoucí 18) 

„Ale nemusí to být jenom ona sama, ale když se opravdu s něčím novým přijde, 
tak já si myslím, že všichni děláme porady, se všema sociálníma pracovníkama, 
ať už podle cílových skupin, nebo všech a taky my máme ještě pak ty referáty, 
což jsou menší skupinky, takže oni tam komunikují spolu a opravdu pak třeba 
nad jedním případem jsou dva, tři.“ (vedoucí 21) 

„Já si myslím, že univerzálnost toho sociálního pracovníka spočívá v tom, že on 
dokáže aplikovat i nové řekněme techniky té soc. práce nebo metody.“ (vedoucí 
15)  

„Ale ta otázka je, jak se k tomu dostane, když je přetížený …“ (moderátor fokusní 
skupiny) 

„Tak chodí na školení. A není problém.“ (vedoucí 18) 

  

                                                           
5  Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový 

prohlížeč. Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat začátkem 
21. století společně s rozšířením technologií pro videokonference. Účastník webináře nepotřebuje extra 
hardware ani software a možnosti jeho využití jsou velice široké. V největší míře se webináře používají pro 
předání přínosných informací nebo představení a školení na určitý produkt či službu. Zdroj: Wikipedie. 
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7.2 Představy řadových sociálních pracovníků sociálních 
odborů/oddělení OÚ obcí s rozšířenou působností, OÚ 
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
hl. m. Prahy6 

V rámci dotazníkového šetření jsme řadovým sociálním pracovníkům OÚ kladli 
podrobně členěné baterie otázek zaměřených na to, co by sociální pracovníci 
považovali za užitečné či žádoucí ve sféře dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu 
sociální práce s lidmi, kteří čelí potížím v oblasti bydlení. Baterie otázek byly sestaveny 
na základě poznatků z předchozích fází výzkumu, tedy podkladů získaných metodou 
Delphi, a dále z fokusních skupin s vedoucími pracovníky sociálních odborů (podrobně 
viz kap. 3.4) a rovněž s pracovníky MPSV. 

Otázky určené sociálním pracovníkům OÚ se týkaly jak oblastí, v nichž by bylo 
vhodné rozšiřovat či prohlubovat znalosti související s problematikou sociálního bydlení, 
tak rovněž rozvoje znalostí a dovedností v oblasti metod a technik sociální práce či 
prohlubování znalostí týkajících se práce s různými cílovými skupinami. Kromě toho 
byly také zjišťovány názory sociálních pracovníků na to, kteří z dalších aktérů, kteří 
mohou být pro oblast intervence do životní situace klientů s potížemi v oblasti bydlení 
relevantní, by se také určitých vzdělávacích aktivit měli zúčastnit. V neposlední řadě 
byly do dotazníku zařazeny i otázky směřující k podchycení představ sociálních 
pracovníků o vhodných formách a způsobech dalšího vzdělávání v jednotlivých dílčích 
oblastech spojených s problematikou pomoci lidem v bytové nouzi.  

V souvislosti s představami sociálních pracovníků o dalším vzdělávání v dané 
oblasti nás rovněž zajímalo, zda sociální pracovníci již nějaké zkušenosti se vzdělává-
ním zaměřeným na problematiku sociálního bydlení a sociální práce v systému 
sociálního bydlení mají. Z odpovědí respondentů lze usuzovat, že doposud je tato 
oblast vzdělávání pokryta nedostatečně, neboť většina sociálních pracovníků se dalšího 
vzdělávání zaměřeného na tuto oblast zatím nezúčastnila a celkově je vzdělávání 
v této oblasti zřejmě značně nahodilé a nesystematické. Ze sociálních pracovníků, kteří 
se zúčastnili dotazníkového šetření, jich většina, konkrétně 63,6 %, uvedla, že zatím 
žádný kurz, školení či stáž zaměřené na problematiku sociálního bydlení a sociální 
práce v systému sociálního bydlení neabsolvovala. Ze zbývajících 33,4 % respondentů, 
kteří uvedli, že již nějaké vzdělávání v této oblasti absolvovali, si ovšem téměř polovina 
nedokázala vzpomenout, o jaký kurz, stáž, školení apod. se jednalo. Respondenti, kteří 
si vybavili, o jakou vzdělávací akci šlo, pak uváděli pestrou směs kurzů, seminářů a 
konferencí. 

Některé z uváděných akcí byly tematicky zaměřeny přímo na danou problema-
tiku - např. „Index zranitelnosti rodin v bytové nouzi“; „Konference k pilotním 
projektům sociálního bydlení“; „Konference k připravovanému zákonu o sociálním 
bydlení“; „Odborná konference ´Sociální bydlení v ČR´"; „Školení pracovníků Platformy 
pro sociální bydlení“; „Sociální práce s osobami bez domova“; „Zahraniční stáže ve 
Španělsku (Madrid) a v Nizozemsku (Veldhoven) - výměna zkušeností v oblasti bytové 
politiky“; semináře na téma „Dluhové poradenství ve vztahu k bydlení“; „Ekonomická 
gramotnost ve vztahu k bydlení“; „Nájemní smlouvy (vznik, průběh a ukončení vč. 
soudního vystěhování)“ apod.  

                                                           
6  Tato kapitola je založena na datech získaných prostřednictvím dotazníkového šetření realizovaného pro 

účely tohoto projektu - podrobně viz kap. 3.4. 



7. Rozbor představ sociálních pracovníků na obecních úřadech o vhodném dalším 
vzdělávání v souvislosti s problematikou sociálního bydlení 
 
 

49 

Řada dalších uváděných vzdělávacích akcí se pak týkala témat, která s proble-
matikou sociální práce s lidmi v bytové nouzi sice souvisí, tyto akce ale nebyly 
zaměřeny přímo na problematiku sociálního bydlení a sociální práce v systému 
sociálního bydlení. Jednalo se obvykle o vzdělávání v problematice dluhové, exekuční, 
v oblasti hmotné nouze apod., případně bylo uváděno vzdělávání zaměřené obecněji 
na výkon sociální práce na obci, na individuální plánování, ale zmiňovány byly i kurzy 
na téma opatrovnictví či dávek pomoci osobám se zdravotním postižením. 

7.2.1 Potřeby sociálních pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání: 
znalosti 

Dotazovaní sociální pracovníci byli požádáni, aby se pokusili na čtyřstupňové 
škále v rozpětí možností od „rozhodně ano“ po „vůbec ne“ posoudit, zda by potřebovali 
doplnit vzdělání v různých oblastech, které se týkají práce s cílovou skupinou lidí 
s problémem v oblasti bydlení. Tato otázka, jak bylo v jejím znění explicitně zdůraz-
něno, nebyla určena pouze pro sociální pracovníky, kteří mají s danou cílovou skupinou 
zkušenosti, ale i pro ty, kteří s ní doposud nepracovali. Zároveň byla také u každé 
z testovaných položek (jejich seznam viz graf č. 19) nabízena možnost „nedokážu 
posoudit“. 

Z grafu č. 19 je patrné, že sociální pracovníci u všech sledovaných položek 
inklinovali k odpovědi „spíše ano“ a téměř u všech (s výjimkou několika, kde se více 
respondentů přiklonilo k možnosti „nedokážu posoudit“) nejméně využívali odpověď 
„vůbec ne“. To znamená, že znalosti ze všech testovaných oblastí připadají sociálním 
pracovníkům při práci s lidmi s potížemi v oblasti bydlení poměrně důležité a domnívají 
se, že by si tyto znalosti potřebovali doplnit, nicméně ve většině případů o této potřebě 
nejsou natolik jednoznačně přesvědčeni, aby volili odpověď „rozhodně ano“.  

Podíváme-li se tedy na graf č. 19 optikou toho, jak často respondenti volili 
odpověď „rozhodně ano“ a s přihlédnutím k tomu, jaký podíl odpovědí u dané položky 
tvořily ještě odpovědi „spíše ano“, pak za nejdůležitější považují sociální pracovníci 
doplnit si prostřednictvím dalšího vzdělávání znalosti v těchto oblastech: základy 
dluhového poradenství; postup hodnocení bytové nouze; úprava nájemních vztahů dle 
nového občanského zákoníku; zákony vztahující se k sociálním dávkám, včetně 
porozumění stanovování nároků na jednotlivé dávky.  

Témata, u nichž byli respondenti relativně nejméně přesvědčeni o tom, že se 
v nich potřebují vzdělávat, lze určit podle toho, že zde nejméně často volili odpověď 
„rozhodně ano“ a zároveň se častěji přikláněli k variantám „spíše ne“ či „vůbec ne“. 
Z tohoto hlediska sociální pracovníci nepovažovali za příliš důležité získávat dalším 
vzděláváním znalosti zejm. v těchto oblastech: antidiskriminační legislativa; monitoring 
a evaluace (hodnocení) činností sociální práce; neziskové organizace a spolupráce 
s nimi; ochrana osobních údajů při práci v systému sociálního bydlení. To, že sociální 
pracovníci spíše nepovažovali za nutné prostřednictvím dalšího vzdělání znalosti 
v těchto oblastech rozvíjet, ale nelze interpretovat pouze tak, že tyto znalosti 
nepovažují při práci s danou cílovou skupinou za důležité. Může to rovněž znamenat, 
že svoje znalosti v daných oblastech již považují za dostačující, či se domnívají, že 
jsou schopni si je osvojit bez nutnosti absolvování dalšího vzdělávání organizovanou 
formou. Svou roli při rozhodování o prioritách v oblasti dalšího vzdělávání může u 
některých sociálních pracovníků hrát i jejich velká pracovní vytíženost ve spojení 
s velkou různorodostí klientely, kdy mohou mít tendenci poptávat další vzdělávání jen 
z hlediska těch opravdu nejakutnějších potřeb. 
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Graf č. 19 Které znalosti si sociální pracovníci potřebují doplnit (v %, N=435) 
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Pro podrobnější rozbor této otázky je možné variantu odpovědí „nedokážu 
posoudit“ vypustit a s odpověďmi „rozhodně ano“ až „vůbec ne“ pracovat jako s čísly 
od 1 do 4, tzn.: 1 = „rozhodně ano“; 2 = „spíše ano“; 3 = „spíše ne“; 4 = „vůbec ne“. 
Můžeme pak vypočítat střední hodnoty, tzn. průměr, modus a medián, přičemž čím 
nižších hodnot jednotlivé položky „znalostí“ dosáhnou, tím důležitější je v očích 
sociálních pracovníků se v dané oblasti dále vzdělávat. Analýzou středních hodnot jsme 
rovněž zjišťovali, zda se liší potřeby sociálních pracovníků POÚ a sociálních pracovníků 
ORP/SO hl. m. Prahy. Z tabulky 1 je patrné, že očekávání, že odlišnosti ve výkonu 
sociální práce na POÚ a ORP/SO hl. m. Prahy by mohly vést i k odlišným vzdělávacím 
potřebám sociálních pracovníků zde působících, se nepotvrdilo, neboť střední hodnoty 
v obou podsouborech respondentů se v podstatě nelišily.  

 

Tabulka č. 1 Které znalosti si sociální pracovníci potřebují doplnit v členění dle 
typu OÚ (střední hodnoty) 

oblasti znalostí 

PRŮMĚR MEDIÁN MODUS 

sociální 
pracovníci 
ORP/SO 

hl. m. 
Prahy 

sociální 
pracovníci 

obce  
s POÚ 

sociální 
pracovníci 
ORP/SO 

hl. m. 
Prahy 

sociální 
pracovníci 

obce  
s POÚ 

sociální 
pracovníci 
ORP/SO 

hl. m. 
Prahy 

sociální 
pracovníci 

obce s 
POÚ 

úprava nájemních vztahů 
dle nového občanského 
zákoníku 

1,80 1,81 2 2 2 2 

technické a hygienické 
standardy bydlení 

2,35 2,24 2 2 2 2 

postup hodnocení bytové 
nouze 

1,78 1,82 2 2 2 1 

ochrana osobních údajů při 
práci v systému sociálního 
bydlení 

2,31 2,33 2 2 2 2 

příklady místních politik 
sociálního bydlení na obecní 
úrovni v ČR 

1,97 2,20 2 2 2 2 

zákony vztahující se k so-
ciálním dávkám včetně 
porozumění stanovování 
nároků na jednotlivé dávky 

1,96 2,05 2 2 2 2 

sociální služby a spolupráce 
s nimi 

2,25 2,17 2 2 2 2 

neziskové organizace  
a spolupráce s nimi 

2,32 2,28 2 2 2 2 

základy dluhového 
poradenství 

1,8 1,78 2 2 2 1 

základy finanční gramotnosti 2,09 2,10 2 2 2 2 

postup při podávání stížnosti 
klientem vůči institucím 
(správní právo) 

2,38 2,34 2 2 2 2 

antidiskriminační legislativa 2,59 2,59 3 3 3 3 

monitoring a evaluace 
(hodnocení) činností sociální 
práce 

2,38 2,31 2 2 2 2 
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7.2.2 Potřeby sociálních pracovníků OÚ v souvislosti s dalším 
vzděláváním: znalosti a dovednosti z oblasti metod a technik 
sociální práce  

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků v  metodách a technikách sociální 
práce, které by mohly být nezbytné či užitečné při práci s lidmi stiženými problémy 
v oblasti bydlení, byly zjišťovány poměrně rozsáhlou baterií položek. Tato baterie 
obsahovala celkem 24 různých technik či metod sociální práce, z nichž některé jsou 
specifikovány přímo pro sociální práci s osobami v bytové nouzi a jiné jsou obecněji 
formulované, byť se jejich využití v práci s touto cílovou skupinou očekává (viz jejich 
úplný přehled v tabulce č. 2). 

Postup zjišťování těchto potřeb byl analogický postupu popsanému v kap. 7.2.1, 
tzn., i u této baterie položek se respondenti vyjadřovali na čtyřstupňové škále od 
„rozhodně ano“ po „vůbec ne“, přičemž měli k dispozici rovněž možnost „nedokážu 
posoudit“. Zastoupení jednotlivých odpovědí u testovaných položek prezentujeme níže, 
a to dle typu dané položky - oblasti potenciálního dalšího vzdělávání (viz grafy č. 20-
22). Pro první orientaci je ale vhodné podívat se nejprve na míry centrální tendence, 
tzn., jakých hodnot nabývá průměr, modus a medián. Podobně jako u předchozí otázky 
jsme nejprve odstranili variantu „nedokážu posoudit“, která se u odpovědí v rámci této 
otázky vyskytovala minimálně, tj. pouze v  jednotkách případů. Se zbylými hodnotami 
pak počítáme jako s čísly v rozmezí 1-4, kdy čím menší číslo, tím více je dle 
respondentů třeba se v dané oblasti metod a technik sociální práce dále vzdělávat. 

Z dosažených hodnot měr centrální tendence u jednotlivých testovaných polo-
žek (viz tabulka č. 2) je patrné, že obecně jsou dotazovaní sociální pracovníci dalšímu 
vzdělávání v daných oblastech spíše nakloněni, tzn., považují je za poměrně důležité, 
ale rozhodně o nutnosti vzdělávat se v nich přesvědčeni nejsou. Inklinace k odpovědím 
v kategorii „spíše ano“ u téměř všech testovaných položek pravděpodobně odráží fakt, 
že sociální pracovníci pociťují deficity v mnoha konkrétních sférách metod a technik 
sociální práce užitečných při práci s lidmi s potížemi v oblasti bydlení, ale neuvažují o 
této problematice diferencovaně a „ostře“. 

Celkové rozložení odpovědí působí, jako by se sociální pracovníci chtěli posíle-
ním znalostí na všech frontách vybavit spíše proto, že nemají přesnou představu, co by 
při práci s danou cílovou skupinou mohli využít více a je nezbytné to ovládat a zároveň 
se při práci s touto cílovou skupinou dosud necítí „pevní v kramflecích“. Rovněž byly 
provedeny i analýzy toho, zda se tyto názory sociálních pracovníků liší podle toho, zda 
mají či nemají ve své obci sociálně vyloučené lokality, a také podle toho, na jakém 
typu obce pracují. Odpovědi se ani v jednom případě významně nelišily, ba naopak, 
jejich rozložení bylo překvapivě identické bez ohledu na to, zda se jednalo o sociální 
pracovníky obcí II. či III. typu, či zda sociální pracovníci uváděli či neuváděli, že se 
v jejich obci nachází sociálně vyloučená lokalita. I neexistence těchto rozdílů svědčí o 
tom, že dotazovaní sociální pracovníci se k otázkám týkajícím se potřeby dalšího 
vzdělávání nevyjadřovali na základě hlubší reflexe zkušeností s prací s danou cílovou 
skupinou ve vztahu k tomu, jaké znalosti a dovednosti již mají a jaké zatím postrádají, 
ale spíše na základě celkového pocitu.  

Jak lze na první pohled zjistit z tabulky č. 2, průměr dosažených odpovědí 
dosáhl hodnoty menší než 2 jen u tří ze všech testovaných položek, přičemž u jedné 
z nich byla hodnota modální kategorie, tedy nejčastěji volené varianty, rovna 1. Je to 
tedy oblast, u níž sociální pracovníci vyjadřovali potřebu dalšího vzdělávání 
nejrozhodněji. Jedná se o oblast „Jak pracovat s klienty, kteří selhávají při plnění 
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individuálního plánu“, na druhém místě pak figuruje „Individuální plánování v systému 
sociálního bydlení“. Třetí z hlediska dalšího vzdělávání nejvíce potřebnou oblastí jsou 
dle odpovědí sociálních pracovníků „Postupy prevence ztráty bydlení“. 

 

Tabulka č. 2 Potřeba dalšího vzdělávání v metodách a technikách sociální práce 
při práci s lidmi s potížemi v oblasti bydlení (střední hodnoty) 

OBLAST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V METODÁCH A 
TECHNIKÁCH SOCIÁLNÍ PRÁCE 

důležitost dalšího vzdělávání  
v dané oblasti 

PRŮMĚR MEDIÁN MODUS 

schopnost prvokontaktu se zájemcem o sociální byt 2,56 3 3 

posouzení životní situace klienta 2,41 2 2 

sociální šetření v přirozeném prostředí klienta 2,48 3 3 
jak pracovat s klientem do doby faktického nastěhování  
do sociálního bytu  

2,06 2 2 

individuální plánování v systému sociálního bydlení 1,95 2 2 

vyhodnocování úspěšnosti intervence 2,19 2 2 
jak pracovat s klienty, kteří selhávají při plnění individuálního 
plánu 

1,72 2 1 

ukončování spolupráce s klientem (např. ne/dobrovolné ukončení, 
technické aspekty vystěhování, časové rozvržení odchodu z bytu) 

1,96 2 2 

techniky profesionálního rozhovoru 2,27 2 2 
komunikační dovednosti s ohledem na cílovou skupinu/typ aktérů 
(jednotlivec, skupina, rodina, veřejnost, kolega, úředník apod.) 

2,33 2 3 

síťování sociálních služeb a koordinace poskytované podpory 2,34 2 2 

zprostředkování další pomoci 2,40 2 2 

základní znalosti mediace a facilitace 2,20 2 2 

předcházení a řešení konfliktních situací 2,11 2 2 

zplnomocňující/Zmocňující přístupy v sociální práci 2,18 2 2 

terénní sociální práce 2,35 2 2 

depistáž 2,27 2 2 

postupy prevence ztráty bydlení 1,96 2 2 
poradenství a učení klienta zaměřené na podporu udržení bydlení 
(zejm. úklid, dodržování řádu, placení nájmu) 2,15 2 2 

základy krizové intervence 2,09 2 2 

případová sociální práce (Case management) 2,16 2 2 
zvládání etických dilemat v sociální práci, zejm. skloubení 
pomáhající a kontrolní role  2,24 2 3 

práce s předsudky veřejnosti a samosprávy vůči sociálnímu 
bydlení 2,22 2 2 

mapování a analyzování základních charakteristik lokality 2,38 2 2 

 

Protože, jak je patrné již z výše uvedené tabulky, se jedná o rozsáhlou baterii 
položek, kterou není vhodné z hlediska rozložení jednotlivých odpovědí analyzovat a 
v podobě grafů či tabulek prezentovat dohromady, byly tyto položky v rámci analýzy 
dat rozděleny do tří tematických skupin:  

1. skupina: Znalosti a dovednosti z oblasti metod a technik sociální práce, které se 
přímo týkají dané cílové skupiny a v dotazníku odkazují přímo na práci s lidmi 
s problémy v oblasti bydlení, tzn., jsou tak v dotazníku formulovány nebo tomu 
odpovídalo jejich kontextuální zařazení v rámci dotazníku. Jedná se o tyto položky: 
schopnost prvokontaktu se zájemcem o sociální byt; jak pracovat s klientem do doby 
faktického nastěhování do sociálního bytu; individuální plánování v systému sociálního 
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bydlení; vyhodnocování úspěšnosti intervence; jak pracovat s klienty, kteří selhávají 
při plnění individuálního plánu; ukončování spolupráce s klientem (např. ne/dobrovolné 
ukončení, technické aspekty vystěhování, časové rozvržení odchodu z bytu); postupy 
prevence ztráty bydlení; poradenství a učení klienta zaměřené na podporu udržení 
bydlení (zejm. úklid, dodržování řádu, placení nájmu). Výsledky viz dále. 

2. skupina: Znalosti a dovednosti v oblastech, které pravděpodobně jsou důležité 
pro sociální práci s lidmi v bytové nouzi, ale tyto znalosti a dovednosti jsou 
v rámci sociální práce šířeji využitelné, tzn., vztahují se i na práci s jinými 
cílovými skupinami; v případě tohoto dotazníku bylo rozšíření či aplikace daných 
znalostí a dovedností z oblasti metod a technik sociální práce sice spojováno s jejich 
využitím v práci s lidmi, kteří mají potíže v oblasti bydlení, nicméně stále platí, že se 
jedná o univerzálnější znalosti/dovednosti. Jedná se o tyto položky: posouzení životní 
situace klienta; sociální šetření v přirozeném prostředí klienta; síťování sociálních 
služeb a koordinace poskytované podpory; zprostředkování další pomoci; základní 
znalosti mediace a facilitace; zplnomocňující/zmocňující přístupy v sociální práci; 
terénní sociální práce; depistáž; základy krizové intervence; případová sociální práce 
(Case management); zvládání etických dilemat v sociální práci, zejm. skloubení 
pomáhající a kontrolní role; práce s předsudky veřejnosti a samosprávy vůči sociálnímu 
bydlení; mapování a analyzování základních charakteristik lokality. Výsledky viz dále. 

3. skupina: Znalosti a dovednosti týkající se zvládání komunikace a komunikač-
ních nároků spojených s výkonem sociální práce. Z dotazníkem testovaných položek 
se jedná o tyto: techniky profesionálního rozhovoru; komunikační dovednosti s 
ohledem na cílovou skupinu/typ aktérů (jednotlivec, skupina, rodina, veřejnost, kolega, 
úředník apod.); předcházení a řešení konfliktních situací. Výsledky viz dále. 

 

Znalosti a dovednosti z oblasti metod a technik sociální práce, které se přímo 
týkají dané cílové skupiny 

Podobně jako u odpovědí na potřeby vzdělávání v oblasti „znalostí“ (viz kap. 
7.2.1) i u položek týkajících se vybraných metod a technik sociální práce s osobami 
s potížemi v oblasti bydlení je patrná tendence respondentů volit odpověď „spíše ano“, 
tzn. s určitou mírou váhání se přiklánět k názoru, že v dané oblasti by bylo užitečné se 
dále proškolit. Z osmi položek uvedených v grafu č. 20 převažovala odpověď „spíše 
ano“ u šesti. 

Výjimkou byla na jedné straně položka „jak pracovat s klienty, kteří selhávají 
při plnění individuálního plánu“, u níž mírně převládá odpověď „rozhodně ano“, a 
celkově lze říci, že v této oblasti pociťují dotazovaní sociální pracovníci potřebu dále se 
proškolit jako nejvíce naléhavou - odpovědi „rozhodně ano“ a „spíše ano“ tvořily 
dohromady více než 85 % všech odpovědí na tuto položku. Na druhé straně nejmenší 
naléhavost, co se potřeby dalšího vzdělávání týče, pociťují sociální pracovníci v oblasti 
„schopnost prvokontaktu se zájemcem o sociální byt“ - dohromady více než 54 % 
dotázaných odpovědělo, že to „spíše“ či „vůbec“ není potřeba.  
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Graf č. 20 Potřebnost rozšíření vybraných znalostí v oblastech metod a technik 
práce s osobami s potížemi v oblasti bydlení (v %, N=435) 
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Znalosti a dovednosti z oblasti metod a technik sociální práce, které se týkají 
nejen osob s potížemi v oblasti bydlení 

Do této skupiny byly zařazeny metody a techniky sociální práce, které sociální 
pracovníci pravděpodobně využívají či mohou využívat v práci s různými cílovými 
skupinami, ale lze očekávat, že mají relevanci i v sociální práci s cílovou skupinou osob 
s potížemi v oblasti bydlení (viz výše). Z grafu č. 21 je zřejmé, že v oblasti metod a 
technik zařazených do této skupiny respondenti nejvíce váhali s odpovědí „rozhodně 
ano“, ale volili, až na jednu výjimku, nejčastěji odpověď „spíše ano“. Touto výjimkou 
byla položka „zvládání etických dilemat v sociální práci, zejm. skloubení pomáhající a 
kontrolní role“, u níž se sociální pracovníci nejčastěji přikláněli k odpovědi „spíše ne“. 
Mezi položkami, které rovněž dosáhly poměrně vysokého skóre záporných odpovědí, 
tzn. odpovědi „spíše ne“ u nich dosáhly 30 % a více, se zařadily ještě položky: 
„zprostředkování další pomoci“ (téměř 40 %); „sociální šetření v přirozeném prostředí 
klienta“ (cca 36 %); „terénní sociální práce“ (cca 33 %); „síťování sociálních služeb a 
koordinace poskytované podpory“ (téměř 33 %); „mapování a analyzování základních 
charakteristik lokality“ (cca 31 %). 

 

Tato druhá skupina metod a technik sociální práce (viz úvod kap. 7.2) je 
specifická tím, že ve srovnání s ostatními dvěma skupinami obsahuje nejvíce položek, 
u nichž se respondenti domnívali, že další vzdělávání zde spíše nepotřebují. Tento 
výsledek může být způsoben tím, že sociální pracovníci (zatím) nevidí tak výrazný 
užitek těchto dovedností pro práci s cílovou skupinou osob s potížemi v oblasti bydlení. 
Dalším pravděpodobným důvodem je, že sociální pracovníci tyto metody již znají či 
používají, či jsou přesvědčeni, že je znají z práce s jinými cílovými skupinami a 
nepovažují za obtížné tyto znalosti a dovednosti daných metod a technik přizpůsobit 
specifikům práce s cílovou skupinou osob s potížemi v oblasti bydlení.  
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Graf č. 21 Potřebnost rozšíření vybraných znalostí v oblastech metod a technik 
práce, které jsou využitelné i při sociální práci s osobami s potížemi v oblasti 
bydlení (v %, N=435) 
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Znalosti a dovednosti týkající se zvládání oblasti komunikace a komunikačních 
nároků 

Ze tří položek zařazených do této skupiny znalostí či dovedností potenciálně 
vhodných pro další vzdělávání sociálních pracovníků se celkově respondentům jeví 
jako nejdůležitější rozvoj dovedností v oblasti předcházení a řešení konfliktních situací, 
kde dohromady více než 2/3 dotázaných volily odpovědi buď „rozhodně ano“ nebo 
„spíše ano“. Ve zbývajících dvou testovaných položkách byly poměrně vyrovnaně 
zastoupeny kategorie odpovědí „spíše ano“ a „spíše ne“, postoj respondentů tedy není 
jednoznačný (viz graf č. 22).  

 

Graf č. 22 Potřebnost dalšího vzdělávání v oblastech různých typů komunikač-
ních dovedností (v %, N=435) 
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7.2.3 Potřeby sociálních pracovníků OÚ v souvislosti s dalším 
vzděláváním: specifika vybraných cílových skupin 

Kromě otázek týkajících získávání znalostí v relevantních oblastech a znalostí a 
dovedností různých metod a technik sociální práce bylo také podrobněji zjišťováno, do 
jaké míry sociální pracovníci, kteří pracují nebo by měli pracovat s klienty v bytové 
nouzi, považují za důležité dále se vzdělávat v oblasti specifik práce s konkrétními 
úžeji definovanými cílovými skupinami (jejich přehled viz graf č. 23).  

 

Graf č. 23 Potřebnost dalšího vzdělávání v práci s vybranými cílovými 
skupinami (v %, N=435) 
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Jak je patrné z grafu č. 23, u většiny z cílových skupin opět převažovala 
odpověď „spíše ano“. Dvěma výjimkami byly cílové skupiny osoby bez přístřeší 
v seniorském věku a lidé s duševním onemocněním. Z uvedeného grafu vyplývá, že 
právě další vzdělávání zaměřené do oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním je 
sociálními pracovníky poměrně jednoznačně vnímáno jako důležité - více než polovina 
dotázaných se vyjádřila, že další vzdělání v této oblasti je rozhodně potřeba, a dalších 
zhruba 30 % volilo u této cílové skupiny variantu „spíše ano“. Naopak, relativně 
nejméně přesvědčeni byli respondenti v případě potřeby dalšího vzdělávání v oblasti 
práce s komunitou.  

Kromě vyjádření se k položkám nabídnutým v dotazníku měli respondenti také 
otevřenou možnost uvést další cílové skupiny, na práci s nimiž by bylo vhodné zaměřit 
další vzdělávání sociálních pracovníků OÚ. Respondenti této možnosti využili jen v ně-
kolika případech, přičemž nejčastěji byla uváděna cílová skupina osoby po propuštění 
z výkonu trestu. Dále byly zmiňovány osoby v dluhové pasti, osoby propuštěné 
z detenčních zařízení a imigrované rodiny.  

Názory dotazovaných sociálních pracovníků na potřebnost dalšího vzdělávání 
zaměřeného na práci se specifickými cílovými skupinami jsme analyzovali i vzhledem 
k tomu, na jakém typu OÚ respondenti působí a zda ve své obci uvádějí či neuvádějí 
přítomnost sociálně vyloučené lokality. Předpokládali jsme, že sociální pracovníci se 
v závislosti na těchto proměnných mohou setkávat s odlišnou skladbou cílových skupin 
a může jim tak připadat naléhavější vzdělávat se přednostně v práci s jinými cílovými 
skupinami.  

Tento předpoklad ale získaná data nepotvrzují. Až na výjimky byly totiž 
odpovědi respondentů rozloženy v podstatě shodně, bez ohledu na to, zda tito 
respondenti působí jako sociální pracovníci na OÚ ORP/SO hl. m. Prahy nebo OÚ obce 
s POÚ i bez souvislosti s tím, zda se v jejich obci nachází sociálně vyloučená lokalita či 
nikoliv.  

Vliv přítomnosti sociálně vyloučené lokality se projevil pouze u cílové skupiny 
osoby bez přístřeší v seniorském věku, kde sociální pracovníci z obcí se sociálně 
vyloučenou lokalitou (SVL) vnímali další vzdělávání zaměřené na specifika této cílové 
skupiny jako naléhavější než jejich kolegové z lokalit bez SVL (viz graf č. 24). 
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Graf č. 24 Potřebnost dalšího vzdělávání v práci s osobami bez přístřeší v 
seniorském věku (v členění dle přítomnosti SVL v obci, v %, Ns SVL=318; Nbez 

SVL=117) 

 

 

V případě porovnání názorů sociálních pracovníků působících OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy a na OÚ obcí s POÚ se jediný zaznamenaný rozdíl v rozložení odpovědí týkal 
cílové skupiny rodina. Sociální pracovníci OÚ obcí s POÚ častěji vyjadřovali názor, že 
je rozhodně vhodné věnovat se dalšímu vzdělávání zaměřenému na specifika práce 
s touto cílovou skupinou (viz graf č. 25). 

 

Graf č. 25 Potřebnost dalšího vzdělávání v práci s rodinou (v členění dle typu 
OÚ, v %, NORP=308; NPOÚ=127) 
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7.2.4 Formy a způsoby vzdělávání  

Kromě zjišťování toho, jaká témata jsou v souvislosti se sociální prací s 
osobami v bytové nouzi pro sociální pracovníky OÚ důležitá, tzn., co by mělo být 
předmětem a obsahem vzdělávání, jsme se také snažili zachytit, jaké formy a způsoby 
dalšího vzdělávání sociální pracovníci preferují - zejména pak, jaký způsob vzdělávání 
je pro ně přijatelný a k čemu by pravděpodobně měli výhrady. Ze získaných odpovědí 
vyplývá, že sociální pracovníci preferují vzdělávání skupinovou formou a jednoznačně 
se přiklánějí ke kurzům akreditovaným a neplaceným. Podrobněji lze preference 
sociálních pracovníků týkající se aranžmá dalšího vzdělávání vyčíst z grafů č. 26-29.  

 

Graf č. 26 Preferované formy dalšího vzdělávání z hlediska akreditace a ceny 
(v %) 

 

 

Ačkoliv jednoznačně vede skupinová forma vzdělávání, kterou pro sebe jako 
rozhodně přijatelnou označilo skoro 60 % respondentů, zatímco k individuálnímu 
vzdělávání se stavěli rezervovaněji, u on-line způsobu vzdělávání byl tento postoj 
opačný - tam častěji respondenti vnímali jako přijatelnější vzdělávat se on-line 
individuálně. Celkově ale lze říci, že k on-line vzdělávání respondenti přistupovali se 
značnou obezřetností a řada z nich celkově nebyla přesvědčena, že to je pro ně 
přijatelný způsob vzdělávání. Mnoho respondentů zřejmě nemá doposud s tímto 
způsobem vzdělávání dostatečné zkušenosti, protože zastoupení odpovědi „nedokážu 
posoudit“ bylo v tomto případě ve srovnání s jinými položkami vysoké (viz graf č. 27).  
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Graf č. 27 Preferované formy dalšího vzdělávání z hlediska počtu vzdělávaných 
osob a využití on-line forem (v %) 

 

 

Navíc se zdá, že pokud je otázka on-line vzdělávání položena obecně, jsou 
respondenti této myšlence nakloněni více, než když jde o to, posoudit vhodnost tohoto 
způsobu dalšího vzdělávání ve vztahu ke konkrétním vzdělávacím tématům. Na základě 
výsledků uvedených v podkapitole 7.2.5 lze říci, že žádnou z oblastí dalšího vzdělá-
vání testovaných v dotazníku neshledali respondenti jako vhodnou pro on-line formu 
vzdělávání. 

Co se týče rozsahu vzdělávacích aktivit z hlediska délky jejich trvání, sociální 
pracovníci jednoznačně upřednostňují vzdělávání jednodenní. Více než 50 % 
dotázaných uvedlo, že jednodenní vzdělávací aktivity považují za „rozhodně“ vhodné a 
dalších více než 40 % u této položky volilo možnost „spíše ano“. V případě vícedenních 
vzdělávacích aktivit převažovala odpověď „spíše ne“ a naopak odpovědi „spíše ano“ či 
„rozhodně ano“ volilo jen 43 % respondentů. Nejvlažněji se pak respondenti stavěli 
k představě vzdělávání dlouhodobého, tj. v řádu měsíců, kdy 2/3 všech dotázaných 
tuto možnost označila jako „spíše nepřijatelnou“ či „rozhodně nepřijatelnou“ (viz graf 
č. 28). Naopak k tomu, zda se má vzdělávání odehrávat na pracovišti či zda má mít 
spíše výjezdní charakter, se respondenti nevyjadřovali nijak vyhraněně a lze říci, že 
obě varianty jim připadají podobně přijatelné, s určitým upřednostněním vzdělávání na 
pracovišti (viz graf č. 29). 
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Graf č. 28 Preferované formy dalšího vzdělávání z hlediska délky vzdělávací 
aktivity (v %) 

 

 

Graf č. 29 Preferované formy dalšího vzdělávání z hlediska místa realizace 
vzdělávací aktivity (v %) 

 

 

7.2.5 Další vzdělávání v jednotlivých oblastech  

Kromě toho, jakou důležitost jednotlivým oblastem dalšího vzdělávání sociální 
pracovníci přikládají a jaké formy a způsoby vzdělávání obecně upřednostňují, jsme 
také zjišťovali, jaké jsou představy sociálních pracovníků o tom, kdo by se měl 
v různých tématech relevantních pro práci s osobami v bytové nouzi vzdělávat. Tato 
otázka vychází ze skutečnosti, že úspěšnost intervence sociálního pracovníka do životní 
situace člověka v bytové nouzi či s potížemi v oblasti bydlení je závislá na spolupráci 
dalších aktérů - tzn. na tom, zda a do jaké míry spolupracovat chtějí a zda dané 
problematice i oni v potřebné míře rozumí. Mezi aktéry, u nichž nás zajímalo, do jaké 
míry je dle názoru sociálních pracovníků vhodné tyto aktéry v problematice související 
s tématem sociálního bydlení a pomocí lidem v bytové nouzi vzdělávat, jsme kromě 
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samotných sociálních pracovníků či sociálních kurátorů OÚ zařadili: vedoucí sociálního 
odboru/oddělení OÚ; tajemníka obecního úřadu; starostu či místostarostu obce; další 
členy samosprávy obce; sociální pracovníky KoP ÚP ČR; sociální pracovníky sociálních 
služeb či NNO; členy bytové komise/pracovníky bytového odboru OÚ.  

Vedle toho, kdo se má v daných oblastech vzdělávat, jsme také zjišťovali, zda 
by dle dotazovaných sociálních pracovníků bylo u různých oblastí dalšího vzdělávání 
vhodné různé aktéry vzdělávat společně. V níže shrnuté deskripci výsledků šetření za 
jednotlivé oblasti dalšího vzdělávání tedy kromě jiného uvádíme u jednotlivých oblastí 
také to, zda respondenti považovali společné vzdělávání různých aktérů za vhodné a 
případně v jakém složení těchto aktérů - tzn., kdo by se měl vzdělávat společně. 
Nicméně, vzhledem k tomu, že počet možných velikostí skupin a počet kombinací 
aktérů v těchto skupinách je velmi rozsáhlý, nelze v této oblasti očekávat výraznou 
shodu. Dále jsme zjišťovali, jaký způsob vzdělávání považují sociální pracovníci OÚ pro 
jednotlivé tematické oblasti za adekvátní.  

Níže postupně prezentujeme výsledky, a to převážně formou jednoduchých 
přehledných grafů. Už letmý pohled na tyto grafy však ukazuje, že zejména formy, 
které respondenti považují za nejvhodnější, jsou do značné míry nezávislé na tématu 
či oblasti dalšího vzdělávání - dotazovaní sociální pracovníci zkrátka obecně nejčastěji 
bez ohledu na téma vzdělávání volili možnosti vzdělání připravené na míru a podle 
potřeb dané obce, přednášku na dané téma a workshop či seminář. Nejméně atraktivní 
jim pak připadaly možnosti stáží, samostudia či on-line vzdělávání.  

 

Téma dalšího vzdělávání: Zákon o sociálním bydlení 

Pokud v budoucnu dojde ke schválení nějaké podoby zákona o sociálním bydlení, 
bylo by dle názoru dotazovaných sociálních pracovníků žádoucí široké proškolení 
různých aktérů zaměřené na tento zákon. Kromě dalších členů samosprávy obce, u 
nichž bylo o nutnosti proškolení v tomto zákoně přesvědčeno cca 48 % respondentů, 
byla u všech dalších aktérů pro jejich proškolení nadpoloviční většina, u mnoha 
dokonce výrazně nadpoloviční většina respondentů. Podle respondentů by měli být 
rozhodně vyškolení sociální pracovníci různých subjektů (obce, KoP ÚP ČR, služeb/ 
NNO) a jako neméně důležité vnímají i proškolení vedoucích sociálních odborů či 
oddělení OÚ (viz graf č. 30a). V případě zákona o sociálním bydlení se pouze necelých              
7 % dotázaných domnívalo, že by nebylo vhodné školit více typů aktérů společně. 
Naopak, v tomto případě převažoval pohled, že by bylo vhodné proškolit všech 8 typů 
aktérů dohromady - tento názor vyjádřilo téměř 20 % dotázaných.  

Co se týče způsobu vzdělávání, dotazovaní sociální pracovníci by v případě 
zákona o sociálním bydlení jednoznačně preferovali přednášku či vzdělání připravené 
na míru a podle potřeb dané obce, což se navzájem nevylučuje. Ostatní možnosti volili 
výrazně méně často (workshop či seminář) či je považovali za vhodné jen v naprosto 
zanedbatelném procentu případů (viz graf č. 30b).  
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Graf č. 30a Koho je vhodné proškolit: zákon o sociálním bydlení, bude-li 
existovat (v %) 

 

 

Graf č. 30b Preferovaný způsob vzdělávání: zákon o sociálním bydlení (v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Koncepce sociálního bydlení ČR 

V případě Koncepce sociálního bydlení ČR hovoří odpovědi dotazovaných 
sociálních pracovníků podobně jako u zákona o sociálním bydlení spíše ve prospěch 
širokého proškolení, i když celkové podíly kladných odpovědí u jednotlivých aktérů 
nebyly tak vysoké jako v předchozím případě. Zajímavé tak je, že v tomto případě o 
něco větší důležitost než proškolení samotných sociálních pracovníků přikládají 
respondenti proškolení vedoucích sociálních odborů/oddělení OÚ (viz graf č. 31a). Za 
nevhodné považovalo v případě Koncepce sociálního bydlení ČR společné vzdělávání 
cca 17 % a naopak cca 18 % by se přiklánělo ke společnému proškolení všech 
uvedených aktérů. Kromě těchto dvou krajních možností nepanovala mezi dotazova-
nými žádná shoda co se týče vhodného složení skupin pro společné proškolení.  

Jako formu vzdělávání si i v případě Koncepce sociálního bydlení ČR uměli 
respondenti představit nejčastěji opět přednášky a výrazně méně často workshopy či 
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semináře. Asi 30 dotázaných se také domnívalo, že by se mohlo jednat o vzdělávání 
připravené na míru dané obci. Ostatní formy vzdělávání byly jako vhodné v souvislosti 
s tímto tématem zmiňovány málo, i když přece jen o něco častěji než v případě 
zákona o sociálním bydlení (viz graf č. 31b). 

 

Graf č. 31a Koho je vhodné proškolit: Koncepce sociálního bydlení ČR (v %) 

 

 

Graf č. 31b Preferovaný způsob vzdělávání: Koncepce sociálního bydlení ČR             
(v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Nájemní vztahy dle Nového občanského zákoníku 

V úpravě nájemních vztahů dle Nového občanského zákoníku považují respon-
denti za nejdůležitější proškolit především sebe coby sociální pracovníky obecních 
úřadů (téměř 76 %) a členy bytové komise, popřípadě pracovníky bytových odborů 
obecních úřadů (téměř 64 %). Nadpoloviční většina dotázaných se dále domnívá, že 
by v této oblasti bylo vhodné proškolit také vedoucí sociálních odborů/oddělení OÚ a 
sociální pracovníky kontaktních pracovišť ÚP ČR (viz graf č. 32a). 
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V případě nájemních vztahů dle NOZ nepovažuje za vhodné školit více typů 
aktérů současně cca 18 % dotázaných. Co se týče vhodných kombinací aktérů pro 
společné proškolení, respondenti vyjadřovali tak rozdílné názory, že relativně největší 
shoda nakonec nastala pouze u následujících možností: sociální pracovníci/sociální 
kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/oddělení (5,3 %); sociální pracovníci/sociální 
kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/oddělení + sociální pracovníci KoP ÚP ČR + 
sociální pracovnici služeb či NNO + členové bytové komise/pracovníci bytového odboru 
(5,7 %); všech osm typů aktérů společně (6,9 %).  

Preferovanou formou vzdělávání je jednoznačně přednáška či přednášky na 
dané téma. K této variantě se přiklonilo 71 % dotázaných. Méně často než v předcho-
zích dvou případech se respondenti domnívali, že by mělo jít o vzdělávání připravené 
na míru a dle potřeb konkrétní obce (28 %). O něco častěji než v přechozích dvou 
tématech by byli ochotni toto téma zvládnout samostudiem, i když celkově byla tato 
možnost vzdělávání upřednostňována jen velmi malým počtem respondentů (viz graf 
č. 32b). 

 

Graf č. 32a Koho je vhodné proškolit: nový občanský zákoník - nájemní vztahy 
(v %) 
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Graf č. 32b Preferovaný způsob vzdělávání: nový občanský zákoník - nájemní 
vztahy (v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Metody sociální práce s lidmi v bytové nouzi 

Z odpovědí respondentů jasně vyplývá, že sociální práci berou jako doménu 
sociálních pracovníků a nevidí důvod, proč by se v této sféře měli školit další aktéři, byť 
se jich pomoc lidem s potížemi v oblasti bydlení přímo či nepřímo také dotýká, či závisí 
na jejich účasti a přístupu k dané problematice. Dotázaní sociální pracovníci považují 
za prioritu proškolit především sociální pracovníky na své pracovní pozici, tedy sociální 
pracovníky OÚ, případně sociální kurátory (cca 93 %). Dále považují za vhodné 
vzdělávat v této oblasti sociální pracovníky KoP ÚP ČR a sociální pracovníky sociálních 
služeb či nestátních neziskových organizací. Z aktérů, kteří nejsou přímo na pozici 
sociální pracovník, by v této oblasti navrhovali dále vzdělávat jen vedoucí sociálních 
odborů/oddělení OÚ (viz graf č. 33a). Oblast metod sociální práce s lidmi v bytové 
nouzi je nevhodná pro společné proškolení více typů aktérů dle 13 % dotázaných. 

Co se týče společného školení, nejvíce dotázaných se v tomto případě shodovalo 
na kombinaci, která buď zahrnovala pouze sociální pracovníky různých subjektů, tedy: 
sociální pracovníci/sociální kurátoři OÚ + sociální pracovníci KoP ÚP ČR + sociální 
pracovníci služeb či NNO (cca 13 %); nebo stejná kombinace, ale rozšířená o vedou-
cího sociálního odboru, tedy: sociální pracovníci/sociální kurátoři OÚ + vedoucí 
sociálních odborů/oddělení + sociální pracovníci KoP ÚP ČR + sociální pracovníci služeb 
či NNO (téměř 21 %). 

Co se týče vhodných forem dalšího vzdělávání v této oblasti, kromě přednášek 
na dané téma (54 %) se respondenti klonili také k seminářům či workshopům (cca             
34 %) a poměrně často vyjadřovali názor, že by se mohlo jednat o vzdělávání 
připravené na míru dané obci (cca 31 %). Kromě těchto forem vzdělávání, které však 
dominovaly všem zjišťovaným tématům dalšího vzdělávání, se v případě metod a 
technik práce s lidmi v bytové nouzi část respondentů domnívala, že by bylo možné 
znalosti a dovednosti z této oblasti předávat i v rámci skupinové supervize (11,5 %), 
viz graf č. 33b. 
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Graf č. 33a Koho je vhodné proškolit: metody sociální práce s lidmi v bytové 
nouzi (v %) 

 

 

Graf č. 33b Preferovaný způsob vzdělávání: metody sociální práce s lidmi v 
bytové nouzi (v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Postupy prevence ztráty bydlení 

Co se týče této oblasti dalšího vzdělávání, opakuje se stejný vzorec rozložení 
odpovědí jako v předchozím případě (viz graf č. 34a), tedy u metod sociální práce 
s lidmi v bytové nouzi. Respondenti by opět navrhovali proškolit především sociální 
pracovníky, a to prioritně sociální pracovníky OÚ (cca 92 %) a z aktérů, kteří nejsou 
sociálními pracovníky, se přiklánějí k proškolení vedoucích sociálních odborů/oddělení 
(téměř 58 %). 13 % dotázaných se domnívá, že společné školení více typů aktérů 
není vhodné.  

Z těch, kteří by společné proškolení považovali za užitečné, by jich nejvíce 
navrhovalo společně proškolit sociální pracovníky různých subjektů, tedy: sociální 
pracovníci/sociální kurátoři OÚ + sociální pracovníci KoP ÚP ČR + sociální pracovníci 
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služeb či NNO (téměř 10 %); pouze dvojice sociální pracovníci/sociální kurátoři OÚ + 
vedoucí sociálních odborů/oddělení (také téměř 10 %) a nejčastěji kombinace sociál-
ních pracovníků, ale rozšířená o vedoucího sociálního odboru, tedy: sociální pracovníci/ 
sociální kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/oddělení +sociální pracovníci KoP ÚP 
ČR + sociální pracovníci služeb či NNO (17 %).  

Upřednostňovanými formami vzdělávání jsou opět přednášky, případně work-
shopy a semináře s tím, že cca 29 % dotázaných se domnívá, že by vzdělávání v této 
oblasti mělo být přizpůsobené podmínkám a potřebám dané obce (viz graf č. 34b).  

 

Graf č. 34a Koho je vhodné proškolit: postupy prevence ztráty bydlení (v %) 

 

 

Graf č. 34b Preferovaný způsob vzdělávání: postupy prevence ztráty bydlení (v 
%) 
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Téma dalšího vzdělávání: Specifika práce s různými cílovými skupinami 

Problematiku specifik práce s různými cílovými skupinami respondenti vnímají 
stejně jako dvě předchozí oblasti případného dalšího vzdělávání, tzn. jako sféru 
sociální práce a působení především sociálních pracovníků. Proškolit by se v této 
problematice tedy měli dle jejich názoru opět především sociální pracovníci OÚ (92 %), 
sociální pracovníci kontaktních pracovišť ÚP ČR (cca 62 %) a sociální pracovníci 
sociálních služeb či NNO (téměř 58 %). Nadpoloviční většina respondentů se také 
domnívá, že v tomto tématu by měli být dále vzděláváni i vedoucí sociálních odborů/ 
oddělení obecních úřadů (viz graf č. 35a). 

Společná školení v tomto tématu se nezdají vůbec vhodná více než 15 % 
dotázaných. Z těch, kteří by společná školení doporučovali, se jich nejvíce klonilo 
k variantám: sociální pracovníci/sociální kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/ 
oddělení (cca 9 %) a nejčastěji kombinace sociálních pracovníků, tedy sociální pracovníci/ 
sociální kurátoři OÚ + sociální pracovníci KoP ÚP ČR + sociální pracovníci služeb či NNO 
(13 %), stejné složení, ale rozšířené o vedoucí sociálního odboru, tedy: sociální 
pracovníci/sociální kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/oddělení +sociální 
pracovníci KoP ÚP ČR + sociální pracovníci služeb či NNO(18 %). 

 

Graf č. 35a Koho je vhodné proškolit: specifika práce s různými cílovými 
skupinami (v %) 

 

 

Co se týče forem vzdělávání v této oblasti, opět respondenti nejčastěji volili 
přednášky či workshopy a semináře na dané téma (viz graf č. 35b).  
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Graf č. 35b Preferovaný způsob vzdělávání: specifika práce s různými cílovými 
skupinami (v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Příklady dobré praxe z oblasti sociálního bydlení v 
ČR 

Na rozdíl od předchozích tří oblastí, které respondenti výrazně vnímali jako 
doménu sociální práce a od toho se pak odvíjel i jejich názor, že by se v dané oblasti 
měli dále vzdělávat především sociální pracovníci, vnímají příklady dobré praxe 
z oblasti sociálního bydlení jako téma univerzálnější, tedy relevantní pro širší škálu 
aktérů (viz graf č. 36a). I když i v této oblasti respondenti výrazně akcentovali potřebu 
především sociálních pracovníků obcí seznámit se s příklady dobré praxe z oblasti 
sociálního bydlení (téměř 83 %), významný podíl respondentů se přikláněl k tomu, že 
příklady dobré praxe v této oblasti by měli znát také volení zástupci obce, zejména 
starosta či místostarosta (téměř 55 %) či další členové samosprávy (cca 37 %) a 
rovněž tajemník obecního úřadu (41 %). 

Společné školení není u tohoto tématu vhodné dle 11,5 % dotázaných. Ti, kteří 
by společné školení podporovali, se většinou neshodovali na tom, kdo by se ho měl 
účastnit - jediné kombinace, které získaly větší počet odpovědí, byly sociální 
pracovníci/sociální kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/oddělení (cca 8 %); a 
všech osm typů aktérů společně (necelých 11 %).  

Příklady dobré praxe považují respondenti za vhodné zprostředkovat nejen 
přednáškami, i když tato forma vzdělávání je opět vnímána jako nejvhodnější, byť ne 
s takovou převahou jako v předchozích případech (cca 49 %), a workshopy či semináři 
(necelých 31 %), ale i formu stáže v ČR, např. na jiné obci (téměř 29 %). Výrazně 
méně často než v předchozích případech se respondenti domnívali, že je vhodné další 
vzdělávání v této oblasti přizpůsobit potřebám či podmínkám dané obce (viz graf č. 
36b). 
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Graf č. 36a Koho je vhodné proškolit: příklady dobré praxe z oblasti sociálního 
bydlení v ČR (v %) 

 

 

Graf č. 36b Preferovaný způsob vzdělávání: příklady dobré praxe z oblasti 
sociálního bydlení v ČR (v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Zahraniční zkušenosti s řešením sociálního bydlení 

V porovnání s předchozí otázkou, kdy šlo o příklady dobré praxe v ČR, si 
v případě získávání znalostí zahraniční praxe respondenti poměrně výrazně méně často 
mysleli, že by se další vzdělávání v této oblasti mělo týkat sociálních pracovníků, i když 
stále ještě se jedná o velmi výrazný podíl respondentů, kteří by proškolení sociálních 
pracovníků v této oblasti považovali za užitečné, a to zejména sociálních pracovníků 
OÚ (téměř 61 %). O něco častěji ale respondenti uváděli vedoucí sociálních odborů či 
oddělní (cca 62 %) a nadpoloviční většina dotázaných by jako vhodné vnímala i 
proškolení starostů, viz graf č. 37a.  
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Oblast zahraničních zkušeností vyhodnotilo jako nevhodnou pro společná školení 
více typů aktérů přibližně 19 % respondentů. Ti, kteří by společné školení považovali 
za účelné, se navzájem velmi lišili v názorech na to, kdo by se měl společně školit. 
Drobná shoda nastala pouze u kombinace sociální pracovníci/sociální kurátoři OÚ + 
vedoucí sociálních odborů/oddělení (cca 6 %); a všech osm typů aktérů společně (cca 
7 %).  

Kromě přednášek na dané téma, případně seminářů, považují dotázaní sociální 
pracovníci za vhodný způsob, jak se seznámit se zahraniční praxí v oblasti sociálního 
bydlení, zejména stáž v zahraničí (viz graf č. 37b). 

 

Graf č. 37a Koho je vhodné proškolit: zahraniční zkušenosti s řešením 
sociálního bydlení (v %) 

 

 

Graf č. 37b Preferovaný způsob vzdělávání: zahraniční zkušenosti s řešením 
sociálního bydlení (v %) 
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Téma dalšího vzdělávání: Význam a možnosti spolupráce s dalšími aktéry 

Z odpovědí dotázaných sociálních pracovníků se zdá, že zajištění spolupráce 
s dalšími aktéry, pokud jde o pomoc lidem s potížemi v oblasti bydlení, zase o něco 
více vnímají jako sféru působnosti sociální práce a něco, v čem by se měli orientovat 
především sociální pracovníci. Další vzdělávání v této sféře by tedy směřovali nejčastěji 
k sociálním pracovníkům OÚ či sociálním kurátorům (74 %) a na druhém místě 
k vedoucím sociálních odborů/oddělení OÚ (cca 61 %). Zhruba polovina respondentů 
se také domnívá, že je v této oblasti vhodné proškolit i sociální pracovníky kontaktních 
pracovišť ÚP ČR a sociálních služeb či NNO (viz graf č. 38a). 

V oblasti spoluprací s dalšími aktéry nejsou společná školení více typů účastníků 
vhodná z hlediska 18 % dotázaných. Názory zbytku respondentů byly velmi rozptýlené 
a k mírné shodě došlo opět na následujících kombinacích: sociální pracovníci/sociální 
kurátoři OÚ + vedoucí sociálních odborů/oddělení (cca 7 %); sociální pracovníci/ 
sociální kurátoři OÚ + sociální pracovníci KoP ÚP ČR + sociální pracovníci služeb či 
NNO (téměř 9 %) a všech osm typů aktérů společně (cca 7 %).  

 

Graf č. 38a Koho je vhodné proškolit: význam a možnosti spolupráce s dalšími 
aktéry (v %) 

 

 

Jako adekvátní formu vzdělávání v této oblasti respondenti opět uváděli 
přednášky a dále pak semináře či workshopy a necelých 27 % dotázaných se 
domnívalo, že by v případě této problematiky bylo vhodné vzdělávání nastavené dle 
potřeb dané obce (viz graf č. 38b).  
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Graf č. 38b Preferovaný způsob vzdělávání: význam a možnosti spolupráce s 
dalšími aktéry (v %) 

 

 

Téma dalšího vzdělávání: Možnosti financování systému sociálního bydlení 

Na rozdíl od většiny předchozích oblastí vnímají respondenti know-how v oblasti 
financování sociálního bydlení spíše jako problém vedení obce a obecního úřadu a 
vedení sociálního odboru/oddělení, a tedy i další vzdělávání v této oblasti by směřovali 
spíše k těmto aktérům. Je to jediná ze zjišťovaných oblastí případného dalšího 
vzdělávání, u níž respondenti viděli výrazně větší význam ve vzdělávání starostů či 
místostarostů obcí (téměř 80 %) a vedoucích sociálních odborů/oddělení (cca 70 %) 
než ve svém vlastním vzdělávání. Dokonce i tajemníka obce či další členy samosprávy 
jmenovali respondenti u této oblasti vzdělávání častěji než sociální pracovníky obecních 
úřadů (viz graf č. 39a).  

Další vzdělávání v oblasti financování systému sociálního bydlení shledalo jako 
nevhodné pro školení více typů účastníků společně 14,5 % respondentů. Co se týče 
případných kombinací účastníků dalšího vzdělávání v této oblasti, došlo zde ze všech 
v dotazníku sledovaných témat k nejmenší shodě - shoda více než alespoň 5 % 
respondentů nastala pouze u kombinací: vedoucí sociálního odboru/oddělení obecního 
úřadu + tajemník obecního úřadu + starosta/místostarosta (5,1 %); vedoucí sociálního 
odboru/oddělení obecního úřadu + tajemník obecního úřadu + starosta/místostarosta 
+ další členové samosprávy obce (7 %).  

Jako adekvátní formu vzdělávání v této oblasti uváděli respondenti nejčastěji 
opět přednášky na dané téma (cca 64 %) s tím, že téměř 40 % vidělo jako 
smysluplné, aby toto vzdělávání bylo koncipované na míru a dle potřeb dané obce (viz 
graf č. 39b).  
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Graf č. 39a Koho je vhodné proškolit: možnosti financování systému sociálního 
bydlení (v %) 

 

 

Graf č. 39b Preferovaný způsob vzdělávání: možnosti financování systému 
sociálního bydlení (v %) 
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8. Rozsah profesní zkušenosti sociálních pracov-
níků OÚ s klienty, kteří mají potíže v oblasti 
bydlení7 

8.1 Klienti v bytové nouzi a zvlášť zranitelné osoby 

Jak jsme již pojednávali výše v kapitole 3.4.1, grafy č. 6 a č. 7, sociální 
pracovníci, kteří se rozhodli zúčastnit dotazníkového šetření, všichni až na 
jednoho uváděli alespoň nějakou pracovní zkušenost s klienty, kteří čelí 
potížím v oblasti bydlení. Sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy, patrně z části 
i díky možnosti specializace, přitom ve větší míře než sociální pracovníci OÚ obcí s POÚ 
uváděli, že se s touto klientelou setkávají téměř denně: zatímco téměř denně s klienty 
v bytové nouzi pracovalo 50,6 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy, téměř 
denně se s těmito klienty setkávalo jen 22,8 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ. 

V rámci dotazníkového šetření jsme se zaměřili také na to, jak často se sociální 
pracovníci OÚ při poskytování pomoci osobám v bytové nouzi setkávají s osobami, 
které byly v návrhu zákona o sociálním bydlení, který v 1. pololetí 2017 projednávala 
Poslanecká sněmovna ČR, označeny jako „zvlášť zranitelné“, a tedy při výkonu sociální 
práce v systému sociálního bydlení hodny zvláštního zřetele. Jednotlivé skupiny osob 
uvedené v grafu č. 40 proto navazují na vymezení zvlášť zranitelných osob v § 6 
návrhu zákona o sociálním bydlení. Sociální pracovníci měli u jednotlivých typů zvlášť 
zranitelných osob uvést, zda se s nimi při své činnosti setkávají „často“, „zřídka“ či 
„vůbec“. 

Z odpovědí sociálních pracovníků vyplynulo, že zastoupení zvlášť zranitel-
ných osob mezi osobami v bytové nouzi je v ORP/SO hl. m. Prahy a obcích s POÚ 
odlišné (viz graf č. 40). Obecně lze říci, že sociální pracovníci působící na OÚ 
ORP/SO hl. m. Prahy se běžně setkávají s výrazně širším spektrem zvlášť 
zranitelných osob než sociální pracovníci OÚ obcí s POÚ.  

Zatímco více než 50 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy uvedlo, 
že se při své práci „často“ setkává se 4 z 12 typů zvlášť zranitelných osob, konkrétně 
šlo o: 

- osoby, které trpí závislostí na návykových látkách (včetně alkoholu); 
 

- osoby, které trpí duševní chorobou; 
 

- osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě; 
 

- osoby, které pobírají starobní důchod nebo splňují podmínku věku pro přiznání 
starobního důchodu; 

stejný podíl sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ se „často“ setkával pouze se 2 typy 
zvlášť zranitelných osob, a sice s: 

- osobami, které trpí závislostí na návykových látkách (včetně alkoholu); 
 

- osobami pečující o nezletilé nezaopatřené dítě; 

                                                           
7  Tato kapitola je založena na datech získaných prostřednictvím dotazníkového šetření realizovaného pro 

účely tohoto projektu - podrobně viz kap. 3.4. 
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Dále, podíváme-li se na typy zvlášť zranitelných osob, s nimiž se „často“ 
setkává alespoň třetina sociálních pracovníků, pak třetina sociálních pracovníků na OÚ 
ORP/SO hl. m. Prahy se „často“ setkává dokonce s 8 typy zvlášť zranitelných osob, 
zatímco třetina sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ pouze se 4 typy (podrobně viz 
graf č. 40). 

 

Graf č. 40 Podíl sociálních pracovníků, kteří se při své práci s klienty, kteří 
jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili, „často“  setkávají s klienty, 
kteří současně... (v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=307; NPOÚ=127) 
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Na základě právě uvedených výsledků lze dovozovat, že větší podíl sociálních 
pracovníků OÚ obcí s POÚ než ORP/SO hl. m. Prahy se s některými typy zvlášť 
zranitelných osob nesetkává prakticky vůbec - podrobně k tomu viz graf č. 41, 
kde jsou zobrazeny ty typy zvlášť zranitelných osob, se kterými se zatím nikdy 
nesetkala alespoň pětina dotázaných sociálních pracovníků.  

 

Graf č. 41 Podíl sociálních pracovníků, kteří uvedli, že se s daným typem zvlášť 
zranitelných osob v bytové nouzi nesetkali „nikdy“ (v členění dle typu OÚ, v %, 
NORP/SO=307; NPOÚ=127) 

 

 

8.2 Klienti v riziku ztráty bydlení 

V dotazníku jsme se dále soustředili i na současný rozsah sociální práce 
v oblasti prevence ztráty bydlení. Sociální pracovníci byli požádáni, aby v členění 
za rok 2015 a za rok 2016 uvedli počet klientů, kterým poskytli pomoc zacílenou na 
řešení nepříznivé sociální situace spojené s rizikem ztráty bydlení.8  

Z těch sociálních pracovníků, kteří v roce 2016 již na daném OÚ působili, se 
s tímto typem klientů nesetkalo jen 9, tj. 2,2 %. Ostatní uváděli počty klientů od 
jednotlivců za rok po maximální hodnotu 400 za rok na OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a 170 
na OÚ obce s POÚ. V průměru9 uváděli sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy, že v roce 2016 pracovali s 41 klienty v riziku ztráty bydlení a sociální 

                                                           
8
 Riziko ztráty bydlení bylo přímo v dotazníku vymezeno takto: „Situací, kdy hrozí ztráta bydlení, rozumíme 

situaci, kdy domácnost ještě bydlí na základě právního vztahu, ale vzhledem k příjmové situaci, sociální 

situaci či přítomnosti jiných rizikových faktorů by mohla toto bydlení v dohledné době bez adekvátní 

náhrady ztratit.“ 
9
 Jedná se o průměry očištěné o odlehlé hodnoty, které by tento ukazatel zkreslovaly. 
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pracovníci OÚ obcí s POÚ s 18 klienty. Objem této klientely je tedy větší na 
ORP/SO hl. m. Prahy než na obcích s POÚ. 

Výsledky dotazníkového šetření dále dokládají, že počet těchto klientů roste 
s velikostí obce.10 Výjimku z tohoto pravidla tvoří několik obcí střední velikosti, tj. do 
25 tisíc obyvatel a jedna menší obec do 10 tisíc obyvatel, kde jsou přítomné sociálně 
vyloučené lokality o desítkách a stovkách osob a kde sociální pracovníci za rok 2016 
udávali počet klientů v riziku ztráty bydlení 250 a více.  

Co se týče meziročního vývoje v počtu klientů v riziku ztráty bydlení, 
z grafu č. 42 je zřejmé, že objem této klientely vzrostl ve větší míře v ORP než v obcích 
s POÚ. Nicméně skutečnost, že meziroční nárůst této klientely zaznamenali téměř 
v polovině obcí s POÚ, poukazuje na to, že tento sociální problém se rozvíjí i na 
menších obcích a je třeba věnovat pozornost jeho řešení i zde.  

 

Graf č. 42 Změna v počtu klientů v riziku ztráty bydlení mezi roky 2015 a 2016 
(v %, NORP/SO=281; NPOÚ=120) 

 

 

Meziroční nárůst klientů v riziku ztráty bydlení přitom podle sociálních pracov-
níků nelze z většiny připsat tomu, že tématu sociálního bydlení a bytové nouze je 
v poslední době věnována relativně velká pozornost (srov. graf č. 43). Dominantní 
příčinou nárůstu je z hlediska sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy 
skutečnost, že v obci či jejím okolí došlo k významné změně ve struktuře nabídky 
bydlení, tuto variantu zvolilo 35 % sociálních pracovníků z obcí, kde došlo 
k meziročnímu nárůstu. Sociální pracovníci OÚ obcí s POÚ pak jako hlavní příčinu 
nárůstu této klientely spatřovali větší důraz pronajímatelů na výběr nájemců, jejich 
kontrolu či uplatňování sankcí vůči nim (40 %). 

  

                                                           
10  Korelace mezi počtem klientů v riziku ztráty bydlení za rok 2016 a velikostí obce podle počtu obyvatel je 

následující: Personův korelační koeficient = 0,32 při hladině významnosti 0,01. 

56,3

34,9

8,8

47,5

41,0

11,5

0

10

20

30

40

50

60

došlo k nárůstu nedošlo k nárůstu ani k
poklesu

došlo k poklesu

OÚ ORP/SO hl. m. Prahy OÚ obce s POÚ



8. Rozsah profesní zkušenosti sociálních pracovníků OÚ s klienty, kteří mají potíže 
v oblasti bydlení 
 
 

83 

Graf č. 43Příčiny nárůstu počtu klientů v riziku ztráty bydlení mezi roky 2015 
a 2016 dle názoru sociálních pracovníků (v %, NORP/SO=160; NPOÚ=58) 

 

 

Dodejme, že 42 % sociálních pracovníků bez ohledu na typ OÚ mělo povědomí 
o tom, že je k dispozici certifikovaná „Metodika prevence ztráty bydlení“ a 52 % mělo 
povědomí o existenci certifikované „Metodiky integrace sociální práce a poskytování 
dávek pomoci v hmotné nouzi“.  
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9. Uplatňované metody a techniky sociální práce 
na OÚ 

Při práci s cílovou skupinou osob v bytové nouzi se většina sociálních pracovníků 
OÚ obcí s POÚ (63,8 %) a dvě pětiny sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy 
(41,2 %) nemůže opřít o spolupráci s vhodnými sociálními službami, neboť tyto v dané 
obci či blízkém okolí nejsou dostupné (srov. graf č. 44). Při práci s touto cílovou 
skupinou jsou tak sociální pracovníci obcí ve velké míře odkázaní na vlastní 
znalosti a dovednosti. 

 

Graf č. 44 Jsou ve Vaší obci či v blízkém okolí dostupné vhodné sociální služby 
pro cílovou skupinu osob v bytové nouzi? (v členění dle typu OÚ, abs. četnost a v 
%, NORP/SO=308; NPOÚ=127) 

 

Zdroj dat: dotazníkové šetření uskutečněné v roce 2017, podrobně viz kap. 3.4 

 

O tom, jaké nástroje sociální práce běžně sociální pracovníci OÚ uplatňují, 
vypovídají data z dotazníkového šetření realizovaného v roce 2016 (podrobně viz kap. 
3.3). 

Z metod a technik sociální práce využívají sociální pracovníci obecních 
úřadů při své činnosti nejčastěji sociální poradenství a rozhovor, a to bez 
ohledu na typ OÚ, na němž pracují. Z grafů č. 45 a 46 je ale zřejmé, že další metody a 
techniky využívají sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy mírně častěji než sociální 
pracovníci OÚ obcí s POÚ, s výjimkou podpory klientů při sjednávání sociálních služeb, 
které se věnují častěji než sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy. Naopak, sociální 
terapii a případové konference na OÚ obcí s POÚ uplatňují spíše výjimečně.  
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Z odpovědí na otázku „Jak často při své činnosti sociálního pracovníka využíváte 
níže uvedené nástroje, popř. metody a techniky v průměru za jeden měsíc?“ dále 
vyplynulo, že metoda „síťování“ je zřejmě pro část sociálních pracovníků OÚ 
relativně neznámým pojmem, neboť 12 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy a 14 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ v odpověď na tuto otázku uvedlo, 
že nedokáže posoudit, jak často ji využívá. Takto vysoké podíly respondentů, kteří 
zvolili variantu „nedokážu posoudit“, se u dalších metod a technik nevyskytovaly. 

 

Graf č. 45 Jak často při své činnosti sociálního pracovníka využíváte níže 
uvedené nástroje, popř. metody a techniky v průměru za jeden měsíc? 
Sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m.  Prahy  (v %) 

 

Zdroj dat: dotazníkové šetření uskutečněné v roce 2016, podrobně viz kap. 3.3 
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Graf č. 46 Jak často při své činnosti sociálního pracovníka využíváte níže 
uvedené nástroje, popř. metody a techniky v průměru za jeden měsíc? 
Sociální pracovníci POÚ (v %) 

 

Zdroj dat: dotazníkové šetření uskutečněné v roce 2016, podrobně viz kap. 3.3 

 

Vrátíme-li se k nejčastěji uplatňovanému nástroji sociální práce sociálními 
pracovníky OÚ, tj. sociálnímu poradenství, a to z hlediska adresátů tohoto poradenství 
vymezených v § 92 odst. 2 písmeno b) zákona 108/2006 Sb., pak nejčastěji sociální 
pracovníci poradenství poskytují osobám bez přístřeší: často a velmi často 
poskytuje odborné sociální poradenství osobám bez přístřeší 58,3 % sociálních 
pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a 38,4 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ. 

V kontextu sociální práce na obci v systému sociálního bydlení je dále důležitým 
nástrojem i depistáž. Podle šetření realizovaného v roce 2016 (viz grafy č. 9 a 10 
výše) se této činnosti častěji věnují sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. 
Prahy než sociální pracovníci OÚ obcí s POÚ. „Často“ a „velmi často“ v průměru 
za měsíc využívá depistáž 42 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a jen 
25 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ.  

V rámci dotazníkového šetření realizovaného v roce 2017 (podrobně viz kap. 
3.4) jsme se následně snažili rozkrýt, jaké postupy depistáže zaměřené na 
vyhledávání osob v bytové nouzi tito pracovníci uplatňují. Jak ukazuje graf č. 47, 
nejrozšířenější je „pasivní“ forma depistáže, kdy lidé v případě potřeby sami kontaktují 
sociálního pracovníka obce. Tento způsob depistáže využívá 84,4 % sociálních pracov-
níků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a dokonce 91,3 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ. 
Druhým nejčastěji uplatňovaným způsobem depistáže je vyhledávání potenciálních 
klientů ve spolupráci s externími subjekty jako např. KoP ÚP ČR, sociální služby, 
zdravotnická zařízení. Tento způsob depistáže využívá 78,6 % sociálních pracovníků 
OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a 74 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ. Rovněž 
spolupráce s dalšími odbory a pracovišti OÚ je vnímán jako důležitý prostředek při 
výkonu depistáže. V neposlední řadě asi 2/5 sociálních pracovníků bez ohledu na typ 
obce informují občany o své činnosti plošně, prostřednictvím úřední desky OÚ. 
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Graf č. 47 Jakým způsobem provádíte depistáž? (v členění dle typu OÚ, v %, 
NORP/SO=308; NPOÚ=127) 

 

Zdroj dat: dotazníkové šetření uskutečněné v roce 2017, podrobně viz kap. 3.4 
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10. Sociální bydlení a problematika sociálního 
vyloučení na obcích11 

10.1 Dostupnost sociálního bydlení  

Zjišťování dostupnosti sociálního bydlení na obcích prostřednictvím dotazníko-
vého šetření není úplně snadnou záležitostí. Dle sdělení pracovníků MPSV totiž výsledky 
výzkumu “Analýza struktury obecních bytů v ČR“ (č. TB05MPSV008), které mají 
k dispozici, dokládají, že na obcích panuje velká nejednoznačnost ve vnímání pojmu 
„sociální byt“. Jako sociální byty jsou vnímány i byty v domech s pečovatelskou 
službou, bezbariérové byty apod. Pokud by tedy byla položena pouze otázka, zda jsou 
v obci k dispozici sociální byty, získané odpovědi by byly velmi zavádějící. Proto jsme 
se po diskusi s pracovníky Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování MSPV 
rozhodli otázku č. 14 zjišťující dostupnost sociálního bydlení v obcích formulovat tak, 
abychom byli při analýze schopni odlišit tyto různorodé typy bytů a identifkovat ty 
obce, které disponují sociálním bydlením dostupným i osobám v bytové nouzi (viz 
níže).  

  

                                                           
11  Tato kapitola je založena na datech získaných prostřednictvím dotazníkového šetření realizovaného pro 

účely tohoto projektu - podrobně viz kap. 3.4. 
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Znění otázky č. 14: 

14. Prosím, vyberte z níže uvedených typů bytů ty, KTERÉ VE VAŠÍ OBCI VYUŽÍVÁTE PRO ÚČELY 
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ - tedy pro účely bydlení osob, které jsou v bytové nouzi (bydlení 
ztratili nebo jsou ztrátou ohroženi) nebo mají ztížený přístup k standardnímu bydlení nebo 
jsou z něho z různých důvodů vyloučeni. 
 

Prosím, vyjádřete se ke všem níže uvedeným typům. Pokud v obci sociální byty vůbec nemáte, zvolte 
u všech variant odpověď NE a políčko „Jiný typ sociálních bytů“ nevyplňujte, ponechte ho prázdné. 
 

 ano ne nevím 

běžné nájemné byty ve vlastnictví obce nebo obcí zřízené 
organizace 

   

běžné nájemné byty v soukromém vlastnictví    

vyčleněné byty určené pro osoby ohrožené ztrátou bydlení 
nebo osoby bez přístřeší 

   

byty zvláštního určení pro příjmově a majetkově vymezené 
osoby 

   

vícestupňové bydlení    

nízkonákladové obecní byty    

tréninkové byty pro osoby se zdravotním postižením    

byty v domech s pečovatelskou službou (DPS) - byty určené 
pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením 

   

chráněné bydlení    

byty v azylových domech    

startovací byty    

náhradní byty    

bezbariérové byty v normální zástavbě     

jiný typ sociálních bytů (prosím, vypište):  
 

 

Z odpovědí sociálních pracovníků OÚ na otázku č. 14 vyplynulo, že nejčastěj-
ším typem bytů, které jsou v obcích dostupné a které jsou současně vnímány 
jako sociální bydlení, nicméně z jejich definice nejsou specifiky určené 
osobám v bytové nouzi, jsou byty v domech s pečovatelskou službou. Tuto 
variantu vybralo 78,9 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a 68,5 % 
sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ (viz graf č. 48). Vzhledem k tomu, že na obcích 
s POÚ působí typicky pouze jeden sociální pracovník, lze položit rovnítko mezi podíl 
sociálních pracovníků obcí s POÚ a podíl těchto obcí, tj., lze usuzovat, že 68,5 % obcí 
s POÚ disponuje byty v domech s pečovatelskou službou. 

Dalším nejčastějším typem sociálního bydlení jsou nájemné byty ve 
vlastnictví obce nebo ve vlastnictví obcí zřízené organizace. Tuto variantu 
vybralo 64 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a 58,3 % sociálních 
pracovníků OÚ obcí s POÚ. U obcí s POÚ se tedy lze domnívat, že v současné době 
téměř 60 % z nich disponuje obecním bytovým fondem. 
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Graf č. 48 Typy bytů, které v obci respondenta využívají pro účely sociálního 
bydlení (v členění dle typu OÚ, v %, NORP/SO=308; NPOÚ=127) 

 

 

Co se týče bytů vhodných či přímo určených pro osoby s nízkými příjmy, 
tj. byty určené pro osoby ohrožené ztrátou bydlení či již bez domova, byty zvláštního 
určení pro příjmově a majetkově vymezené osoby a nízkonákladové obecní byty, tyto 
druhy bydlení jsou přítomny v ORP/SO hl. m. Prahy, kde působí přibližně 30 % 
sociálních pracovníků, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. Tyto druhy bydlení 
jsou dále dostupné ve více než 20 % obcí s POÚ, kromě vyčleněných bytů určených 
pro osoby ohrožené ztrátou bydlení či již bez domova, kterými disponuje pouze 14,2 
% obcí s POÚ. Z grafu č. 48 je rovněž patrné, že vícestupňové bydlení, coby nástroj 
postupného navrácení osob v bytové nouzi do standardního bydlení, se na obcích 
teprve rozvíjí. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření lze dále konstatovat, že pestřejší 
nabídka sociálního bydlení je dostupnější v ORP/SO hl. m. Prahy než v obcích s POÚ. 
To lze vnímat jako soulad se skutečností, že přítomnost sociálně vyloučených lokalit, 
coby jednoho z indikátorů přítomnosti jednoho z typů klientely sociálního bydlení, je 
v ORP/SO hl. m. Prahy výraznější než v obcích s POÚ (srov. kap. 10.3). 
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10.2 Role sociálního pracovníka a sociální práce v rámci 
sociálního bydlení na obcích 

V rámci dotazníkového šetření jsme se těch sociálních pracovníků, kteří uvedli, 
že v obci, ve které pracují, je k dispozici nějaký typ sociálního bytu, dále ptali, zda se 
oni sami mohou nějakým způsobem podílet na výběru nájemníků těchto bytů. Z grafu 
č. 49 vyplývá, že sociální pracovníci OÚ obcí s POÚ jsou častěji než jejich 
kolegové přizváni, aby se nějakým způsobem procesu přidělování sociálních bytů 
zúčastnili. Zatímco více než polovina sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy se 
na přidělování sociálních bytů nepodílí, mezi sociálními pracovníky OÚ obcí s POÚ se 
toto týká pouze asi třetiny z nich. 

Pokud se sociální pracovníci na přidělování sociálních bytů podílí, pak nejčastěji 
tím, že připravují podklady pro rozhodování. Přímo na rozhodování se pak podílí téměř 
pětina sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ, ale jen desetina sociálních pracovníků OÚ 
ORP/SO hl. m. Prahy. 

 

Graf č. 49 Účast sociálních pracovníků na rozhodování o přidělování sociálních 
bytů v těch obcích, kde sociální byty mají (v členění dle typu OÚ, v %, 
NORP/SO=283; NPOÚ=102) 

 

 

Jeví se, že těžiště činnosti sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy 
je spíše v samotné sociální práci s nájemci sociálních bytů - 65 % z nich totiž 
uvedla, že se podílí na výkonu sociální práce zaměřené na obyvatele sociálních bytů 
v obci. To ovšem neplatí pro sociální pracovníky OÚ obcí s POÚ. Ti se, jak bylo uvedeno 
výše, ve větší míře podílejí na přidělování sociálních bytů, sociální práci s jejich 
obyvateli se ale věnuje jen přibližně 30 % z nich. Dodejme, že povinnost spolupráce se 
sociálním pracovníkem coby podmínku užívání sociálního bytu uvedla jen asi čtvrtina 
sociálních pracovníků obcí, a to bez ohledu na typ OÚ. 
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10.3 Ubytovny a sociálně vyloučená území 

Přítomnost ubytoven a sociálně vyloučených území lze vnímat jako jeden 
z indikátorů rozsahu klientely v bytové nouzi. Dle výsledků dotazníkového šetření je 
z tohoto hlediska rozsah problému bytové nouze mohutnější v ORP/SO hl. m. 
Prahy než v obcích s POÚ, nicméně ani tam nelze hovořit o zanedbatelném 
rozsahu: 

- přítomnost ubytovny/ubytoven v obci: 91 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO 
hl. m. Prahy a „pouze“ 59 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ uvedlo, že v obci, 
kde působí, je ubytovna; 
 

- přítomnost sociálně vyloučeného území: 79 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO 
hl. m. Prahy a 58 % sociálních pracovníků OÚ obcí s POÚ uvedlo, že v obci, kde 
působí, je ubytovna. 

Ti sociální pracovníci, kteří uvedli, že v jejich obci se dle jejich odborného 
úsudku vyskytuje území, kde se koncentrují osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
bez ohledu na to, zda se jedná např. o ulici, čtvrť, či soubor budov, byli dále dotázáni 
na odhad počtu osob, které na tomto území či na těchto územích bydlí (viz graf 
č. 50). Ačkoliv na obou typech obcí v těchto územích bydlí obvykle desítky osob (tuto 
variantu zvolilo 53 % sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a 46 % sociálních 
pracovníků OÚ obcí s POÚ), v ORP/SO hl. m. Prahy jsou výrazně více sociálními 
pracovníky uváděna i území o stovkách osob - tuto variantu zvolilo 31 %. Naopak, 
přibližně ve 35 % obcích s POÚ jsou sociálně vyloučené lokality tvořeny jen jednotlivci. 
Nicméně skutečnost, že ve 12 obcích s POÚ jsou přítomny sociálně vyloučené 
lokality o stovkách osob, přičemž 5 z těchto obcí je o velikosti do 6 tisíc osob, 
ukazuje, že místní rozdíly jsou poměrně velké a nároky na sociální pracovníky 
jednotlivých obcí budou často velmi rozdílné. Např. jiný bude charakter činnosti 
sociálního pracovníka v obci do 6 tis. obyvatel, ale s početnou sociálně vyloučenou 
lokalitou (viz výše), než v obci s 20 tis. obyvateli a osobami ohroženými sociálním 
vyloučením v řádu jednotlivců. 

 

Graf č. 50 Odhad počtu osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě (v členění dle 
typu OÚ, abs. četnost a v %, NORP/SO=244; NPOÚ=74) 
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11. Očekávané překážky při výkonu sociální 
práce v souvislosti se sociálním bydlením 

11.1 Pohled vedoucích sociálních odborů/oddělení OÚ 
ORP12 

Ačkoliv bylo hlavním tématem skupinového dotazování další vzdělávání a 
žádoucí kompetence sociálních pracovníků OÚ ORP v souvislosti s připravovaným 
zákonem o sociálním bydlení, přítomní vedoucí sociálních odborů/oddělení OÚ ORP cítili 
silnou potřebu vyjádřit svůj názor - určitou skepsi - ke zlepšení možností jejich 
sociálních pracovníků v oblasti sociální práce s lidmi v bytové nouzi poté, co by zákon 
nabyl účinnosti. Jejich skepse vycházela ze skutečnosti, že i po schválení tohoto 
zákona budou výsledky práce sociálního pracovníka obce do značné míry 
záviset na postoji samosprávy obcí k pomoci těmto lidem a na ochotě pracovníků 
kontaktních pracovišť ÚP ČR se sociálními pracovníky zejména v oblasti doplatku 
na bydlení spolupracovat v zájmu klienta.  

Jediné, v čem vidím problém, je zase ten ÚP tak, jak to měli nastaveno, původně 
ta myšlenka v tom zákoně byla, že my budeme ti SP, ale ten ÚP to bude 
rozdělovat a že jsme opravdu zase v tom střetu těch zájmů. Obec chce, aby se 
to řešilo, a ÚP bude řešit hlavně nedat peníze, protože chceme šetřit ty dávky. A 
nedokážu si představit tu spolupráci, jak by měla fungovat, protože budeme 
úplně jinde. (vedoucí 23) 

Z mého pohledu, když to vezmu skoro ad absurdum, tak výkonu SP hlavně brání 
spolupráce s ÚP, protože vy už i něco zajistíte těm lidem a oni nedostanou na to 
peníze. Anebo ty pracovnice ví, co mají dělat, co je potřeba, ale nemají kam ty 
lidi dát. Takže já nevím, co ještě v té sociální práci bysme měli pilovat, když 
nám chybí to podstatné, to je buď je někam umístit, aby měli nějaké bydlení, 
anebo aby, když už se toto zajistí, aby na to bydlení dostali peníze. (vedoucí 14) 

Tam je ten problém, že tam se bijí tři faktory, samospráva obce, výkon 
přenesené působnosti sociální práce a ÚP, který rozhoduje, kdo je tím 
oprávněným v zařazení do té kategorie bytové nouze. (vedoucí 21) 

11.2 Pohled členů expertní skupiny pro sociální bydlení 
při MPSV13 

Následně rovněž experti oslovení v rámci řešení tohoto projektu byli požádáni, 
aby se na základě svých znalostí a zkušeností pokusili shrnout, jakým překážkám 
sociální pracovníci obcí čelí nebo budou čelit při své činnosti v systému sociálního 
bydlení. Dle jejich vyjádření narážejí sociální pracovníci obecních úřadů při své činnosti 
v systému sociálního bydlení na následující typy překážek: 

  

                                                           
12  Tato kapitola prezentuje zjištění získání prostřednictvím metody focus group - podrobně viz kap. 3.1. 
13  Tato kapitola je založena na výsledcích dotazování expertů prostřednictvím metody Delphi (podrobně viz 

kap. 3.2). 
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1. postoj obce/politické reprezentace obce,  
 

2. veřejné mínění a společenské podmínky,  
 

3. legislativu, 
 

4. systémové překážky, 
 

5. překážky na straně sociálních pracovníků samých, 
 

6. překážky na straně klientů, 
 

7. určité další parametry dané lokality nezmíněné výše. 

 

V následujících podkapitolách tyto typy překážek stručně charakterizujeme. 
Striktně při tom vycházíme ze stanovisek expertů. 

11.2.1 Postoj obce/politické reprezentace obce  

1. nedostatek politické podpory, kolísavá politická podpora - nestálý postoj obce k 
systému sociálního bydlení. Zastupitelstvo např. prosadí systém sociálního bydlení, 
ale neproběhne řádná diskuse. Po změně zastupitelstva dochází ke zrušení, případně 
úpravě podmínek ubytování. Pracovník (a i ubytovaní) je v nejistém prostředí; 
 

2. odpor obecního úřadu/konkrétních úředníků - může být až aktivní, tzn. nikoliv 
jen neochota se angažovat ve prospěch osob v bytové nouzi, ale vytváření překážek 
pro sociálního pracovníka;  
 

3. neochota chápat bydlení jako právo - neochota samospráv na tento pohled 
přistoupit;  
 

4. zákaz přidělování bydlení lidem s jakýmkoliv dluhem vůči obci;   
 

5. diskriminace určitých skupin v přístupu k přidělování bydlení - Romů, lidí s 
duševním onemocněním, lidí po propuštění z výkonu trestu atp.  

11.2.2 Veřejné mínění a společenské podmínky  

1. společenské klima - malá míra podpory myšlenky sociálního bydlení ze strany 
veřejnosti, zaměřené proti některým příslušníkům dané cílové skupiny; 
 

2. odpor (potenciálních) sousedů lidí v bytové nouzi;  
 

3. riziko zobecnění nejhorších zkušeností - tedy toho, že jak klíčové subjekty, tak 
veřejnost svůj postoj a přístup k systému sociálního bydlení a k lidem v bytové 
nouzi založí hlavně na špatných zkušenostech - s neplatiči, s lidmi, kteří výrazně 
narušují klid a pořádek v místě svého bydliště, s lidmi, kteří zdemolovali či vybydleli 
přidělený byt atd.;  
 

4. společenský kontext - podmínky, které problém generují, zůstávají nezměněny. 
Tedy na straně veřejnosti i klíčových aktérů a sociálních pracovníků může vznikat 
frustrace a pocit marnosti z toho, že snaha pomoci lidem v bytové nouzi je 
zbytečná, protože se stejní či jiní lidé dostávají do stejné situace v důsledku 
stejných podmínek - zejm. podmínek, za nichž legálně fungují hazard, nebankovní 
půjčky a exekuce. 
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11.2.3 Legislativa  

1. překážkou se mohou stát určité varianty zákona o sociálním bydlení či 
mezery v  tomto zákoně (či dokonce jeho úplné neschválení): 
 

- nedostatečná legislativní podpora při úkonech vykonávaných ve prospěch 
zapojení osoby/rodiny do systému sociálního bydlení; 
 

- samotná zákonná možnost obcí vstoupit do systému dobrovolně; 
 

- nedořešení, jak se bude postupovat, když nájemci začnou vznikat nové dluhy;  
 

- striktní nastavení sankcí v případě neplnění závazků/povinností spojených s při-
dělením sociálního bydlení/přiznáním nároku na sociální bydlení - z podstaty 
problému se jedná o klienty, kteří mají větší riziko něco nedodržet, pokud budou 
podmínky a sankce příliš striktní, fluktuace klientů v případě častého ukončování 
ubytování v systému sociálního bydlení z důvodů porušování smlouvy ze strany 
ubytovaného; sociální pracovník navíc v takové situaci může čelit stálému tlaku 
od ubytovaných, kterým hrozí vyloučení;  
 

- nezabránění možným spekulacím - v prvním sledu žádostí by pak sociální 
pracovníci čelili tomu, že začnou žádat hlavně ti, kteří mají know-how, umějí 
vyplnit žádost a „vychodit si“ vše, vylobovat, spíše k vlastnímu obohacení než ze 
skutečné bytové nouze; byznys s chudobou, proti kterému právě institut 
sociálního bydlení je zaměřen, se může přelít tímto směrem; 

 

2. NOZ - nový občanský zákoník, který je jednostranně zaměřen na práva nájemníků 
a z části nelze aplikovat na tak zvané „tréninkové“ bydlení.  

11.2.4 Systémové překážky  

1. chybějící jednotné metodické vedení a metodické materiály a nedostatečné 
sjednocení a vymezení základních pojmů, kterých se daná problematika 
týká;  
 

2. podfinancování systému sociálního bydlení;  
 

3. nedostatek sociálních pracovníků;  
 

- problém s obsazením pozic sociálních pracovníků kvalifikovanými lidmi, kteří 
disponují předpoklady pro tuto práci (skutečný zájem, potřebné znalosti, 
dovednosti, ochotu dále se vzdělávat, snahu podporovat a pomáhat cílové 
skupině s kumulovanými problémy);  
 

- malé mzdy sociálních pracovníků; 
  

- celkové podhodnocení počtů sociálních pracovníků, kteří budou potřeba v agendě 
sociálního bydlení; 

 

4. pomalost systému - délka vyřizování žádosti, posuzování nároku, doba od podání 
žádosti po přidělení bytu; dlouhé lhůty při čekání na přidělení bytu;  
 

5. dávkové systémy a změny v nich - dávky, které nemusí se systémem sociálního 
bydlení korespondovat; práva (např. získávat soc. dávky) bez příslušné povinnosti 
(např. utratit tyto dávky za to, k čemu byly určeny).  
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11.2.5 Překážky na straně sociálních pracovníků 

V této části je shrnuto dohromady to, co je na straně sociálních pracovníků 
překážkou samo o sobě i to, jak se vliv některých překážek může projevovat 
na straně sociálních pracovníků - tzn. např. jejich strategií, jak na překážku 
reagovat, jaký přístup/postup za daných podmínek volit, apod. To je často obtížné od 
sebe oddělit, protože to, jak jsou disponováni sociální pracovníci sami, ovlivňuje to, 
jak na překážky, kterým čelí, budou reagovat:  

 
1. Vysoká zátěž sociálních pracovníků - může vést k nutnosti selektovat mezi 

klienty v tom, komu a v jaké míře bude ze strany sociálního pracovníka poskytována 
pomoc; může vést k větší náchylnosti podléhat vnějším tlakům, např. na protekci 
nebo na to, které klienty upřednostňovat. 
 

2. Nastavení požadavků na činnost sociálního pracovníka - riziko, že budou 
upřednostňovány procesní a administrativní způsoby vykazování /efektivity/ práce 
sociálního pracovníka před měřením úspěšnosti pomoci z hlediska cílů sociálního 
bydlení, při vysoké pracovní zátěži (např. při vysokém počtu klientů/domácností 
připadajících na sociálního pracovníka), riziko, že sociální pracovník se těmto 
způsobům vykazování své práce dobře přizpůsobí.  
 

3. Chybějící podpora kvalitního průběžného vzdělávání a kvalitní supervize – 
snižování motivace sociálních pracovníků. 
 

4. Střet zájmů, v jehož středu se sociální pracovník ocitne - sociální pracovníci 
pak nebudou schopni uspokojit všechny potřebné - budou mít pocit nespravedlnosti 
a sklon k rychlému vyhoření - nezavděčí se ani všem klientům ani samosprávě atd.: 
 

- jiné zájmy obce, jiné zájmy klientů, tlak na sociální pracovníky některé klienty 
nebrat atd.; 
 

- protichůdné požadavky (oficiální vs. neoficiální kritéria posuzování nároků; interní 
pokyny, které budou v rozporu s oficiálně deklarovanou politikou sociálního 
bydlení), běžní občané vs. nezasloužení, ale oprávnění;  
 

- rozdílnost v pochopení problematiky sociálním pracovníkem jako profesionálem a 
místní samosprávou - na sociálního pracovníka bude tlak, aby svoje rozhodnutí 
přizpůsoboval vidění samosprávy; 
 

- vliv obecního úřadu jako zaměstnavatele na výkon sociální práce a otevřená či 
skrytá zadání, která nejsou v souladu s cíli "programu", s odborností a etikou 
sociální práce. 
 

5. Vlastní předsudky/postoje sociálních pracovníků - např. vlastní přesvědčení, 
že bydlení je „zásluhové“ a rozlišování „zasloužených“ a „nezasloužených“ žadatelů.  

11.2.6 Překážky na straně klientů 

1. neochota spolupracovat se sociálním pracovníkem;  
 

2. nedůvěra v sociálního pracovníka nebo instituce; 
 

3. rezignace; malá motivace klientů - např. negativní zkušenosti s neefektivitou 
předchozí podpory v bydlení;  
 

4. zadluženost klientů, nízký ekonomický kapitál a finanční gramotnost; 
 

5. neznalost formálních postupů;  
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6. nízký sociální kapitál;  
 

7. nízké sebevědomí části cílových skupin, nedůvěra těchto lidí ve vlastní síly 
a potenciál; 
 

8. kumulace problémů osob v bytové nouzi - zadluženost, závislost, nezaměstna-
nost apod. 

11.2.7 Další parametry dané lokality  

1. větší cílová skupina, než bylo /v lokalitě/ odhadováno - žadatelů o sociální 
bydlení může být velké množství a nemusí jít o skupiny, které byly předpokládány 
(obyvatele sociálně vyloučené lokality, ubytoven, bezdomovce), ale o osoby či 
domácnosti, které budou do cílové skupiny patřit z ekonomických důvodů;   
 

2. zásadní nedostatek bytů  
 

- nedostatek či absence sociálních bytů;  
 

- nedostatek běžných bytů pro klienty sociálních bytů dostupných, aby se klient 
sociálního bydlení mohl posunout na běžný trh s byty; 
 

- uzavření komerčního trhu s pronájmy vůči určitým skupinám obyvatel; 
 

3. velmi špatná či chybějící spolupráce a neochota spolupracovat 
 

- mezi klíčovými aktéry - neúčinná spolupráce mezi úřadem práce, krajskými 
úřady, Státním fondem rozvoje bydlení, poskytovateli sociálních služeb, 
Agenturou pro sociální začleňování, obcemi; 
 

- mezi dalšími subjekty - majitelé bytů, energetické společnosti, vedení obce; 
 

4. zásadní nedostatek či úplná absence návazných/souvisejících služeb - 
nepřítomnost specializovaných služeb na podporu řešení nepříznivé sociální situace 
klientů; neexistence některých typů podpory pro klienty v sociálním bydlení (např. 
terénní psychiatrická péče). 
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Závěr 

Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický 
obraz o situaci sociálních pracovníků OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a OÚ obcí s POÚ v oblasti 
jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociálního bydlení 
a relevantního kontextu pro výkon sociální práce na obcích zaměřené na cílovou 
skupinu osob v bytové nouzi. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace 
několika výzkumných a analytických metod. Monografie je tak založena nejen na 
názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání 
v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých 
nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast. Součástí monografie 
jsou dále i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ 
zaměřených na danou cílovou skupinu, včetně uplatňovaných metod sociální práce, a 
základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociál-
ních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti 
sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým 
mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. 

Na základě dosažených poznatků lze konstatovat, že obecná vzdělanostní úro-
veň sociálních pracovníků působících na OÚ je vysoká. Až na výjimky všichni splňují 
kvalifikační požadavky uložené zákonem o sociálních službách, a to většinou dokonce 
prostřednictvím získání vysokoškolského diplomu v oborech vymezených platnou 
legislativou. Nicméně přímo obor sociální práce absolvovalo pouze 40 % sociálních 
pracovníků OÚ. Sociální pracovníci OÚ ORP, POÚ a SO hl. m. Prahy se z hlediska 
dosaženého vzdělání, praxe v oboru a absolvovaného dalšího vzdělávání mezi sebou 
významně neliší. Jedinou odlišností, která stojí za zmínku, je, že na POÚ pracuje více 
čerstvých absolventů než na ORP/SO hl. m. Prahy a dále že mezi sociálními pracovníky 
POÚ je větší podíl osob s magisterským titulem než mezi sociálními pracovníky ORP/SO 
hl. m. Prahy. Zjištěné odlišnosti mezi sociálními pracovníky jednotlivých typů OÚ 
v oblasti uplatňovaných metod sociální práce rovněž byly zanedbatelné.  

Celkově lze tedy shrnout, že z hlediska dosažené kvalifikace a způsobu posky-
tování sociální pomoci klientům nejsou mezi sociálními pracovníky různých typů OÚ 
významné rozdíly. Toto zjištění je poněkud nečekané s ohledem na to, že dle výsledků 
tohoto projektu se jeví sociální práce s lidmi v bytové nouzi i sociální práce v oblasti 
sociálního bydlení přece jen poněkud odlišně v rámci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy a OÚ obcí 
s POÚ. 

Rozsah a pestrost klientely je typicky větší na ORP/SO hl. m. Prahy. Ačkoliv i 
mezi obcemi s POÚ existují případy relativně malých obcí s početnou sociálně vylouče-
nou lokalitou, v průměru se sociální pracovníci OÚ ORP/SO hl. m. Prahy setkávají 
s klientelou v bytové nouzi či v riziku ztráty bydlení až 2x častěji než jejich kolegové 
z POÚ, variabilita přidružených obtížných sociálních situací klientů je také vyšší a 
rovněž rozsáhlejší sociálně vyloučené lokality jsou častěji přítomné na ORP/SO hl. m. 
Prahy.  

Na druhé straně, výkon sociální práce s lidmi v bytové nouzi na OÚ obcí s POÚ 
je obtížnější s ohledem na typicky nižší dostupnost relevantních sociálních služeb. 
Také podpora sociálních pracovníků formou supervize, která mj. může výrazně posílit 
resilienci sociálních pracovníků ve vztahu k jejich každodenní praxi (srov. Šišláková, 
2007), je na POÚ výrazně omezená. 
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Jak plyne z teoretických východisek monografie i empirických poznatků, které 
přináší, vzdělávání dospělých má svá specifika a rovněž problematika sociálního 
bydlení a práce s lidmi s potížemi v oblasti bydlení je poměrně specifická, mimo jiné 
s ohledem na to, že předpokládá mimořádně komplexní výkon sociální práce s přesa-
hem do oblasti působení řady dalších aktérů. V tomto kontextu se může jevit poněkud 
překvapivé to, že sociální pracovníci OÚ v rámci dotazníkového šetření vyjadřovali 
poměrně úzké a „konzervativní“ představy o tom, jaké způsoby dalšího vzdělávání jsou 
pro problematiku práce s lidmi v bytové nouzi a její dílčí témata vhodné, či jaké 
způsoby vzdělávání vnímají sociální pracovníci jako pro sebe přijatelné. 

Představy, které sociální pracovníci o dalším vzdělávání v dané oblasti 
vyjadřovali, nejlépe korespondují s tzv. informativní výukou. Ta představuje typ 
výuky, ve kterém jsou sdělovány hotové informace. Nenabízí velký prostor pro aktivitu 
a tvořivost, na druhou stranu je velmi vhodná pro expozici většího množství informací 
(Zormanová, 2017). V kontextu tématu sociálního bydlení se může jednat o 
obeznámení se s právními normami, metodikami nebo doporučenými postupy, 
národními nebo mezinárodními strategickými dokumenty. 

Nicméně jak vyplývá z celé monografie, oblasti, v nichž je třeba se v rámci 
dané problematiky dále vzdělávat, jsou nesrovnatelně pestřejší, než co je možné 
efektivně pokrýt informativní frontální výukou. Pro vzdělávání zaměřené na sociální 
pracovníky působící v praxi a na, v tomto textu diskutované, téma sociálního bydlení 
se jako perspektivní jeví kombinovaná forma vzdělávání, která nabízí prostor jak pro 
bezprostřední kontakt s lektorem, tak vysokou míru autonomie v rámci samostudia. 
Kombinovaná forma studia má obvykle pevně stanovený časový a obsahový rozsah a 
kromě individuální přípravy typicky zahrnuje přednášky a semináře, zařazeny mohou 
být také výcvikové semináře nebo krátkodobá studijní soustředění (např. seznámení 
s příklady dobré praxe).  

Vyjádřené představy sociálních pracovníků tak nejsou snadno slučitelné 
s nároky a složitostí dané oblasti sociální práce. S názory sociálních pracovníků OÚ na 
koncipování dalšího vzdělávání zaměřeného na sociální bydlení a sociální práci s lidmi 
v bytové nouzi je tedy třeba pracovat reflexivně, tj. nelze je chápat zcela přímočaře 
jako náčrt ideálního dalšího vzdělávání s ohledem na nároky této agendy. Pokud by 
měly být představy a očekávání sociálních pracovníků hlavním hlediskem, jak 
vzdělávání v této oblasti nastavit, pak by takto koncipované další vzdělávání např. 
nevyužívalo různorodých možností a ozkoušených trendů či naopak alternativ ve sféře 
vzdělávání dospělých (viz kap. 2. Vzdělávání dospělých, např. komunitní vzdělávání). 
To ovšem neznamená, že by bylo namístě přání, očekávání a představy sociálních 
pracovníků ignorovat. Vyjádřené představy sociálních pracovníků (viz kap. 7.2) je třeba 
respektovat zejm. u témat a oblastí, u nichž sociálními pracovníky preferovaný způsob 
vzdělávání, což byly zejména přednášky a jednodenní forma vzdělávání, může zaručit 
zvládnutí daného tématu, např. zvládnutí právních předpisů. Současně je třeba se 
tázat, zda určité typy výsledků nepoukazují na skrytý související problém, např. 
nevyhraněné požadavky na obsah dalšího vzdělávání mohou indikovat celkově 
nejasnou představu sociálních pracovníků o rozsahu a nárocích relativně nové agendy, 
z čehož lze dále dovozovat, že vysvětlení rozsahu a obsahu výkonu této agendy na OÚ 
by mělo být jedním z prvních témat dalšího vzdělávání apod. Zjištěný náhled sociálních 
pracovníků na otázku dalšího vzdělávání ve vztahu k implementaci sociálního bydlení 
jako nového nástroje sociální politiky lze však také chápat v širším kontextu role 
sociální práce a sociálního pracovníka v současné domácí praxi. Musil (2013) 
upozorňuje, že právě nejasné vymezení role sociálního pracovníka a stejně tak nejasná 
nebo různorodá očekávání společnosti, včetně vedení municipalit, vůči významu 
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sociální práce a roli sociálního pracovníka se odráží nejen v obtížně uchopitelných cílech 
vzdělávání, ale také postojích pracovníků k získávání a rozšiřování kvalifikace. 

Zmapování forem a způsobů vzdělávání, které sociální pracovníci považují za 
vhodné či pro sebe přijatelné, může sloužit také jako cesta k identifikaci případných 
bariér, které by mohly bránit efektivnímu využití široké škály postupů a výukových 
metod a forem, které jsou ve vzdělávání dospělých k dispozici. Pro posílení motivace a 
eliminaci bariér je významná reflexe cílové skupiny, na kterou je další vzdělávání 
zaměřeno nebo jejíž potenciál má rozvíjet. Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých 
představují specifické skupiny lidí, které v kontextu vzdělávání zasluhují zvláštní 
pozornost a péči. Cílové skupiny mohou být utvářeny podle profesí, zájmů, organizač-
ního zařazení, věku a dalších kritérií. Charakteristika cílové skupiny je pak zaměřena 
na úroveň, možnosti a potřeby dalšího vzdělávání (Průcha, Veteška, 2014). V tomto 
případě jsme se zaměřili na zmapování představ o vhodných formách a způsobech 
vzdělávání, které daná hlavní cílová skupina dalšího vzdělávání v oblasti sociálního 
bydlení a práce s lidmi s potížemi v oblasti bydlení, tj. sociální pracovníci OÚ, má.  

Jinak řečeno, vyjadřované preference respondentů není nutné brát výhradně 
jako to, čemu je nutné při koncipování dalšího vzdělávání za všech okolností vycházet 
vstříc, ale může to být bráno také jako upozornění na možnou rezistenci či obezřetnost 
sociálních pracovníků vůči jiným, inovativním, pro ně neozkoušeným způsobům 
vzdělávání s tím, že je třeba udělat novým přístupů „promo“, umět je sociálním 
pracovníkům nabídnout, prezentovat. Pokud by se u některých témat jevily vhodné jiné 
formy, rozsah, způsoby vzdělávání, než které sociální pracovníci vyjadřovali jako pro 
sebe obecně přijatelné či které preferovali u jednotlivých zjišťovaných témat (viz kap. 
7.2.4), lze doporučit, aby takto koncipované vzdělávací programy respektovaly alespoň 
některé z parametrů, které sociální pracovníci preferovali, tzn., např. byly akreditované 
a bezplatné, případně se odehrávaly na pracovišti (či v přijatelné dojezdové vzdálenosti 
apod.). Takový přístup ke koncipování dalšího vzdělávání může výrazně přispět 
k odstranění některých bariér v této oblasti a ke zvýšení ochoty sociálních pracovníků 
„experimentovat“ se zatím jimi neozkoušenými formami a způsoby vzdělávání. Nutno 
upozornit, že sociální pracovníci svoje názory na adekvátní formy vzdělávání ve vztahu 
k dané problematice většinou neodvozovali od vlastních zkušeností se vzděláváním v 
této oblasti. Z dotazníkového šetření realizovaného v roce 2017 totiž vyplynulo, že 
většina z nich zatím žádné vzdělávání v této oblasti neabsolvovala. Z těch, kteří se dle 
svého vyjádření nějakého takto zaměřeného vzdělávání zúčastnili, se téměř polovina 
nedokázala rozpomenout, o co se konkrétně jednalo. V případech, kdy dotázaní 
upřesnili, o jaké vzdělávání šlo, se v drtivé většině jednalo o jednorázové akce typu 
seminář, účast na konferenci, přednáška, školení apod. (srov. úvodní pasáž kap. 7.2). 

Dále, jak uvádí např. Whittington (2008), vzdělávání v sektoru sociální politiky 
by mělo zahrnovat nejen profesionály, tzn. sociální pracovníky nebo pracovníky 
organizací poskytujících služby, ale mělo by směřovat k holistickému pojetí vzdělávání 
všech aktérů zainteresovaných na řešení daného problému, což jsou zejména uživatelé 
veřejných služeb, ale také volení zástupci, kteří o těchto službách rozhodují. Uplatnění 
tohoto východiska současně znamená proměnu koncepce vzdělávání a dostatečné 
rozpoznání bariér, které mohou jednotlivé účastníky od vzdělávání odradit, jako např. 
nerovné pozice jednotlivých aktérů, neporozumění smyslu vzdělávání, nedostatek 
zkušeností s takovým typem vzdělávání nebo omezené finance (Beresford et al., 
2008). Na potřebu proměny koncepce vzdělávání při řešení sociálních jevů na místní 
úrovni se odvolává také Packham (2012). Z této obecné myšlenky jsme vycházeli i při 
úvahách o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti sociálního bydlení a práce s osoba-
mi s potížemi v oblasti bydlení, přičemž jsme se opírali mj. i o výsledky kvalitativní 
metody focus group (viz kap. 7.1.1). I v rámci dotazníkového šetření jsme tak 
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testovali, do jaké míry jsou sociální pracovníci obcí otevřeni myšlence společného 
vzdělávání více typů aktérů a u jakých tematických oblastí by považovali heterogenní 
složení účastníků dalšího vzdělávání za vhodné. Také v tomto směru se uvažování 
sociálních pracovníků ukázalo do značné míry jako „konzervativní“ - ze získaných dat 
totiž poměrně jasně vyplývalo, že sociální pracovníci odlišují to, co považují za pole 
působnosti sociální práce, a preferují vzdělávání v této oblasti zaměřené spíše na 
oborově homogenní skupinu sociálních pracovníků. Opět to nemusí znamenat, že se 
nelze pokusit o koncipování dalšího vzdělávání v tématech z oboru sociální práce pro 
heterogenní publikum, ale je třeba toto vnímat spíše jako výzvu k odstraňování či 
spíše překračování oborových bariér, které, pokud jsou posilovány v rámci vzdělávání, 
mohou následně v praxi tvořit bariéry pomoci lidem s potížemi v oblasti bydlení. 
Zapojení dalších aktérů do vzdělávání jako volených zástupců obcí, vedení obce, 
sociálních pracovníku služeb či NNO atd. může nakonec přispět k větší motivaci 
sociálních pracovníků zabývat se řešením problematiky sociálního bydlení nerutinně a 
inovativně.  

Výsledky dotazníkového šetření realizovaného v roce 2017 dále naznačovaly, že 
menší ochota části sociálních pracovníků OÚ překračovat hranice svého oboru do určité 
míry platí obousměrně, tzn., část sociálních pracovníků nepovažovala za vhodné školit 
v tématech sociální práce „laiky“ (viz výše) a současně ale ani sami sociální pracovníci, 
resp. část z nich, neprojevovala zájem pronikat do jiné oborové oblasti, byť je to oblast 
vzhledem k dané problematice stěžejní, zejm. možnosti financování sociálního bydlení. 
Pochopit financování sociálního bydlení je přitom důležité třeba v případě, že by 
sociální pracovníci chtěli při práci s lidmi s potížemi v oblasti bydlení uplatňovat case 
management, kde je tato znalost a schopnost pracovat přijatelně cost-effective 
součástí know-how a dovedností sociálního pracovníka, je-li v roli case manažera.  

Koncipování dalšího vzdělávání v této oblasti tak, aby sociální pracovníky vedlo 
k překračování hranic oboru na jedné straně a ke vpouštění lidí „mimooborových“ na 
straně druhé, by přispělo k možnosti vést diskuse o sociálním bydlení a řešení situací 
osob v bytové nouzi společným jazykem. To se jeví jako důležitý faktor pro úspěšnou 
intervenci, neboť oblast sociálního bydlení a práce s lidmi s potížemi v oblasti bydlení 
multioborovou záležitostí prostě je. 

Dalším významným příspěvkem k obrušování bariér či snižování rezistence 
sociálních pracovníků vůči pro ně nezvyklým formám a způsobům dalšího vzdělávání 
může být realizace vzdělávání v místě, kde se sociální práci věnují - v dané lokalitě. 
Zároveň by v této souvislosti bylo vhodné využít to, že sociální pracovníci dle získaných 
dat jsou poměrně často nakloněni tomu, aby vzdělávání zaměřené na různá témata a 
na různé aspekty problematiky sociálního bydlení a práce s lidmi v bytové nouzi bylo 
nastavené na míru a dle potřeb dané obce. Jak z hlediska tohoto požadavku, tak 
s ohledem na samotnou povahu problematiky, v níž má vzdělávání proběhnout, se jako 
vhodná jeví tzv. heuristická výuka, zvláště pak vedení k samostatnému poznávání a 
vyvozování vlastního stanoviska (Zormanová, 2017). Heuristické metody často využí-
vají tvořivého myšlení klíčových pracovníků a expertů. Dle Průchy a Vetešky (2014) se 
heuristické metody dále podrobněji člení na expertní postupy diagnostické a plánovací 
a postupy tvořivého myšlení (brainstorming, hodnotová analýza apod.). Vzhledem 
k očekávané roli sociálních pracovníků v agendě sociálního bydlení se pro další vzdělá-
vání jeví jako zásadní kombinace informativního a heuristického typu výuky, který 
vytváří adekvátní prostor jednak pro reflexi životní situace osob, pro které může být 
sociální bydlení významným krokem při řešení jejich složité situace, a rovněž pro 
schopnost analyzovat a reflektovat charakteristiky lokality, v níž by měl sociální 
pracovník naplňovat požadavky této agendy. V rámci dalšího vzdělávání by tak bylo 
možné využít zájem sociálních pracovníků o vzdělávání na míru dle potřeb dané obce, 
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v níž působí. Problémy a situace, které budou používány jako modelové příklady při 
heuristicky pojaté výuce, by mohly a měly vycházet z reality dané obce a zkušenosti 
vzdělávaných aktérů (nejen sociálních pracovníků). Heuristické výukové metody a 
situační výukové metody orientované na řešení problémů, rozpoznání vztahů a 
konstrukci nástroje, popsané ve 2. kapitole je tedy vhodné svázat s konkrétními 
problémy, vztahy a situacemi v lokalitě, kde vzdělávání probíhá.  

Závěrem dodejme, že pro sociální pracovníky se jako vhodné jeví v podstatě 
všechny výukové cíle uvedené v kap. 2 s tím, že zejména půjde o posilování 
kompetencí pro aplikaci, analýzu, syntézu a hodnotící posouzení.  
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Seznam zkratek 

KoP ÚP ČR kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

N počet respondentů, kteří v dotazníkovém šetření odpověděli na 
danou otázku 

NNO nestátní nezisková organizace 

NOZ Nový občanský zákoník 

obec II. typu obec s pověřeným obecním úřadem 

obec III. typu obec s rozšířenou působností 

ORP obec s rozšířenou působností 

OÚ obecní úřad 

OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

POÚ pověřený obecní úřad 

SO správní obvod 

SVL sociálně vyloučená lokalita 

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

 

 

  



 

109 

Příloha 

DOTAZNÍK PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY                            
ORP A OBCÍ S POÚ 

PROJEKT: ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB                       
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ NA OBCÍCH                           

V SOUVISLOSTI SE SOCIÁLNÍM BYDLENÍM 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

děkujeme za ochotu věnovat se vyplňování tohoto dotazníku.  

 

•  Většinu odpovědí na otázky stačí označit pouze kliknutím.  

•  Prosíme, otázky čtěte pozorně, protože v dotazníku se nelze vracet zpět. Je to proto, 
že Vaše odpovědi se rovnou zapisují do matice dat a navracení se v dotazníku zpět 
by způsobilo chybný zápis dat.  

•  Po zodpovězení všech otázek, které se Vám zobrazí na aktuální stránce dotazníku, 
klikněte v dolní části dotazníku na tlačítko „Další“.  

•  Pokud některé z položek dotazníku přehlédnete a zapomenete vyplnit, dotazník tuto 
položku označí červeně a v horní části dotazníku se objeví upozornění na 
nevyplněnou položku. Po jejím vyplnění lze plynule pokračovat dále.  

•  Pokud se stane, že nebudete moci vyplnit dotazník naráz, klikněte v dolní části 
dotazníku na tlačítko „Přerušit“. Na emailovou adresu, kterou zadáte, Vám přijde 
odkaz na Váš dotazník, kde budou Vámi již dříve vyplněné otázky. Později tak 
můžete pokračovat ve vyplňování dotazníku od otázky, u které jste skončili.  

•  Po zodpovězení poslední otázky dotazníku, prosíme, zmáčkněte tlačítko „Dokončit“.  

 

Pro zjednodušení textu je pojem „obec“ používán souhrnně pro obec s pověřeným 
obecním úřadem, obec s rozšířenou působností i správní obvody hl. m. Prahy. 
Děkujeme za pochopení.  
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NEJPRVE BYCHOM SE VÁS CHTĚLI ZEPTAT, NA JAKÁ TÉMATA BY SE 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOUVISLOSTI SE SOCIÁLNÍ PRACÍ V RÁMCI 

SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ MĚLO ZAMĚŘIT A JAKÝM ZPŮSOBEM BY MĚLO 

PROBÍHAT   
 

1. Bez ohledu na to, zda v současné době pracujete s lidmi, kteří mají potíže 
v oblasti bydlení, uveďte, které z následujících ZNALOSTÍ byste si 
potřeboval/a doplnit prostřednictvím dalšího vzdělávání, abyste mohl/a 
(nyní nebo výhledově) s touto cílovou skupinou dobře pracovat: 

 

Prosím, vyjádřete se ke každé níže uvedené položce. 
 

  1 
rozhodně 

ano 

2 
spíše ano 

3 
spíše ne 

4 
vůbec ne 

5 
nedokážu 
posoudit 

1 Úprava nájemních vztahů dle 
nového občanského zákoníku 

     

2 
Technické a hygienické standardy 
bydlení      

3 Postup hodnocení bytové nouze      

4 Ochrana osobních údajů při práci 
v systému sociálního bydlení 

     

5 
Příklady místních politik sociálního 
bydlení na obecní úrovni v ČR      

6 

Zákony vztahující se k sociálním 
dávkám, včetně porozumění 
stanovování nároků na jednotlivé 
dávky 

     

7 Sociální služby a spolupráce  
s nimi 

     

8 
Neziskové organizace  
a spolupráce s nimi      

9 Základy dluhového poradenství      

10 Základy finanční gramotnosti      

11 
Postup při podávání stížnosti 
klientem vůči institucím (správní 
právo) 

     

12 Antidiskriminační legislativa      

13 
Monitoring a evaluace 
(hodnocení) činností sociální 
práce 

     

14 Jiné (prosím, vypište): 
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2. A jaké znalosti a dovednosti z oblasti METOD A TECHNIK SOCIÁLNÍ PRÁCE 
byste si potřeboval/a pro stávající nebo výhledovou práci s lidmi, kteří mají 
potíže v oblasti bydlení, doplnit?  

Prosím, vyjádřete se ke každé níže uvedené položce. 

  1 
rozhodně 

ano 

2 
spíše ano 

3 
spíše ne 

4 
vůbec ne 

5 
nedokážu 
posoudit 

1 
Schopnost prvokontaktu se 
zájemcem o sociální byt      

2 Posouzení životní situace 
klienta 

     

3 
Sociální šetření v přirozeném 
prostředí klienta      

4 
Jak pracovat s klientem do 
doby faktického nastěhování 
do sociálního bytu  

     

5 Individuální plánování 
v systému sociálního bydlení 

     

6 
Vyhodnocování úspěšnosti 
intervence      

7 
Jak pracovat s klienty, kteří 
selhávají při plnění 
individuálního plánu 

     

8 

Ukončování spolupráce  
s klientem (např. 
ne/dobrovolné ukončení, 
technické aspekty 
vystěhování, časové rozvržení 
odchodu z bytu) 

     

9 
Techniky profesionálního 
rozhovoru      

10 

Komunikační dovednosti  
s ohledem na cílovou 
skupinu/typ aktérů 
(jednotlivec, skupina, rodina, 
veřejnost, kolega, úředník 
apod.) 

     

11 
Síťování sociálních služeb  
a koordinace poskytované 
podpory 

     

12 Zprostředkování další pomoci      

13 Základní znalosti mediace 
a facilitace 

     

14 
Předcházení a řešení 
konfliktních situací      

15 
Zplnomocňující/Zmocňující 
přístupy v sociální práci      

16 Terénní sociální práce      

17 Depistáž      
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18 
Postupy prevence ztráty 
bydlení      

19 

Poradenství a učení klienta 
zaměřené na podporu udržení 
bydlení (zejm. úklid, 
dodržování řádu, placení 
nájmu) 

     

20 Základy krizové intervence      

21 
Případová sociální práce 
(Case management)      

22 

Zvládání etických dilemat 
v sociální práci, zejm. 
skloubení pomáhající  
a kontrolní role  

     

23 
Práce s předsudky veřejnosti 
a samosprávy vůči sociálnímu 
bydlení 

     

24 
Mapování a analyzování 
základních charakteristik 
lokality 

     

25 Jiné (prosím, vypište): 
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3. V neposlední řadě bychom se Vás chtěli zeptat, pokud již s klienty v bytové 
nouzi pracujete nebo pokud byste s nimi měl/a začít pracovat, zda byste 
uvítal/a další vzdělávání zaměřené na specifika práce s níže uvedenými 
CÍLOVÝMI SKUPINAMI: 

Prosím, vyjádřete se ke každé níže uvedené položce. 

  1 
rozhodně 

ano 

2 
spíše ano 

3 
spíše ne 

4 
vůbec ne 

5 
nedokážu 
posoudit 

1 Práce s lidmi s duševním 
onemocněním 

     

2 Práce s osobami na ubytovnách      

3 
Práce s osobami ohroženými 
ztrátou bydlení      

4 Práce s osobami bez přístřeší      

5 
Práce s osobami bez přístřeší 
v seniorském věku      

6 Práce s osobami opouštějícími 
ústavní výchovu 

     

7 
Práce s osobami ohroženými 
domácím násilím      

8 Práce s rodinou      

9 Práce s komunitou      

10 Práce s jinou cílovou skupinou (prosím, vypište): 
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7. JAKÉ FORMY A ZPŮSOBY proškolení/vzdělávání jsou pro Vás přijatelné? 

Prosím, vyjádřete se ke každé níže uvedené položce. 
 

  1 
rozhodně 

ano 

2 
spíše ano 

3 
spíše ne 

4 
rozhodně 

ne 

5 
nedokážu 
posoudit 

1 Individuální      

2 Skupinová      

3 Na pracovišti      

4 Výjezdní      

5 Jednodenní      

6 Vícedenní      

7 Dlouhodobější (např. několik měsíců)      

8 Zdarma      

9 Za úhradu      

10 Akreditované      

11 Neakreditované      

12 On-line – individuální      

13 On-line – skupinové (např. webinář)       

14 Jiné (prosím, vypište): 

 

 

8. Absolvoval/a jste již nějaké kurzy/školení/stáže apod. zaměřené na 
problematiku sociálního bydlení a sociální práce v systému sociálního 
bydlení? ANO/NE 

 
FILTR: otázku č. 8A zodpovídají pouze ti, kteří na otázku č. 8 uvedli ANO. 

8A Uveďte, prosím, jaké kurzy/školení/stáže apod. to byly:  

1. Už si nevzpomínám 

 
 

9. Máte povědomí o tom, že jsou k dispozici tyto metodiky certifikované 
MPSV? 

Metodika prevence ztráty bydlení   ANO/NE 
 

Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi... 
ANO/NE 
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10. Jak často máte možnost účastnit se supervize?  
 

Prosíme, označte všechny varianty, které odpovídají situaci na Vašem pracovišti. 
 

  10A  
skupinová supervize 

10B  
individuální supervize 

1 1x ročně 
  

2 2x ročně 
  

3 3x ročně  
  

4 4x ročně 
  

5 6x ročně 
  

6 12x ročně 
  

7 Častěji než 12x ročně 
  

8 Supervize se nekoná pravidelně, 
ale dle potřeby 

  

9 
Nemáme možnost účastnit se 
tohoto typu supervize 

  

 

FILTR: otázku č. 10A zodpovídají pouze ti, kteří na otázku č. 10 u Skupinové 
supervize uvedli „Nemáme možnost účastnit se tohoto typu supervize“. 
 

10A. Uvítal/a byste zavedení pravidelné skupinové supervize na Vašem 
pracovišti? 
 

1. rozhodně ano 
 

2. spíše ano 
 

3. spíše ne 
 

4. rozhodně ne 
 

FILTR: otázku č. 10B zodpovídají pouze ti, kteří na otázku č. 10 u Individuální 
supervize uvedli „Nemáme možnost účastnit se tohoto typu supervize“. 
 

10B. Uvítal/a byste zavedení individuální supervize na Vašem pracovišti? 
 

1. rozhodně ano 
 

2. spíše ano 
 

3. spíše ne 
 

4. rozhodně ne 
 

FILTR: otázku č. 10A i 10B zodpovídají pouze ti, kteří na otázku č. 10 u 
Skupinové supervize a současně i u Individuální supervize uvedli „Nemáme 
možnost účastnit se tohoto typu supervize“. 
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NYNÍ BUDE NÁSLEDOVAT NĚKOLIK OTÁZEK ZAMĚŘENÝCH NA VAŠI 

PRACOVNÍ ZKUŠENOST S KLIENTY, KTEŘÍ MAJÍ PROBLÉMY 

S BYDLENÍM 
Tyto otázky zařazujeme proto, že předpokládáme, že sociální pracovníci s různým 
rozsahem zkušeností s touto cílovou skupinou budou poptávat odlišné typy vzdělávání.  

 
11. Jak často se při své práci setkáváte s klienty, kteří mají potíže v oblasti 

bydlení? 

Prosím, zvolte jednu variantu. 

1. téměř denně 
 

2. alespoň 1x týdně 
 

3. alespoň 1x měsíčně 
 

4. několikrát do roka 
 

5. výjimečně 
 

6. vůbec 
 

FILTR: na otázku č. 11A odpovídají pouze ti, kteří na otázku č. 11 
odpověděli variantou 6. Tito pak také dále pokračují až otázkou 14.  
 

Ti, kteří na ot. 11 odpověděli variantou 1 až 5, pokračují otázkou 11B. 
 

11A V odpovědi na předchozí otázku jste uvedl/a, že s lidmi, kteří mají 
potíže v oblasti bydlení, pracujete v současné době výjimečně nebo vůbec. 
Bylo tomu tak vždy? 
 

1. Ano 
 

2. Ne, dříve jsem pracoval/a s těmito klienty častěji. 
 

11B Jak často se setkáváte při své práci s klienty, kteří jsou ohroženi 
ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili, a kteří současně... 
 

Prosím, vyjádřete se ke každé níže uvedené položce. 
 

  1 
často 

2 
zřídka 

3 
nikdy 

1 
...pobírají starobní důchod nebo splňují podmínku věku 
pro přiznání starobního důchodu    

2 ...jsou invalidní v I. stupni    

3 ...jsou invalidní ve II. nebo III. stupni    

4 ...pečují o nezletilé nezaopatřené dítě    

5 ...požívají příspěvek na péči v I. stupni    

6 ...požívají příspěvek na péči ve II. stupni nebo vyšším    

7 
...pečující o osobu, která má přiznaný příspěvek na péči ve II. 
stupni nebo vyšším    

8 ...byli nebo jsou týráni osobou, se kterou trvale bydlí, nebo 
čelili vyhrožování nebo pronásledování  

   

9 
...opouštějí ústavní zařízení, pobytové zařízení sociálních 
služeb, zdravotnické zařízení lůžkové péče nebo náhradní 
rodinnou péči 

   

10 ...trpí duševním onemocněním    

  



 

120 

  1 
často 

2 
zřídka 

3 
nikdy 

11 ...byli nebo jsou vystaveni diskriminaci při přístupu k bydlení    

12 ...trpí závislostí na návykových látkách (včetně alkoholu)    

13 jiné (prosím, vypište):  

 

 

12. Pokuste se, prosím, odhadnout, kolika klientům jste poskytnul/a pomoc 
zacílenou na řešení NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE SPOJENÉ S RIZIKEM 
ZTRÁTY BYDLENÍ.  
 

Situací, kdy hrozí ztráta bydlení, rozumíme situaci, kdy domácnost ještě bydlí na 
základě právního vztahu, ale vzhledem k příjmové situaci, sociální situaci či 
přítomnosti jiných rizikových faktorů by mohla toto bydlení v dohledné době bez 
adekvátní náhrady ztratit.  

 
Uveďte, prosím, POČET TĚCHTO KLIENTŮ JEDNOTLIVĚ ZA ROKY 2015 a 
2016 (případně vždy k 31. 12. daného roku).  
Pro vepsání těchto údajů, prosím, použijte číslice.   

q12A počet klientů v riziku ztráty bydlení za rok 2015:  

q12B počet klientů v riziku ztráty bydlení za rok 2016:  

 

 

13. Pokud došlo k NÁRŮSTU počtu těchto klientů, uveďte, prosím, příčinu, 
která jej podle Vašich zkušeností způsobila. Vyberte prosím jednu 
z následujících možností: 
 

1. V obci či jejím okolí došlo k významné změně ve struktuře nabídky bydlení 
(úbytek ubytovacích kapacit, chátrání bytového fondu, změna významného 
pronajímatele apod.). 
 

2. Prevenci ztráty bydlení je věnována větší pozornost. 
 

3. Větší důraz pronajímatelů na výběr nájemců, jejich kontrolu či uplatňování 
sankcí vůči nim. 
 

4. Jiná příčina, popište:  
 

5. Nedošlo k nárůstu ani k poklesu. 
 

6. Došlo k poklesu. 

 
FILTR: na otázku č. 13A odpovídají pouze ti, kteří v  otázce 13. 
odpověděli variantou 2. 

 

13A  Pokud je prevenci ztráty bydlení věnována větší pozornost, 
domníváte se, že v tom sehrála svou roli i existence Metodiky 
prevence ztráty bydlení? 

1. Ano 
 

2. Ne 
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FILTR: na otázku č. 13B odpovídají pouze ti, kteří v  otázce 13. 
odpověděli variantou 6. 

 

13B  Pokud došlo k POKLESU počtu těchto klientů, uveďte, prosím, 
příčinu, která jej podle Vašich zkušeností způsobila; vyberte 
přitom jednu z následujících možností: 

 

1. V obci či jejím okolí došlo k významné změně ve struktuře nabídky bydlení 
(nárůst ubytovacích kapacit, oprava bytového fondu, změna významného 
pronajímatele apod.). 
 

2. Prevenci ztráty bydlení je věnována menší pozornost. 
 

3. Situace osob a domácnost ohrožených ztrátou bydlení se postupně vyřešila a 
jejich počet se snížil. 
 

4. Jiná příčina, popište:  

 

 

 

  



 

122 

NA ZÁVĚR JEŠTĚ NĚKOLIK OTÁZEK VZTAHUJÍCÍCH SE K SITUACI 

V OBLASTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VE VAŠÍ OBCI 
Následující otázky jsou proto součástí dotazníku, neboť lze očekávat, že vzdělávací 
potřeby sociálních pracovníků se budou lišit i podle toho, zda jsou v obci přítomny 
sociální byty, či nikoliv, zda jsou dostupné vhodné sociální služby atd. 

 

14. Prosím, vyberte z níže uvedených typů bytů ty, KTERÉ VE VAŠÍ OBCI 
VYUŽÍVÁTE PRO ÚČELY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ - tedy pro účely bydlení 
osob, které jsou v bytové nouzi (bydlení ztratili nebo jsou ztrátou 
ohroženi) nebo mají ztížený přístup k standardnímu bydlení nebo jsou 
z něho z různých důvodů vyloučeni. 

Prosím, vyjádřete se ke všem níže uvedeným typům. Pokud v obci sociální byty 
vůbec nemáte, zvolte u všech variant odpověď NE a políčko „Jiný typ sociálních 
bytů“ nevyplňujte, ponechte ho prázdné. 
 

 1 
ano 

2 
ne 

3 
nevím 

1 
Běžné nájemné byty ve vlastnictví obce nebo obcí 
zřízené organizace    

2 Běžné nájemné byty v soukromém vlastnictví    

3 Vyčleněné byty určené pro osoby ohrožené ztrátou 
bydlení nebo osoby bez přístřeší 

   

4 
Byty zvláštního určení pro příjmově a majetkově 
vymezené osoby    

5 Vícestupňové bydlení    

6 Nízkonákladové obecní byty    

7 Tréninkové byty pro osoby se zdravotním postižením    

8 
Byty v domech s pečovatelskou službou (DPS) - byty 
určené pro bydlení seniorů a osob se zdravotním 
postižením 

   

9 Chráněné bydlení    

10 Byty v azylových domech    

11 Startovací byty    

12 Náhradní byty    

13 Bezbariérové byty v normální zástavbě     

14 Jiný typ sociálních bytů (prosím, vypište):  
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FILTR: na otázku č. 14A, 14B a 14C odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 14 
odpověděli alespoň jednou ANO nebo odpověděli na položku 14 - „jiné“. 
 

14A Podílíte se Vy jako sociální pracovník/sociální kurátor nějakým 
způsobem na přidělování těchto bytů?  
 

Vyberte, prosím, jednu variantu. 
 

1. Ano, moje stanovisko má při rozhodování o přidělování sociálního bytu největší 
váhu. 
 

2. Ano, spolupodílím se na rozhodnutí, komu sociální byt přidělit. 
 

3. Ano, připravuji podklady pro rozhodování o přidělení sociálního bytu, ale na 
samotném rozhodování se nepodílím. 
 

4. Ne, na přidělování sociálních bytů se nepodílím. 
 

5. Jiné, vypište:  
 
14B Podílíte se na výkonu sociální práce pro obyvatele sociálních bytů ve 
Vaší obci?  
 

1. Ano 
 

2. Ne 
 
14C Je spolupráce nájemce se sociálním pracovníkem podmínkou užívání 
sociálního bytu ve Vaší obci? 
 

1. Ano 
 

2. Ne 

 
 

15. Máte ve Vaší obci nějakou ubytovnu/ubytovny? 
 

1. Ano 
 

2. Ne 
 
 

16. Je ve Vaší obci, podle Vašeho odborného názoru, přítomné území (např. 
ulice, čtvrť, soubor budov), ve kterém se soustřeďují osoby ohrožené 
sociálním vyloučením?  
 

1. Ano 
 

2. Ne 
 

FILTR: otázku č. 16A zodpovídají pouze ti, kteří na otázku č. 16 uvedli 
ANO. 
 

16A Odhadněte, prosím, řádově, kolik osob na tomto území/těchto 
územích žije? 
 

1. jednotlivci 
 

2. desítky osob 
 

3. stovky osob 
 

4. tisíce osob 
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17. Jakým způsobem provádíte běžně depistáž?  

Vyberte, prosím, všechny možnosti, které platí pro Vaše pracoviště. 

1. Lidé v obci nás znají a vyhledávají sami. 
 

2. Informace o našem pracovišti a naší náplni jsou vyvěšeny na úřední desce. 
 

3. Obec provádí informační kampaň (distribuce letáků, vyhlášení rozhlasem apod.). 
 

4. Distribuujeme osobně informace o naší existenci po domácnostech (formou 
letáku apod.). 
 

5. Ve věci vyhledávání klientů máme navázánu spolupráci s dalšími odbory a 
pracovišti úřadu. 
 

6. Ve věci vyhledávání klientů máme navázánu spolupráci s externími subjekty 
(jako je KoP ÚP ČR, sociální služby, zdravotnická zařízení apod.). 
 

7. Jiné způsoby, popište:  
 
 

18. Jsou ve Vaší obci či v blízkém okolí dostupné vhodné sociální služby pro 
cílovou skupinu osob v bytové nouzi? 
 

1. Ano 
 

2. Ne 
 
 

19. Jak dlouho působíte jako sociální pracovník ve Vaší obci? 

Údaj, prosím, uveďte v číselné podobě a zaokrouhlete na roky. Pokud je to méně než 
půl roku, prosím, uveďte 0. 

 
 

20. Jaká je velikost obce, v níž působíte, z hlediska počtu obyvatel? 

Zvolte, prosím, příslušnou variantu. 

1. do 2000 obyvatel 
 

2. 2001 – 6000 obyvatel  
 

3. 6001 – 10 000 obyvatel 
 

4. 10 001–15 000 obyvatel 
 

5. 15 001 – 25 000 obyvatel 
 

6. 25 001 – 50 000 obyvatel 
 

7. 50 001 – 85 000 obyvatel 
 

8. 85 001 – a více obyvatel 
 
 

21. Na jakém typu obecního úřadu působíte?  

Zvolte, prosím, příslušnou variantu. 
 

1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností* 
 

2. Obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem 
 

Poznámka: *SO hl. m. Prahy je pro účely tohoto dotazníku chápán jako obecní úřad 
obce s rozšířenou působností 
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Výtahy z oponentských posudků 

PhDr. Monika Punová, Ph.D. 

Autorky systematicky uvádí výzkumná zjištění a to ve slovní i grafické či tabulkové 
podobě a to s velkou precizností (díky čemuž je tato část pro čtenáře nejnáročnější, 
nicméně vzhledem k rozsahu výzkumu je tato forma zpracování pochopitelná). 
Drobnou připomínku mám k pojmu "webinář, který není vymezen, nicméně 
z následného textu lze jeho definiční znaky odvodit.   

Závěry, k nimž autorky dochází, jsou jasně a logicky argumentovány. Za klíčové 
zjištění považuji mimo jiné skutečnost, že při koncipování vzdělávání v dané oblasti 
není vhodné vycházet pouze z pojetí samotných sociálních pracovníků, ale je do něj 
nezbytné zahrnout i další aktéry (jako např. volené zástupce obcí či pracovníky NNO). 
Oceňuji, že empirická zjištění autorky v závěru rovněž propojují s poznatky uvedenými 
v teoretické části. 

Domnívám se, že předložená studie představuje velmi cenný příspěvek k diskusím o 
identitě a institucionalizaci nejen sociální práce vykonávané na obecních úřadech, ale 
její výsledky mohou mít přesah i do dalších institucí a oblastí, kde je sociální práce 
uplatňována. Její nespornou předností je skutečnost, že na otázku vzdělávacích potřeb 
pohlíží nejen optikou samotných sociálních pracovníků, ale také jejich nadřízených a 
odborníků, díky čemuž dochází k zajímavému prolínání různých diskurzů. Z hlediska 
implikací pro výkon sociální práce v souvislosti se sociálním bydlením považuji za 
stěžejní vedle závěru především 11. kapitolu věnovanou potenciálním překážkám 
uplatnění zjištěných výsledků v praxi a to na různých ekosystémových úrovních. Právě 
v míře jejich reflexe může spočívat klíč k případnému úspěchu, či neúspěchu výkonu 
sociální práce v oblasti sociálního bydlení.   

 

 

Mgr. Marek Hojsík 

Závery štúdie sú jasne a prehľadne štruktúrované a poskytujú kvalitnú a hĺbkovú 
interpretáciu zhromaždených dát zhromaždených prostredníctvom  fokusných skupín a 
metódou  Delphi k jednotlivým problémovým témam.  

Dotazníkové šetrenie ukázalo na pomerne konzervatívne predstavy sociálnych pracov-
níkov o potrebách ich vzdelávania (a to jako obsahoch, tak aj metódach a formách). 
Autorky štúdie pritom správne upozorňujú, že k predstavám sociálnych pracovníkov je 
potrebné pristupovať kriticky a odlišovať ich od skutočných potrieb - potreby sociálnych 
pracovníkov nemuseli byť respondentmi označené ako najdôležitejšie.  

Z pohľadu prípadného užívateľa v oblasti tvorby a realizácie verejných politík v oblasti 
rozvoja sociálnej práce v ČR je potrebné oceniť hlavne reflexívny prístup k predstavám 
sociálnych pracovníkov k možnostiam ich vzdelávania - a to nie iba v oblastiach, ktoré 
sa týkajú sociálneho bývania. 

Bezprostredne bude vytvoirená štúdia využitá Oddělením sociálního bydlení a 
sociálního začleňování MPSV v rámci jeho prebiehajúceho individuálneho systémového 
projektu spolufinancovaného z ESF "Sociální bydlení - metodická a informační podpora 
v oblasti sociálních agend", ktorého súčasťou je aj tvorba metodiky pre socálnych 
pracovníkov pre riešene problémov spojených s bývaním a vzdelávanie sociálnych 
pracovníkov a ďalších pracovníkov samospráv a úradov práce. 


