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3 Cíle výzkumného úkolu 

Cílem výzkumného úkolu bylo zmapovat stav úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci u zaměstnanců a dalších pracovníků působících ve vybraných oblastech 
sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace. 
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4 Postup řešení výzkumného úkolu 

4.1 Zvolená metodologie 

Pro účely informační teoretické přípravy byla zpracována rešerše odborných literárních 
zdrojů zaměřená na problematiku BOZP v sociálních službách. 

Pro zjištění skutečného stavu a úrovně zajištění BOZP u zaměstnanců působících ve 
vybraných oblastech sociálních služeb byla zvolena metoda kvalitativního výzkumného 
šetření v terénu. Kvalitativní výzkum byl vybrán proto, že jako nenumerické šetření 
poměrně dobře zachycuje a interpretuje sociální realitu. Sběr dat byl proveden dvěma 
technikami, konkrétně technikou polostrukturovaného rozhovoru a technikou hloubkového 
rozhovoru. Tato kombinace kvalitativních metod byla použita z důvodu možnosti hovořit 
jak s menšími skupinami respondentů, tak i s jednotlivci (zástupci vedení). Šlo 
o zachycení a interpretaci dané reality očima zaměstnanců v sociálních službách v České 
republice. Z pohledu celistvosti a strukturaci výstupů projektu využití právě těchto metod 
umožnilo v průběhu terénního šetření otázky upravovat a reagovat na to, co respondenti 
sdělují. 

Před provedením terénního šetření byl kontaktován zástupce vedení poskytovatele 
sociálních služeb, který po předložení scénáře polostrukturovaného rozhovoru udělil ústní 
souhlas s provedením terénního šetření.  

Před samotným sběrem dat byli o provádění terénního šetření informováni všichni 
zaměstnanci. Podmínkou provedení výzkumu bylo dodržení anonymity respondentů 
(podmínka pro dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a zařízení 
poskytujícího sociální služby.  

Terénní šetření provedené u 45 poskytovatelů sociální péče v první polovině roku 2021 
pomocí polostrukturovaného rozhovoru se skládalo z otázek vycházejících z cílů projektu. 
V průběhu řešení projektu byly otázky pro hloubkové rozhovory redukovány 
a modifikovány. Druhá vlna terénních šetření proběhla u 10 poskytovatelů sociální péče 
v první polovině roku 2022. 

Terénní šetření bylo prováděno se souhlasem dotazovaných, a to anonymně. 
Respondenti byli předem informováni, že pokud odpovídat nechtějí, nemusí odpovídat. 
S podmínkami rozhovoru všichni respondenti ústně souhlasili. Respondenti odpovídali na 
předem připravené otázky týkající se hlavních témat, mezi nimiž bylo i vnímání rizik 
povolání a BOZP v sociálních službách, a to i s důrazem na psychosociální rizika (PSR). 

V návaznosti na odpovědi respondentů byly pokládány při hloubkovém dotazování 
doplňující otázky. Rozhovory nebyly zaznamenávány na žádná záznamová zařízení, 
protože k tomu neudělili respondenti souhlas. Proto byly pořízeny pouze písemné přepisy 
všech rozhovorů pro potřeby řešení projektu. 

Každý rozhovor byl veden stejnou osobou – tazatelem a trval maximálně 60 minut. 
Hloubkové rozhovory byly realizovány celkově s 53 respondenty. Níže následuje přehled 
základních údajů k respondentům, co se týče pohlaví a věkové kategorie. Jak je zřejmé, 
nejvíce respondentů tvořily ženy, ve věkové kategorii 50–59 let, což v konečném 
důsledku koresponduje s celkovou strukturou pracovníků v oblasti sociálních služeb. 
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Tab. 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví (Zdroj: VÚBP) 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

muž 5 9,4% 

žena 48 90,6% 

celkem 53 100% 

Tab. 2: Rozdělení respondentů podle věkové kategorie (Zdroj: VÚBP) 

Věková kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

20–29 let 5 9,4% 

30–39 let 6 11,3% 

40–49 let 14 26,4% 

50–59 let 20 37,8% 

60 a více let 8 15,1% 

celkem 53 100% 

Po transkripci každého rozhovoru byla provedena jeho segmentace s následným 
detailním pročítáním kompletního textu a zhodnocení významu pro výzkumné cíle. Ze 
získaných, přepsaných a uspořádaných dat byly pomocí kódování vyhledávané podobné 
znaky (kategorie, podkategorie), které se vyskytovaly v odpovědích respondentů. 

Tab. 3: Přehled výstupů z realizovaných rozhovorů (Zdroj: VÚBP) 

Kategorie Podkategorie Důležité aspekty v rámci podkategorie 

Náročnost vlastní 
práce s klienty 

Standardy kvality 

Namáhavá fyzická 
práce 

Zdravotní důsledky pro zaměstnance, muskuloskeletární 
problémy 

Nízký podíl nových a mladých zaměstnanců z důvodu 
nízkého finančního ohodnocení 

Nedostatek 
zaměstnanců, 

stárnoucí personál Nízký nebo žádný podíl mužů 

Špatně nastavené 
únikové cesty 

v případě požárů 
a jiných ohrožení 

v rámci budov 

Úzké dveře pro převoz nepohyblivých klientů 

 

Vnímání BOZP 
v kontextu 
sociálních 

služeb 

Nevhodné pomůcky 
pro výkon práce 

Nevhodné pomůcky (zvedáky) pro manipulaci s imobilními 
klienty 

Biologická rizika infekce, Hepatitis, HIV 

Chemická rizika 
při manipulaci s dezinfekčními prostředky, s léky 

a přípravky, staré budovy s azbestem 

při vlastní chůzi viz pád, uklouznutí 

Rizika různých 
povolání/profesí 

v sociálních 
službách 

Fyzikální rizika při manipulaci s pomůckami a s klienty viz pořezání nebo 
píchnutí o jehlu, napadení klientem 
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Kategorie Podkategorie Důležité aspekty v rámci podkategorie 

Psychosociální 
rizika 

Vnímání fyzické a slovní agresivity klientů 

Velmi dobrá úroveň 
Způsob zajištění 

BOZP 
Externí dodavatel Nenahlašování pracovních úrazů zaměstnanci z důvodu 

časové tísně nebo specifik klientů 

Důležitost školení BOZP viz zaměření na vybraná 
specifická témata jako způsob manipulace s klienty, 

komunikace a přístupu k určitým typům klientů Zlepšení úrovně 
BOZP Využívání podpůrných pomůcek pro snadnější manipulaci 

s klienty viz např. exoskeletony (pro zpevnění těla 
zaměstnance) při manipulaci s klienty 

Zajištění placené rehabilitace a ortopedických pomůcek, 
wellness pro zaměstnance 

Vyšší finanční ohodnocení pro zaměstnance 

Nemateriální podpora zaměstnanců viz např. verbální 
ocenění jejich práce 

Zlepšování 
podmínek a 

výkonu práce 

Zlepšování 
podmínek obecně 

Větší podíl mužů a zaměstnanců v mladších věkových 
kategoriích 

Analýza rozhovorů byla prováděna technikou kódování, kdy nejprve byly jednotlivé 
údaje z rozhovoru rozebrány, poté konceptualizovány a opět novým způsobem složeny. 
Proces konceptualizace informací byl využit k tomu, aby získané údaje od respondentů 
z roviny, která je označovaná za deskriptivní, byly transformovány do roviny nalezení 
toho, co je skryto za prostou deskripcí určitého jevu. Došlo tak při ní k vytváření nového 
základního výkladu s cílem kvalitnějšího a hlubšího pochopení bezpečnostní situace 
v reálných podmínkách sociálních služeb z pohledu zaměstnanců. 

Po celou dobu výzkumu byl kladen důraz na dodržování etiky výzkumu. Respondenti 
měli po celou dobu výzkumu vždy zachovánu možnost svou účast na rozhovoru kdykoli 
odmítnout, příp. odvolat (i zpětně). Rovněž byl kladen důraz na zachování přísné 
anonymity každého respondenta. Pomocí telefonické a emailové komunikace byli všichni 
účastníci rozhovorů předem informování o účelu rozhovorů a jejich odhadované délce. 
Především proto, aby si respondenti mohli vyhradit dostatek času pro rozhovor a nedošlo 
k omezení poskytovaných služeb nebo provozu v zařízení sociálních služeb 
a k nežádoucímu narušení jejich pracovního programu. 

4.2 Průběh projektu 

4.2.1 Průběh projektu v roce 2021 

Projekt se ve své úvodní části zabýval mapováním sociálních služeb existujících 
a působících na území České republiky. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, je prostřednictvím sociálních služeb poskytována 
pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního 
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  
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Podle tohoto zákona se v obecné rovině sociální služby dělí podle způsobu 
poskytování na služby poskytované v pobytové formě, v ambulantní formě a na služby 
poskytované formou terénní sociální práce. Každá z těchto forem má specifické 
podmínky postavení a činnosti sociálních pracovníků a představuje tak různá témata 
a výzvy týkající se bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. 

Z hlediska druhu sociálních služeb, které jsou standardně podle zákona v České 
republice k dispozici veřejnosti, se tyto služby člení na dvě hlavní skupiny, a sice služby 
sociální péče a služby sociální prevence. Posledním samostatným okruhem jsou pak 
služby sociálního poradenství.  

V následující tabulce jsou uvedeny přehledy hlavních typů sociálních služeb 
spadajících do oblasti sociální péče a do oblasti sociální prevence včetně celkových 
počtů subjektů v rámci ČR, které tyto služby nabízejí (počty v 1. čtvrtletí roku 2021):  

Tab. 4: Přehled sociálních služeb v ČR (Zdroj: VÚBP) 

 

Jedním ze základních zdrojů informací pro zjištění situace v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků v sociálních službách jsou údaje o pracovní úrazovosti 
v tomto odvětví. V počáteční fázi byla proto podrobně analyzována data pracovních úrazů 
s pracovní neschopností delší než 3 dny (dále PN3+) k nimž došlo v tomto odvětví v roce 
2019. Analyzovaná data pocházejí z informační databáze Státního úřadu inspekce práce 
(SÚIP) a obsahují podrobné informace včetně popisu okolností vzniku úrazu 
a konkrétních pracovních pozic pracovníků, jimž se úraz stal.  
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Na základě analýzy byly zjištěny pracovní profese (podle kategorie CZ-ISCO), u nichž 
v praxi docházelo k pracovním úrazům nejčastěji. Byly podrobně zmapovány druhy úrazů 
podle jejich příčin a podle průběhu úrazových dějů. V rámci uvedených profesí pak 
proběhl další podrobnější rozbor podle věkových kategorií a jako doplňková informace i to 
jaký byl podíl mužů a žen na pracovní úrazovosti. Vzhledem k tomu, že převážnou 
většinu pracovní síly v odvětví sociálních služeb představují ženy, byla podle očekávání 
potvrzena velká převaha pracovní úrazovosti PN3+ u sociálních pracovnic. 

Z analýzy vyplynulo, že z celkového počtu 876 pracovních úrazů PN3+ v odvětví 
sociálních služeb (tedy oddíly č. 87 a 88 podle klasifikace CZ NACE) za rok 2019 jich 667 
tj. 76 % utrpěli přímo sociální pracovníci, ostatní úrazy se týkaly profesí nesouvisejících 
přímo se sociální prací, jako jsou například kuchaři, techničtí pracovníci, údržba nebo 
doprava. 

Nejvíce úrazů 208 tj. 31 % z celkového počtu 667 úrazů bylo zaznamenáno 
u pracovníků pobytových sociálních služeb (kód profese 532100 Ošetřovatelé 
a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče), následovali pracovníci 
osobní péče (kód profese 532000 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti) 
jejichž podíl činil 14 %. Celkem 11 % úrazů utrpěl zdravotnický personál, sestry nebo jiní 
odborní pracovníci, následovaly další odborné profese soc. služeb, dále pedagogičtí 
pracovníci a vychovatelé. Zhruba 5 % úrazů připadalo na pracovníky v oblasti 
ambulantních a terénních služeb a domácí péče. Ze všech pracovních úrazů PN3+ 
připadalo 92 % z nich na ženy. 

Přehled podílu pracovní úrazovosti v sociálních službách u jednotlivých profesí podle 
CZ-ISCO je znázorněn v následujícím grafu. 

Graf 1: Pracovní úrazovost – profese sociálních služeb, 2019 

 

Pracovní úrazy u jednotlivých profesí byly dále analyzovány podle jejich typu, příčin 
a okolností vzniku. Ukázalo se, že největší podíl úrazů představují úrazy 
muskuloskeletální soustavy způsobené fyzickou zátěží při přesouvání a obsluze klientů, 
nebo zachytávání při jejich náhlých nepředvídaných pádech. Tento typ úrazu je 
nejčastější u všech profesí, nejvíce pak u pracovníků osobní péče a u pracovníků 
pobytových služeb, kde představuje zhruba jednu čtvrtinu všech úrazů. 
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Z hlediska typu dále připadá mnoho pracovních úrazů na nehody při pohybu 
a přesouvání pracovníků, kdy dochází k jejich pádům nebo podvrtnutí při chůzi nebo i jiné 
činnosti. Tento typ úrazu je velmi častý u pracovníků terénních služeb, kteří se často 
pohybují v neznámém prostředí, vyskytuje se ale u všech typů profesí. Na specifické 
pracovní podmínky v sociálních službách poukazuje ne úplně ojedinělý výskyt úrazů 
způsobených napadením klientem. Tyto úrazy, jichž je zhruba 5% podíl, se také vyskytly 
u všech profesí, nejvíce pak u odborných pracovníků sociální práce a u odborného 
personálu v péči o postižené klienty. 

V roce 2021 byla dále provedena terénní a další práce, jež prováděl Ústav státu 
a práva AV ČR, v. v. i., s cílem získat další podklady pro plánovaný odborný článek 
a podcast. Vlastní terénní šetření proběhlo u 51 poskytovatelů sociálních služeb (terénní 
i pobytové, celý průřez odvětvím). Zástupcům těchto poskytovatelů (vesměs statutární 
zástupci) byly položeny čtyři otázky: 

1. Jak vnímáte „náležitý dohled“, jak ho zajišťujete. Kterých situací se to týká? 

2. Když klient padá, zachytáváte ho? Jak? 

3. Napadl Vás někdy mazlíček klienta (pes, kočka,…)? 

4. Když je u klienta nepořádek, je vhodné/bezpečné za ním vstupovat? 

Z odpovědí, které zazněly lze prezentovat například následující: 

Odpovědi na otázku č. 1: 

 Zajištění náležitého dohledu pro naše klienty je problematické. Náležitý dohled 
u našich klientů zajišťujeme pomocí dostatku personálu a také máme vlastní know-
how, tak abychom dodrželi zákon pro náležitý dohled. (Poznámka: Poskytovatel 
provozuje celkem 14 zařízení). 

 Samozřejmě, že poskytnout „náležitý dohled“ je (pro zařízení jako je to naše) 
problém. Je velmi těžké předvídat, kdy klient udělá něco neočekávaného, hodí 
nějakou věcí, spadne a vy ho musíte včas zachytit. Například u našich klientů 
s mentálním postižením nebo s poruchami autistického spektra je velmi těžké něco 
dopředu předvídat. 

 Vzhledem k naší cílové skupině osob s mentálním postižením, tak náležitý dohled 
zajišťujeme, rozsah je nastaven individuálně, vycházíme z konkrétní nepříznivé soc. 
situace konkrétního klienta – jeho schopností, potřeb, přání, případných rizik…. př. 
klient není orientovaný ve venkovním prostoru, hrozí reálné a nepřiměřené riziko 
zabloudění nebo újma na zdraví (nezná dopravní předpisy, není schopen 
vyhodnotit nebezpečí, vstoupí do vozovky, i když jede automobil), tak zajišťujeme 
nepřetržitý náležitý dohled při pohybu ve venkovním prostoru. Další příklad 
náležitého dohledu – klient má obtíže s přijímáním stravy (narušena funkce 
polykacího reflexu), reálné riziko dušení i v případě vhodné úpravy stravy (pokrájení 
na menší kousky, příp. mletá strava), tak zajišťujeme náležitý dohled (přítomnost 
pracovníka) v době stravování aj.  Vše uvedeno v individuálním plánu klienta, jenž 
se mění/aktualizuje dle změny stavu/potřeb). Pro nás velmi významný nástroj pro 
zajištění poskytovaní kvalitní a bezpečné soc. služby. 
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 Poskytování náležitého dohledu v sociálních službách je komplexní činnost.  Proto, 
abyste ho mohl správně poskytovat pro své klienty, potřebujete dostatek personálu, 
který má náležité předpoklady a náležitou kvalifikaci pro poskytování náležitého 
dohledu v sociálních službách. Samozřejmostí pro poskytování náležitého dohledu 
u našich klientů je schopnost dorozumět se s nimi. Proto každý náš zaměstnanec 
musí umět alternativní dorozumívací techniky (emotikony, obrázky, symboly,…) 
a ovládat je, aby byl schopen s našimi klienty se správně domluvit a porozumět jim, 
a rovněž aby klienti porozuměli tomu, co říká náš personál jim. Problémem je 
náležitý dohled u klientů s poruchami autistického spektra nebo u osob se 
zvýšenou potřebou dohledu a péče. Ti jsou pro nás vysoce rizikoví. S tím vším 
musí počítat zařízení, personál a program pro tyto klienty. 

Další zásadní věcí je (z)mapování klientova chování včetně rozvoje jeho 
zdravotního stavu, diagnózy a tak dále. Při mapování nebo profilování začínáme 
v domácím prostředí klienta - v rodině nebo u jeho pečovatele a na základě tohoto 
mapování připravujeme individuální program péče v našem zařízení, které je 
specifické pro konkrétní osobu, jeho konkrétní postižení, konkrétní věk, konkrétní 
pohlaví a konkrétní situaci psychosociální, ve které se nachází. Základní příčinou 
všech problémů a nedorozumění v zařízení (a nejen tam) bývá nahromadění stresu 
např. již z domova, ze svého vlastního prostředí (hádky, nedorozumění apod.), 
anebo nahromaděním stresu v (našem) sociálním zařízení. Toto vše musí 
mapování neboli profilování klienta u něj doma a v našem zařízení odhalit předem – 
stále se postupně aktualizuje. Ovšem je také pravdou, že všechno dopředu 
zmapovat a vyprofilovat u klienta nejde. Záleží na tom, kdy se problémová nebo 
riziková situace vyskytne poprvé, teprve tehdy se může zmapovat u klienta její 
výskyt a na základě toho se může přizpůsobit program péče o klienta jeho 
individuálním potřebám. Všechno nelze předvídat, v tom je jádro problému. 

Nyní si uveďme příklady situací, které nejsou z pohledu náležitého dohledu dobře 
předvídatelné (a mohou být i nebezpečné), ale které se u našich klientů již vyskytly. 
Největší problémy máme, jak už jsem říkala s klienty s poruchami autistického 
spektra a s osobami vyžadující zvýšenou péči. Na tyto klienty musí personál dávat 
velký pozor, aby předešel například pádům nebo jiným konfliktním situacím. 
Například, pokud jdeme s klientem s poruchami autistického spektra na procházku 
a víme, že má problém např. na ulici s osobami, které nesou tašku a napadá je, 
posílám s ním na procházku 2 lidi, kteří na něj dávají pozor/poskytují náležitý 
dohled, aby se nic takového nestalo a z jeho dohledu nebo z jeho dosahu odstranili 
tento spouštěč/podnět – nesmí se potkat s osobou, která nese tašku, nákup 
a podobně. Tzn., že o tom víme – takovou situaci máme zmapovanou u něj dobře 
a víme o ní předem, protože už máme tu zkušenost, že klient se v takové situaci 
zachoval tak a tak a vedlo to až ke konfliktní situaci (napadení osoby s taškou). 

Mnohem horší je situace, když jdeme s klientem na procházku ven, protože si to 
sám klient přeje a je naší dobrou vůlí mu vyhovět. Na procházce se pohybuje mezi 
stromy, automobily, lidmi a my víme, že žádný konflikt v takové situaci s ním 
nehrozí (jeho pravděpodobnost je velice nízká/zanedbatelná). Jenže po tisíci prvé 
se stane to, že klienta (z nějakého nám neznámého důvodu) ho něco na tom autě 
rozčílí a vyprovokuje k agresi – například barva nebo nějaký nápis, číslo a podobně 
– a to auto rozbije, úplně ho zničí. Zaměstnanec na procházce poskytující náležitý 
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dohled klientovi to vůbec netuší a nemůže takové situaci dopředu čelit, protože 
nemůže takovou situaci dopředu rozpoznat a vyhodnotit, že klient auto rozbije 
a dostane se do konfliktu se zákonem – ohrozí majetek, okolí, sám sebe. 

Další takovou modelovou situaci je to, že my už dobře víme, že například jeden 
z našich klientů, pokud uvidí elektrický vypínač ve zdi, okamžitě jej vezme a vytrhne 
ze zdi, ale bleskově, takže se na to nedá nějak reagovat, jedině až později. Pokud 
se taková situace stala poprvé, je zaznamenána do profilu klienta (zmapována), ale 
tu první akci už nikdo nemůže vzít zpět. Pak ale přijde klientovi úřední dopis 
s pozvánkou, aby se osobně dostavil na úřad, je to nutností. Pak s takovým 
klientem posíláme dva asistenty, kteří na něj musí dát pozor – poskytnout náležitý 
dohled - a snaží se zabránit, aby se dostal v úřadu do míst, kde bude vidět na zdi 
elektrický vypínač. Ale i když o tom vědí, není jednoduché poskytovat a vykonávat 
bezpečný/náležitý dohled klienta – i tak se často stalo, že klient vypínač vytrhl ze 
zdi, aby se tak uklidnil. 

Spouštěčem takové situace bývá většinou stres (různého původu). Tento stres si 
klient přináší buď z vlastního (domácího) prostředí, protože byl vystresovaný odtud 
a přenáší si ho do našeho zařízení a tento vztek se postupně v něm nahromadí až 
do takové míry/situace, kdy si ho kompenzuje nějakým konfliktem – např. házením 
věcí, vytrhávání vypínačů, napadání lidí s taškou, roztrhání tašek, rozbíjení aut 
a tak dál. Stres ale klient může zažívat i v sociálním zařízení, aniž by o tom 
personál cokoliv tušil. Příčinou stresu a náhlého rozčilení klienta může být například 
to, že nedostal k snídani rohlík s máslem, jak by si přál, ale dostal chleba se sýrem 
nebo naopak, příp. se v noci nevyspal, protože jiný klient když nespal, v noci řádil 
a vzbudil všechny ostatní klienty a tento nedostatek spánku ho tak vystresoval, což 
vede k situaci (o které ale personál vůbec nemusí vědět, že je klient nevyspalý), 
a to vede pak následně ke konfliktům, příp. pádům až úrazům a dalším 
nepříjemným situacím. Zabránit tomu předem a vše odhadnout předem a jaká 
informace je vyhodnocována jako spouštěč/stresor například osobou s poruchou 
autistického spektra je velice ošidné a zabránit tomu vlastně zcela a vždy nelze. 
Pokud je i obyčejný/normální člověk během dne stresován, dostává se do stavu, 
který může vyústit do konfliktních situací, ale umí se z toho většinou dostat, protože 
to umí kompenzovat např. nějakým rozhovorem s kolegou, vyjasněním si věcí, ale 
často se stává i u lidí za běžného života, že po nahromadění stresu za celý den 
např. při dlouhém čekání ve frontě na nákup si vybije svoji zlost, vztek a stres na 
nevinné prodavačce. Umíte si představit, jak ale kompenzuje svůj stres 
člověk/klient v sociálním zařízení? Může být konfliktní, agresivní, nebo naopak 
apatický, nevypočitatelný atd. Je to velmi těžké předvídat, co má v úmyslu dělat 
a co v dané situaci skutečně učiní.  Zvlášť, pokud klient v sociálním zařízení není 
schopen verbální komunikace nebo není schopen funkční komunikace. Proto je 
velice důležité, mít v zařízení kvalifikovaný a kvalitní personál, který musí ovládat 
alternativní techniky dorozumívání se s klienty. Tak, aby se včas dozvěděl od 
klienta, který mu chce předat informaci, že se necítí komfortně, je (vy)stresován, 
něco ho bolí, a proto může hrozit nebezpečí pádu, úrazu a konfliktu. 

Základem veškerého bezpečného a náležitého dohledu je dodržování základních 
lidských práv, etických a morálních norem, pravidel sociálního zařízení 
a odpovídajících legislativních nařízení.  Myslím, že každý na světě má mít právo, 
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žít podle sebe a ne podle přání druhých. Proto by měl být klient/člověk/osoba na 1. 
místě a měla by se respektovat všechna jeho práva a přání i v zařízeních 
poskytujících sociální služby/péči – tam především. 

Ne ve všech oblastech je legislativa správná, ne ve všech oborech jsou zákony 
napsány správně, ale v sociální oblasti legislativní a právní ukotvení je dobré, 
zákony jsou dobré a jsou i poměrně dobře a jasně napsané. Pokulhává pouze 
uplatnění legislativy v praxi. Například zákon o sociálních službách hovoří zcela 
jasně, že klient má mít alternativu v sociální péči. To znamená, že nemá být 
umístěn vždy pouze do sociálního zařízení (komunitní formy), ale může být doma a 
pečovatel za ním může docházet. Ale najděte v praxi tuto alternativu k sociálnímu 
zařízení. Tu najdete velmi těžko. Nemyslím si, že by všichni ti klienti v sociálních 
zařízeních do nich patřili. Drtivá většina klientů v zařízeních (poskytujících sociální 
služby) je v nich nedobrovolně – nikdy si nepřáli v takovém zařízení skončit, natož 
v nich být dlouhodobě/trvale. Do nich se dostávají především díky krokům a přání 
rodiny, příbuzných atd. Dostávají se do nich proto, že rodina jim nemůže zajistit 
náležitý dohled a bezpečný dohled, případně další služby (vč. zdravotních), které 
my poskytnout umíme. To ale neznamená, že by všichni klienti měli skončit 
v sociálních zařízeních. Jako ředitel zařízení, která poskytují sociální služby, 
nesouhlasím s tím, aby se u nás stavěla stále nová a nová zařízení poskytující 
sociální služby, domy pro seniory a tak podobně. Každému z nás (i tomu 
s handicapem) je doma nejlépe, tedy tam, kde má nejlepší vztahové/rodinné vazby. 
Pokud tyto fundamentální vazby narušíme, anebo přerušíme nadobro přesunem do 
zařízení poskytujících služby v sociální oblasti (byť sebelepším), takového člověka 
navždy poznamenáme. Čím mladší ten vytržený člověk je, tím je to horší pro 
utváření jeho osobnosti (psychiku, zdraví,…) – nemá vytvořený cit k ostatním lidem, 
nemá rád ostatní lidi, je sebestředný, egoistický, nemá vybudované a naučené 
vzorce chování,…. Takový klient je postrachem jakéhokoliv zařízení (LDN, 
nemocnice, psychiatrická léčebna, ….). Často pak takový klient/pacient končí na 
medikaci a v útlumu, protože mu nikdo nerozumí, neumí s ním komunikovat/nechce 
komunikovat a je snadnější mu podat utišující lék, než s ním ztrácet čas. Všichni to 
známe z praxe a ze svého okolí. Je dobré si to uvědomit. Bylo by dobré, aby byly 
další alternativy k zařízením sociálních služeb jako například péče v domácím 
prostředí nebo smíšená zařízení, kde se mohou potkávat senioři se svými například 
postiženými dětmi. Například maminka, které se narodí dítě s postižením nebo 
s poruchami autistického spektra se o něj vždy postará nejlépe a nejlevněji. Taková 
maminka dítěti s autismem velmi rychle porozumí – rozumí jeho drobným 
odchylkám v chování, jeho vlastním neverbálním vzkazům, jeho postojům, které 
predikují nějaký problém, stres, přicházející konflikt, vztek a vzdor a podobně. 
Maminka se tedy vzorně stará o své dítě, které pomalu dospívá, ale báječně si s ní 
rozumí a je v podstatě doma u své maminky v domácím prostředí šťastné. Pokud 
však maminka zestárne a sama onemocní, případně zemře, dostává se takový 
člověk s poruchami autistického spektra do zařízení sociálních služeb, na které 
vůbec není zvyklé. To vyvolává u těchto osob obrovský stres a obrovskou těžkou 
a dlouhodobou frustraci, která vede, až k jeho úplnému vyloučení/vyřazení ze 
života (na který byl zvyklý), což většinou končí až fatálně. On si ani nemusí 
uvědomit/neuvědomuje, proč k tomu došlo a hlavně za to vůbec nemůže! To je 
tortura a absolutní dehonestace lidské bytosti/člověka, který je oficiálně nemocný, 
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jako každý druhý, jen s diagnózou poruchy autistického spektra. To znamená, není 
jednoduché poskytovat bezpečný a náležitý dohled v zařízeních poskytujících 
sociální služby. Je třeba si uvědomit, že poskytovat náležitý dohled v těchto 
zařízeních je náročné a také velmi drahé. Mnohem dražší než je péče v domácích 
podmínkách a mnohem horší z pohledu toho, že nikdo nechce (ani zdravý, ani ten 
nemocný/handicapovaný), aby sdílel řadu intimních věcí s ostatními klienty 
(v komunitě) – sprchování s asistencí, plenování, cévkování, krmení, defekace 
s pomocnicí...) a je toho mnohem víc. Představte si to. Je to pro každého z nás 
(i pro klienta/pacienta) děsivá představa. A přitom nemáte alternativu, v ČR chybí 
alternativa. Nechci říct, aby se zařízení poskytující sociální služby zrušila, měla by 
být posledním záchytným bodem, ale opravdu až tou poslední možností, jak se 
o klienta postarat. Jsme lidé a máme pomáhat ostatním slabším. To u nás není 
zvykem, nemáme to, nejde to naučit. U nás je trend přesně opačný – při jakémkoliv 
problému uložit, pardon umístit klienta (babičku, dědečka, matku, otce, sestru, 
bratra, dceru, syna) do nějakého zařízení (LDN, domov pro seniory, domov pro 
mentálně postižené, psychiatrická léčebna, kojenecký ústav…), které se přeci o něj 
postará, a my se zbavíme zodpovědnosti. Chci, aby se nestavěla stále nová 
zařízení typu LDN, domovy pro seniory atd., ale aby bylo možné si vybrat 
z několika alternativ, podle přání klienta a jeho rodiny, která se chce o něj starat. 
Ano, máte pravdu, že pokud člověk/klient zůstává dlouhodobě doma zcela sám 
a nemůže byt opustit, dostává se do izolace, ale existuje řada možností, jak tomu 
zabránit. Musí se chtít a s klientem pracovat doma stejně v zařízení. To je stejné, je 
to o každodenní práci s klientem. U nás nemá matka, která poskytuje péči doma 
svému postiženému dítěti, nějakou alternativu a finanční pomoc jako v Německu 
a v Rakousku. Obvykle velmi rychle ztrácí zaměstnání a bez finančního 
zabezpečení, rezervy to dlouho nevydrží. Je potřeba hledat řešení a inspirovat se 
v těch zemích, kde jsou dál než my a uvědomují si všechna pro a proti.  

 Pro poskytování a zajištění „náležitého dohledu“ potřebujete dostatek 
kvalifikovaného personálu. Což naráží na ekonomické limity. Přístup na našich 
pracovištích je zajišťován tak (a tím jsme, myslím, u nás v republice unikátní), že 
v budovách máme přítomnou paní lékařku (na plný úvazek), která velmi dobře 
monitoruje každého klienta/seniora a tím pomáhá zajišťovat prevenci pádů, úrazů 
a konfliktů v zařízení. Bohužel je v důchodovém věku a chce nám odejít. Náhradou 
je externí lékařská služba ze soukromého sektoru, ale ta je schopna a ochotna nám 
poskytnout lékaře pouze na 2h denně a to vnímám jako problém (do budoucna). To 
je pro 127 klientů málo a monitoring všech nelze za tak krátkou dobu udělat dobře. 

 Abychom mohli správně odpovědět na to, jak poskytovat náležitý dohled a co 
náležitý dohled v sobě skrývá, je nutné rozdělit klienty na jednotlivé kategorie. A to 
dle jejich postižení, jejich věku, osobnostních charakteristik,…na základě toho 
a jejich monitorování se vytvoří plán péče pro konkrétní osobu, konkrétního klienta. 
Musí se vždy postupovat individuálně, obezřetně a dle zákonných předpisů 
a pravidel. Tak abyste mohli zajistit náležitý dohled u konkrétního klienta, musíte 
znát jeho profil. Samozřejmě, že jiný typ náležitého dohledu budete poskytovat 
mladému klientovi s poruchou autistického spektra a jiný typ náležitého dohledu 
budete poskytovat seniorovi se stařeckou demencí v domově pro seniory. My 
provozujeme asi šestnáct zařízení různého typu. To znamená, že v každém 
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zařízení máme klienty, kteří potřebují určitý typ náležitého dohledu. Například 
v domově pro zdravotně postižené (DOZP) je přítomna služba vždy s jedním 
mužem a tito zaměstnanci poskytují (sociální) služby těmto klientům. U těchto 
klientů může hrozit riziko častých pádů, a proto jsou vybaveni různými 
kompenzačními pomůckami. Tito postižení klienti nebo klienti s kombinovaným 
postižením, s mentálním postižením a fyzickým postižením používají kompenzační 
pomůcky jako například různé typy nákoleníků, ochrany loktů, ochranu, která 
vypadá trochu jako cyklistická helma – ochrana hlavy a tak dále. Jako prevence 
pádů slouží u seniorů s postižením nebo diagnózou, která postihuje jejich motoriku 
a rovnováhu a mají tak častý sklon k pádům, kompenzační pomůcky jako například 
různá chodítka, berle, podpěry a tak dále. I když to z profilu klienta nevyplývá 
a není to ani v plánu péče, klient například bezpečně chodí s chodítkem, přesto 
u některých klientů tu je dohled od zaměstnance, aby chůze byla vykonávána 
pravidelně, bezpečně a tak, jak se má vykonávat s touto kompenzační pomůckou. 
I když to tedy není přímo vyžadováno a není to nutné z bezpečnostních ani jiných 
důvodů, přesto zde zaměstnanec vykonává náležitý dohled, protože například klient 
má zhoršený aktuální zdravotní stav – zhoršenou artrózu v koleni a nechce se mu 
chodit na posteli nebo v křesle a zanedbával by činnost pravidelné chůze. Proto je 
zde dohled, aby se nejenom dohlédlo, jestli klient chodí s chodítkem, ale jestli nohu 
procvičuje a zapojuje se do chůze správně, tak aby nedošlo k zanedbání 
a k zatuhnutí například svalů, kloubů a podobně – k jejich atrofii a omezení hybnosti 
a jiné. Náležitý dohled zabezpečujeme v každém našem zařízení. Takže je 
v každém z nich přítomen vždy alespoň jeden muž pro snadnější manipulaci 
s klienty. Lepšímu dohledu vyhovuje i menší skupina klientů – my máme skupiny po 
6 lidech/klientech. 

Samozřejmě, že v praxi se stává a setkáváme se s tím, že v případě nějaké 
agresivity, agresivního chování nebo jak tomu chcete říkat, každý nazývá tento stav 
jinak. Samozřejmě, že dochází i k excesům jako je například hození hrnku s kávou, 
hození hrnku s čajem, hození kostky, házení květináčů a drobných předmětů – 
talířů, příborů, brýlí a tak podobně. S tím se samozřejmě setkáváme. Prevencí 
takových projevů klienta je tedy nutně monitoring a preventivní opatření. 
Preventivní opatření v zařízení se liší právě podle typu klientů, kteří jsou v nich 
ubytování. Například v domově pro klienty s poruchami autistického spektra, kteří 
mají časté změny v chování, se počítalo dopředu, tak že všechno bylo pečlivě 
posouzeno a při posuzování rizik, která hrozí klientům, bylo vše vyhodnoceno 
a zapracováno do projektu výstavby nového zařízení tak, aby se předcházelo těmto 
možným negativním situacím v konkrétním zařízení. Takže zařízení se zvláštním 
režimem, kde žijí klienti s poruchami autistického spektra, je vybaveno speciálním 
nábytkem se zaoblenými rohy, který má speciální povrch a je přišroubován k zemi 
tak, aby se nedal snadno zvednout. Vše je tedy zabezpečeno a samozřejmě se 
počítalo i s takovými detaily, jako je vybavení nádobím kuchyněk a pokojů, které je 
lehké a nerozbitné, je ze speciálního plastu, který však svými funkčními vlastnostmi 
imituje porcelán. Nádobí je však nesmírně odolné, velmi lehké, takže v případě jeho 
odhození je jeho hmotnost a tím pádem energie letícího předmětu minimalizována.  

Ještě k situacím, se kterými se setkáváme a které jsou problematické z pohledu 
zajištění náležitého dohledu. Například událost, která se opakovaně vyskytovala 
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u jednoho našeho klienta, který měl kombinované postižení a poruchu autistického 
spektra, což vedlo k tomu, že byl trvale nepohyblivý na invalidním vozíku. Ale 
přitom pohybu (chůze) schopen byl. Nicméně diagnóza a jeho stav mu zabraňoval 
v běžné chůzi za běžné situace. Ale pokud se tento klient vyskytl v blízkosti 
radiátorů ústředního topení, z vozíku vyskočil a bleskurychle radiátor ohromnou 
silou vytrhl ze zdi. Samozřejmě, že při první události takové chování dopředu nelze 
predikovat, i když byl klient pravidelně monitorován. Následně opakované situace 
však už predikované dopředu byly a i přesto, že na něj zaměstnanec či spíše 
několik zaměstnanců dávalo velký pozor, aby se k radiátoru nedostal, přesto vždy 
v okamžiku, kdy ho uviděl a i přes rychlý zásah zaměstnanců, se mu jim povedlo 
vytrhnout se a zároveň i vytrhnul radiátor ze zdi. Takovému chování i přes náležitý 
dohled a i další preventivní opatření se zcela nedá zabránit, ať děláte cokoliv. 
V takovém případě, pokud má tento klient přijít např. na úřad, je ideální dohodnout 
se s úředníkem, aby klienta navštívil u nás, v domově.  

Pak je dle zákona o sociálních službách rovněž možné použít určitých úchopových 
technik, které mohou zabránit, aby klient devastoval například vnitřní 
vybavení/elektrické zařízení apod. Techniky uchopení klienta při takovém zásahu 
popisuje zcela jasně tento zákon. My samozřejmě klienta nesmíme ohrozit, ani jeho 
zdraví, ani jeho bezpečnost. Ale můžeme ho pomocí úchopů usměrnit tak, aby 
nedošlo k dalšímu pokračování tohoto chování. Tyto uchopovací techniky se 
samozřejmě opakují a vyučují na školení, které každý zaměstnanec musí 
absolvovat. Důležité je neustále tyto znalosti opakovat, obnovovat a upevňovat. 
Pokud si je zaměstnanec zažije, není obtížné tyto uchopovací techniky zvládnout 
a používat bezpečně pro klienta i pro zaměstnance. Samozřejmě je důležité vždy 
dodržovat zákonné předpisy, lidská práva a další, abychom zachovali jeho lidskou 
důstojnost.  

 Náležitý dohled vykonává zaměstnanec zařízení, které poskytuje sociální služby. 
Velice důležité je proto, mít zaměstnance kvalifikované a s dobrými, zažitými 
zkušenostmi. Na to, co je to náležitý dohled, jak ho vykonávat, částečně odpovídá 
metodika pro poskytování péče v sociálních zařízeních. Samozřejmě, že 
v metodice není a nemůže být úplně vše. Každé takové zařízení má zpracovaný 
plán rizik (rizikový plán) pro své klienty, který vymezuje jednotlivé rizikové oblasti 
a pro tyto rizikové oblasti má každé zařízení připravené preventivní kroky 
a preventivní opatření, které má zavedeny. My se snažíme v zařízení omezit na 
nejnižší míru právě nepřiměřená rizika. S běžnými riziky, ty, která přináší sám život 
metodika, ani my, nemůžeme nic udělat.  

Při poskytování náležitého dohledu má obavy především sám zaměstnanec, 
protože se bojí, že selže, že neposkytne pomoc včas, že nezasáhne v rizikové 
situaci včas. Což je realita. Je z toho stresován. 

 Např. poskytování náležitého dohledu u pacientů s poruchami autistického spektra 
je samozřejmě trochu problém. Viz jejich diagnóza. Na druhou stranu existují 
standardy kvality školení, vlastní zkušenost a vnitřní směrnice zařízení 
poskytujícího sociální služby, které by toto měli omezit a náležitý dohled nejen 
zajistit, ale i usnadnit. Klienti s poruchou autistického spektra jsou ale často 
nesvéprávní, což znamená, že nejsou trestně odpovědní – například za škody, 
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které způsobí svým agresivním chováním. V každém zařízení by navíc měla 
fungovat i supervize. Supervizor je externí psycholog, poradce, který s námi řeší 
problémy v zařízení a navrhuje další postup. Jsme rovněž kontrolování zástupci 
zřizovatelů, krajů, ministerstev, ombudsmanem.  

 Ano, mám vlastní zkušenost se situacemi, které vyžadují zvýšený dohled. Rizikoví 
jsou klienti s poruchami autistického spektra. Příkladem takových náhlých situací je 
například to, že klientka roztrhla zlatý řetízek naší zaměstnankyně. Také roztrhala 
jiné zaměstnankyni náhrdelník (perlový). Proto byla zavedena (preventivní) 
opatření. Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s takovým klientem, nesmí mít nic 
na krku. Zároveň si však myslím, že se to s dohledem nad klienty nemá přehánět. 
Můj soukromý názor a má zkušenost (přes 30 let) hovoří o tom, že nic se nemá 
lámat přes koleno. Jsem pro postupnou změnu. Nemám ráda direktivní techniky 
výchovy. Ale je to pouze můj soukromý názor. Názory lidí se liší. Má zkušenost mi 
velí, že postupné drobné výchovné kroky vedou k cíli rychleji a lépe. 

 I u nás se setkáte se situacemi, které nejsou příliš dobré a které se náležitého 
dohledu týkají. Občas se stane, že některý z klientů něco odhodí, například mu 
upadne šálek s kávou, čajem, talířek a podobně. Ale není to tak časté. Daleko 
častější a pro BOZP zaměstnanců závažnější je to, že někteří naši klienti velmi 
často při nošení kelímků, sklenic, nebo šálků s tekutinou, případně talířů s polévkou 
a tak podobně rozlijí tekutinu po podlaze. Stalo se již několikrát, že náš 
zaměstnanec po tekutině na podlaze uklouzl a způsobil si tak zranění. Proto naším 
preventivním opatřením je to, že každý ze zaměstnanců, který je na pracovišti 
a poskytuje náležitý dohled klientům, dává pozor, jestli nedošlo k rozlití tekutiny po 
podlaze a pokud ano, musí okamžitě podlahu vytřít.  

 Poskytování náležitého dohledu je velice náročné. U lidí s poruchami autistického 
spektra obzvlášť. Našimi klienty nejsou přímo diagnostikovaní autisté, ale lidé 
s některými autistickými projevy. Klient s poruchami autistického spektra je v našich 
zařízeních řazen do negativní klientské skupiny. Nyní si povíme o situacích, při 
kterých není lehké udržet náležitý dohled. Naši klienti něco odhodí. Může to být 
například nádobí, příbor, tužka, brýle, hůl nebo zkrátka něco co má v tu chvíli 
v ruce. Abychom mohli přijmout preventivní opatření, musíme o těchto poruchách 
chování u klienta vědět předem, co už je zaznamenáno v jeho profilu klienta 
a máme tak tuto situaci zmapovanou. Pokud se však tato situace stane poprvé, 
nelze nějak dopředu reagovat. U klientů u kterých víme, že občas něco odhodí, je 
častější dozor našich zaměstnanců. Dalším preventivním opatřením je nádobí 
z plastu, které je nerozbitné. Nádobí je také lehké.  

 Ano, se situacemi, které nejsou dobré z pohledu náležitého dohledu, se setkáváme 
poměrně často. Pokud klient něco odhodí jako například talířek, nůž, příbor nebo 
tužku a taková situace se stane poprvé, těžko se dá předvídat předem. S tím nic 
neuděláme. Měli jsme jednoho takového klienta s poruchami autistického spektra, 
kterého jsme museli odmítnout, protože byl agresivní. To však přináší další 
problémy pro jeho rodinu. I když jsme to udělali neradi, museli jsme ho odmítnout. 

Vzpomínám si rovněž na jednoho z klientů, který házel předměty. I když o tom 
zaměstnanci věděli, bylo těžké mu v tom zabránit. Náležitý dohled mu poskytovaly 
obvykle dva zaměstnanci. Pokud bychom však měli takových klientů více, nemáme 
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tolik personálu, aby mohl poskytnout náležitý dohled každému takovému klientovi, 
který například hází předměty nebo je agresivní nebo napadá klienty a ostatní. 
Úplně izolovat takového klienta nelze, není to možné, je to neetické. Samozřejmě 
že jsem se setkala i se situací, kdy klient hodil židlí. Pokud se taková situace stane 
poprvé, je velmi těžké na to nějak reagovat. A ještě si vzpomínám na situaci, kdy 
klient po nás hází čímkoliv, co má zrovna v ruce, nejčastěji chodítkem. Je to velice 
nebezpečné, ale musíte nějak uklidnit situaci a zabránit mu v dalším házení 
předmětů. To je primární. Uklidnit rozčileného klienta a zklidnit celkově situaci na 
místě. Zároveň to přenáší stres i na samotné zaměstnance, co se stane příště, co 
vymyslí a jak na to vhodně reagovat. Zodpovědný zaměstnanec se tím trápí 
a přemýšlí o tom. Na jejich podporu máme psychologa, relaxační pobyty i např. 
školení, kde situace rozebíráme. 

 V našem zařízení nemáme žádné agresivní klienty. Situace, o kterých hovoříte, 
a které jsou problematické při dohledu u klientů, kdy jde o jejich bezpečnost 
a bezpečnost našich zaměstnanců, tak tyto situace u nás nenastávají právě proto, 
že nemáme žádné agresivní klienty. Nestává se nám nebo nepamatuji se, že by 
docházelo k tomu, že by klient něco odhodil nebo hodil. Tyto situace neznám. 
Upozorním Vás však na jiný problém, který s tím může souviset. My jako zařízení 
poskytující sociální služby nejsme zařízením zdravotnickým. To však přináší 
problémy v tom, že nevíme, jaká diagnóza a jaké chování má klient, protože do 
jeho karty pacienta mi nahlížet nesmíme, a nejsme oprávněni se dozvědět o jeho 
zdravotním stavu vše. Jediné co máme, je potvrzení od jeho lékaře, že může trávit 
svůj čas v zařízení poskytujícím sociální služby bez (zvýšeného) dozoru. To 
nestačí. Zařiďte, prosím, abychom mohli jako poskytovatelé sociálních služeb, 
klientům nahlížet do zdravotní karty jako zdravotnická zařízení. To by nám 
pomohlo. Protože pak bychom věděli o všem, např. o jeho agresivním chování. 
V současnosti se musíme spoléhat pouze na informace od jeho rodičů nebo jeho 
zástupců. Ty nám však úplnou pravdu a vždy neřeknou. Rodiče chtějí například 
umístit svého syna do našeho zařízení, a proto nám neřeknou, že se občas chová 
agresivně, abychom ho pro jeho nezvladatelné chování nemohli odmítnout. Pokud 
toto nevíme, tak nemůžeme přijmout preventivní opatření, protože o tomto 
problému zkrátka nevíme. Je to paradoxní situace, která vyžaduje urgentní řešení.  

 Ano, mohu potvrdit, že se se situacemi, které vyžadují zvýšený náležitý dohled, 
u klientů setkáváme. Jde především o odhození nebo házení předmětů, které mají 
v ruce. Jedná se například o volně položené hrnečky, sklenice, talíře, příbory, brýle, 
květináče, tužky a tak podobně. Nebo je typické a velice časté rozlévání tekutin 
(čaj, káva, voda, polévka, omáčka, atd.). S extrémními případy kdy by třeba naši 
klienti i vytrhávali ze zdi elektrické vypínače, ničili nábytek, rozbíjeli světla, okna, 
dveře a další vybavení, s tím jsme se nikdy nesetkali. Nemáme agresivní klienty. 

 Ano, i u nás se setkáváme se situacemi, které jsou obtížné pro správné vykonávání 
náležitého dohledu. Jde především o vyhoření mezi klienty, tzv. „ponorkovou“ 
nemoc, které klienty frustruje a vede k jejich agresivitě, u nás často i sexuální, spíše 
než o odhození věcí a podobně.  

 Ano, u nás se setkáváme se situacemi, které jsou obtížné pro správné vykonávání 
náležitého dohledu. Jde především o stěhování nábytku a prokoplé dveře (vzteky) 
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a podobně. Ale měli jsme tu i incident/napadení nožem klientčiny sestry. Skončilo to 
bodným zraněním (bez úmrtí). 

Odpovědi na otázku č. 2: 

 Samozřejmě, když náš klient padá nebo začne padat, je nutné ho včas zachytit. 
Jakou metodu zvolí zaměstnanec, záleží také na jeho vlastním rozhodnutí, ale i na 
jeho zkušenostech zapracovat zkušenosti a také na školení, které má za sebou. 

 Samozřejmě, že se snažíme pádům zabránit. Používáme různé pomůcky jako 
například ochranné sítě, zábrany, závory, nebo například madla a jiné pomůcky, 
které mají pádům klientů zabránit. 

 Jako prevenci proti pádům máme zaveden profil klienta - při profilování klientových 
návyků a projevů zaznamenáváme různé činnosti a různé další projevy v souvislosti 
s jeho diagnózou a povahou, které mohou vést k pádům, a na to pak reagujeme 
v programu našeho zařízení. 

 Pádům čelíme tak, že činnosti, u kterých víme, že klientovi nebo pacientovi při nich 
hrozí pád, se snažíme vyřadit z jeho programu. Například při transportu do sprchy 
používáme vozík, místo toho, aby šel pacient sám pěšky. 

 Nečekáme na pády, pracujeme s riziky resp. jejich eliminací/předcházení 
(kompenzační pomůcky, uzpůsobení prostor, vaky/podložky, náležitý dohled aj.), 
i když bohužel nikoliv všemu můžeme předejít. Na prvním místě je ochrana zdraví 
našich pracovníků, nemohou poskytnout podporu klientovi na úkor svého zdraví 
a bezpečí, ať už se jedná o pád či agresi. Domnívám se však, že jak znám naše 
pracovníky, tak pokud by byla situaci, kdy klient „padá“, tak by se snažili jej zachytit 
příp. ztlumit pád, bez ohledu na svoji bezpečnost.  

 Samozřejmě, že když klient padá, snažíme se ho zachytit a to bezpečně. To neřeší 
pouze náležitý dohled, ale i správné vyhodnocení jeho mapování/profilu klienta. 
Opět to souvisí s věkem, pohlavím, hmotností, výškou, mobilitou, aktuálním 
psychosociálním stavem atd. Například u dětského klienta, který se teprve učí 
chodit, náležitý dohled poskytuje pouze oporu, ale je normální, že při takovémto 
nácviku chůze, malé dítě přirozeně padá a padá. Naopak je-li u klienta zmapováno, 
že hrozí pád nebo upadnutí, dáváme k němu jako asistenci např. i dva lidi, na což 
vám tedy musí v zařízení vystačit personál. Velikost personálu závisí na finančních 
možnostech toho kterého zařízení. Nám se podařilo pro takovéto klienty, u kterých 
hrozí pád a pro manipulaci s nimi, zajistit tři muže, kteří u nás pracují. Není to jen 
finanční otázka, ale je to hlavně otázka správné motivace, která pomůže k tomu, 
aby nastoupili do sociálního zařízení a pomáhali potřebným. To se nám v tuto chvíli 
daří.  

 Určitě. Když klient padá, snaží se ho zaměstnanec zachytit. Jakým způsobem to 
zvládne, závisí na konkrétní situaci, klientovi, prostředí, jeho kondici a na jeho 
přípravě včetně zkušeností a například i naučených postupů nebo to má ze školení 
atd. Tyto úkony provádí zaměstnanec částečně reflexivně, bez většího přemýšlení, 
což může vést k jeho vlastnímu zranění a pracovnímu úrazu. Důležitá je však 
prevence, aby klient pokud možno nikdy neupadl, což je zaznamenáno v profilu 
klienta neboli v jeho mapování.  
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 Nikdo nemůže čelit běžným rizikům. My čelíme těm neběžným. Protože jsou u nás 
klienti samostatní, tak pokud upadnou, my řešíme až následky. Až poté, co si nás 
přivolá, nebo jeho soused nás přivolá, my se ho snažíme postavit. K tomu 
využíváme například zvedací pásy. Jinak máme plán péče, který vychází 
z monitorování neboli mapování klienta, a to je vše zaznamenáno do jeho profilu. 
Na základě toho jim kontrolujeme, jestli používají správnou obuv a správné 
pomůcky, například hole, berle, chodítka a podobně.  

 Problémoví jsou velice klienti s diagnózou například epilepsie. U epileptiků nikdy 
spolehlivě nevíte, kdy přijde ataka epilepsie. Proto se zavádí preventivní opatření. 
Jsou individuálně šitá na míru každého klienta.  Pro epileptiky to platí dvojnásob. 
U těchto lidí je nutné upravit podmínky tak, aby nedošlo ke vzniku epileptického 
záchvatu. Tito klienti třeba v době horka nesmí nebo neměli by chodit tak často ven 
(na slunce), neměli by dělat žádné těžké fyzické práce, neměli by se ani nijak jinak 
stresovat, ani psychicky, ani fyzicky, dodržovat pitný režim a tak dále a tak dále.  
I když uděláte maximum, epileptickému záchvatu často nezabráníte.  Naštěstí se 
u nás nikdy nic nestalo.  Nezranil se klient, ani zaměstnanec.  

 I u nás se občas stane, že klient upadne. Každého klienta máme zmapovaného 
a tento jeho monitoring nám poskytuje podklad pro plánování individuální péče 
o něj. Pokud však tato událost se ještě nikdy nestala, to znamená, že klient ještě 
nikdy neupadl a my to nevíme, nelze na to nějak dopředu preventivně reagovat. 
Naši zaměstnanci nemohou být s klienty neustále. Naši klienti nemají omezení 
a pohybují se povětšinou samostatně, rozhodují se samostatně pohybovat se po 
pozemcích a budovách našeho zařízení. Samozřejmě že, se zaměřujeme na rizika 
a jejich prevenci. Ochránit klienty však můžeme pouze před některými riziky, ta 
běžná, která se vyskytují při běžném životě, omezit moc nemůžeme. Častěji se 
u nás přihodí to, že při přesunu klienta z postele například do křesla nebo vozíku se 
stane, že klient se během přenášení takzvaně sesune k zemi. Pak je nutné ho 
nadzdvihnout a posadit na židli nebo na postel nebo na vozík. To musí zvládnout 
zaměstnanci nejlépe 2 a vyzvednout ho adekvátním způsobem, ne aby neublížil 
jinému, ale také s adekvátním postavením těla vlastního aby sebe nezranil. Tyto 
techniky se musí naučit (probíhá na to školení), jak správně manipulovat s klientem. 
Používáme zvedací systémy a pomůcky. 

 Samozřejmě, že když klient padá, snažíme se, ho zachytit třeba i reflexivně. Což 
z pohledu BOZP není zcela správný krok. Pokud klient upadne, zvedají ho většinou 
dvě zaměstnankyně. Správný způsob manipulace s klienty je v školeních, která se 
pravidelně opakují.  

 Ano, samozřejmě když klient padá nebo (již) upadl, snažíme se ho zachytit 
a zvednout. Máme na to u nás vyškolený personál, zvedací systémy a pomůcky. 
Dále máme na směně přítomné muže, kteří jsou pro tyto případy (zachytávání 
klienta při pádu) vhodnější. Kromě jejich větší síly je rovněž muž vhodný na 
pracovišti, protože představuje mužský vzor. Pro některé klienty velice důležitý. 
Mají tak příklad vzorce chování muže. Ale i pro pracovní kolektiv, ve kterém máme 
většinou ženy, jsou muži přínosem. Daří se nám je nabírat do zaměstnání našeho 
zařízení hlavně v posledním roce. Velkou pomoc nám v tomto přináší i předvýběr 
pracovního úřadu. 
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 Samozřejmě, že když klient padá, snažíme se ho nějak adekvátně zachytit. 
Adekvátně k jeho zdravotnímu stavu a adekvátně k situaci. Na to, jakým způsobem 
to má zaměstnanec udělat, děláme školení a samozřejmě vychází i z vlastní 
zkušenosti a znalosti (standardy kvality). Zvedání a zachytávání klientů je velice 
fyzicky náročné, proto se pro něj hodí víc muži než ženy. Proto máme zaměstnané 
muže v každé naší směně. To se nám daří. Máme dostatek pracovníků – mužů, 
kteří pomáhají při manipulaci s klienty. Je to dost zásadní. Zlepšuje to i situaci 
v pracovním kolektivu po psychické stránce. Klienti si toho cení rovněž. Spokojený 
klient a spokojený zaměstnanec. To je náš cíl.  

 Ano, když klient padá, nebo (již) upadl, snažíme se ho zachytit či zvednout. 
Obvykle tuto činnost provádí naše zaměstnankyně ve dvojici. Máme zaměstnané 
i muže. Jsou silnější a každá zaměstnankyně je může požádat o pomoc při zvedání 
klienta. Rovněž využíváme zvedací systémy. Není to však jednoduché, protože 
někdy má klient 60–70 kg. Ale přibývají případy, kdy má náš klient 100 a více 
kilogramů.  

 Pokud klient padá, snažíme se ho okamžitě zachytit. Pokud již spadnul, snažíme se 
ho zdvihnout zpátky na nohy, na křeslo nebo na postel. Ve službách máme i muže, 
máme jich poměrně dost. Dále využíváme zvedací systémy. 

 Ano, když klient padá po zranění nebo při určitých diagnóza, tak se snažíme ho 
zachytit. Jsou na to určené speciální zdravotní sestry nebo zaměstnanci, jsou na to 
proškoleni. Naši zaměstnanci s klienty vyrůstají, protože je máme v našem zařízení 
od dětství, od tří let a tedy, jak s nimi vyrůstají, jsou na jejich problémy a na jejich 
potřeby zvyklí. Proto s nimi snadněji komunikuji, lépe porozumí, domluví se s nimi 
a daleko lépe a rychleji je zachytí, tak, aby neupadli a nic se nestalo.  

 Když klient padá, snažíme se ho (za)chytit. Máme na to vyškolený personál. 
Nejdůležitější jsou ale preventivní kroky. Máme pro ně 2 specializované 
bezbariérové pavilony, každý pro 12 klientů. Tito klienti mají poruchy rovnováhy 
a další diagnózy, které signalizují, že budou padat. Proto v těchto pavilonech je vše 
uzpůsobeno tak, aby klient při pádu nedošel zranění. Jsou zde široké chodby plné 
madel, široké dveře, přizpůsobené pokoje, koupelny, toalety, jídelna, denní 
místnost, tělocvična, odpočívárna a tak dále.  

Odpovědi na otázku č. 3: 

 Naši klienti v našem zařízení mohou mít u sebe domácího mazlíčka, nezakazujeme 
jim to. Mazlíček klienta u nás nikdy nikoho nenapadl. Proto, aby mazlíček klienta 
nikoho u nás nenapadl, provádíme rodinnou anamnézu, která šetří, jestli mazlíčkem 
není náhodou pes bojového plemena, problémový pes, pes z útulku, který už 
někoho někdy napadl a podobně.   

 Mazlíčka na pokoji má pouze náš jediný klient, a to malého hodného pejska. 
Mazlíček klienta našeho zaměstnance nebo někoho jiného nikdy nenapadl. Pokud 
by se stal mazlíček klienta problémovým, máme dohodu s rodinou klienta, že si 
mazlíčka vezmou domů.   

 Ne, naši klienti nemají u sebe žádného mazlíčka jako například psa, kočku, morče, 
křečka a podobně. Naopak jsme měli ale firmu, která provozuje canisterapii. Jedna 
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z našich zaměstnankyň, která chová psy, je nyní v přípravném kurzu pro 
poskytování canisterapie v sociálních službách. Jakmile tento kurz úspěšně 
dokončí, začne tyto služby poskytovat v našem zařízení.   

 Klienti nebo pacienti u nás svého mazlíčka na pokoji nebo v zařízení mít nemohou. 
Máme však vlastní zvířata, která používáme při terapii. Jsou to křečci, myši, 
papoušci, akvarijní rybičky.  

 Nemáme zkušenost; odlišné v rámci našich pobytových služeb či terénních tj. 
v přirozeném prostředí klientů či při sociálním šetření např. v rámci I. sociálního 
šetření, které probíhá v přirozeném prostředí klienta, se soc. pracovníci řídí 
stanovenými pravidly, např. soc. šetření se účastní vždy dva naši soc. pracovníci, 
musí zanechat informaci, kam jedou, musí mít služební mobil u sebe, v případě 
pocitu nebezpečí ukončují soc. šetření a žadatele vyzvou k setkání v sídle naší 
organizace příp. na přijatelném místě dle domluvy aj.    

 Naši klienti u sebe domácího mazlíčka nesmí mít. Je to v předpisech našeho 
zařízení. A zástupci klientů, kteří k nám přichází, s tím souhlasí ve smlouvě. Pro 
klienty a jejich potřeby poskytujeme canisterapii z vlastních zdrojů.  

 S mazlíčky našich klientů se u nás setkáváme. Záleží na typu zařízení. Obvykle 
jako domácí mazlíčky mají naši klienti morče, křečka, akvarijní rybičky, ale máme tu 
i klienty, kteří mají například psa. Psy, které chovají naši klienti v našich zařízeních 
jako domácího mazlíčka: a) voříšek, b) 2. plemeno je zlatý retrívr a c) třetím 
plemenem je king charles španěl. Tato plemena jsou klidná a přátelská a nemáme 
s nimi žádný problém. V minulosti jsme měli problém s klientem, který choval ohaře. 
Tento pes napadal ale především klienta, svého pána. Tuto situaci jsme vyřešili tak, 
že pes musel ze zařízení odejít. Pro naše klienty zajišťujeme i canisterapii 
z externích zdrojů. Další možnou cestou je systém, kdy koupíme psa pro skupinu 
klientů (jsou po 6) v jednom našem zařízení, to znamená v jednom domku. U nás 
jsou skupiny po šesti osobách – skupina se pak stává majitelem nebo spíše 
chovatelem psa, kterého jim koupíme. Samozřejmě vybíráme psí plemena 
a jedince, kteří jsou spíš klidného temperamentu a menšího vzrůstu. Nikdy jsme 
s takovým psem žádný problém neměli a nenapadl ani nás, ani našeho klienta.  

 Naši klienti u sebe mohou mít domácího mazlíčka. Umožňuje to naše vnitřní 
směrnice, kde je vše podrobně popsáno. Pokud je klient na pokoji sám, není v tom 
absolutně žádný problém. Pokud jich je však na pokoji víc, musíme získat souhlas 
s držením domácího mazlíčka na pokoji od všech klientů pokoje. My máme 
většinou pokoje po jednom nebo po dvou. Pokud některý z klientů s domácím 
mazlíčkem na pokoji nesouhlasí, nesmí klient svého mazlíčka na pokoji mít. Pak 
jsou dvě možná řešení, aby neutrpěla jeho psychika. Buď za ním může domácí 
mazlíček docházet na návštěvy stejně jako příbuzní, nebo zajišťujeme canisterapii 
vlastními silami. Pokud by mazlíček někoho napadl, nesmí v zařízení zůstat. 

 V současnosti v našem zařízení není povoleno mít u sebe domácího mazlíčka. 
Zakazuje na to náš vnitřní předpis, vnitřní směrnice. Je to následek naší neblahé 
zkušenosti z minulosti. Dříve u nás klienti mohli mít domácího mazlíčka, protože ten 
občas napadnul naše zaměstnance anebo dokonce spolubydlící, proto se 
přistoupilo ke změně, a to tak, že už domácího mazlíčka naši klienti v našem 
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zařízení u sebe mít nemohou. Dalším problémem pro nás bylo, jak si poradit se 
psem, kočkou a co dělat po úmrtí klienta, nebo poté co se dostal od nás do 
nemocnice. Zákaz domácích mazlíčků v našem zařízení to vyřešil.  

 Ano, potvrzuji, že u nás chovat domácího mazlíčka klient může, se svolením.  
Většinou u nás chovají klienti jako své domácí mazlíčky morčata, křečky anebo 
různé druhy ptáků jako je andulka, papoušek, kanár a tak podobně. Nikdy jsme 
klientovi chov domácího mazlíčka nezakazovali. Pro terapeutické účely chováme 
stádečko ovcí. 

 Ano, naši klienti u sebe mohou mít domácí mazlíčky. Naše zařízení to umožňuje. 
Psi ani kočky u nás nemáme. Naši klienti u sebe mají malé domácí zvířata, jako 
jsou králíci, morčata, myšky, křečci a podobně. Tito malí tvorové naše klienty ani 
zaměstnance nikdy nenapadli. Máme s nimi výbornou zkušenost.  

 Naši klienti jsou osoby se zdravotním postižením s diagnózou roztroušené sklerózy 
a s dalšími diagnózami postihujícími hybnost především dolních a horních končetin. 
Naši klienti jsou vozíčkáři a obývají samostatné pokoje. Všichni naši klienti jsou 
svéprávní v plném rozsahu. Jsou mobilní a samostatně se rozhodují o životě 
v našem zařízení. Ano, do našeho zařízení si můžete přenést svého vlastního 
domácího mazlíčka z domova. Bereme to jako správný terapeutický přístup ke 
klientovi. Nyní máme v našem zařízení dvě želvy a králíka. V minulosti jsme však 
měli jako domácího mazlíčka u našeho klienta loveckého psa. Pán byl myslivec 
a pes s ním žil od útlého věku. Byl perfektně vycvičený a poslušný. Žádný konflikt 
se zvířetem, ani s tím větší jako je pes nebo kočka, jsme nikdy nezaznamenali 
a žádný problém jsme nikdy v tomto ohledu nemuseli řešit. U nás je snadné mít 
domácího mazlíčka u sebe, protože naši klienti bydlí v pokojích sami. Nevidím 
v zákazu domácího mazlíčka nějaký velký přínos (pro klienta).  

 Ano, domácí mazlíčky v našem zařízení umožňujeme mít. Jsou to však menší 
zvířata. Jako například králíci, morčata, a drobní ptáci jako například andulky nebo 
kanárci. S těmito zvířaty žádné problémy nikdy nebyly a nejsou.  

 Ne, v našem zařízení není dovoleno mít u sebe domácího mazlíčka. Tím je 
zajištěna bezpečnost klientů i našich zaměstnanců. Nehledě na to, kdo by se pak 
postaral o domácího mazlíčka, pokud by se jeho pán dostal do nemocnice, nebo 
nedej Bože zemřel.  

 Ano, v našem zařízení může mít náš klient u sebe domácího mazlíčka. Měli jsme 
tady klientku s kočičkou. Dnes máme řadu klientů, kteří mají u sebe domácího 
mazlíčka, jsou to však drobná zvířata. Mohu uvést, že jde o a papoušky, morčata, 
křečky, a tak podobně. Mít u sebe psa ani kočku nezakazujeme. Je to velmi vhodné 
z terapeutických a psychických důvodů jako podpora pro klienta.  

 V našem zařízení máme pouze rybičky. Klient se o ně musí umět postarat.  

 V našem zařízení je možné mít u sebe domácího mazlíčka. A dokonce ho mohou 
mít v zařízení u sebe i zaměstnanci.  

 Ano, naši klienti u sebe mohou mít domácího mazlíčka, a to nejen drobná zvířata, 
ale i zvířata většího rámce – psi kočky a podobně. Ne, k napadení zaměstnance 
nebo klienta domácím mazlíčkem u nás nikdy nedošlo. Například psi, které chovají 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  
  

 STRANA 30 (CELKEM 64) 

naši klienti, jsou zde od štěňátek a jsou vychování a neagresivní. Máme s nimi jen 
samou dobrou zkušenost. Jsou přínosní nejen z terapeutických důvodů.  

Odpovědi na otázku č. 4: 

 Pokud posíláme zaměstnance do terénu (terénní služby), tedy zaměstnanci, kteří 
tady poskytují terénní služby přímo u klientů, musí být dobře vyškolení a musí mít 
velmi dobrou kvalifikační přípravu, aby tuto službu v terénu u klientů zvládli.  
Personál je instruován tak, že pokud jde za klientem do jeho domácího prostředí, 
musí být dvě osoby, které jdou za klientem a zároveň jsou vyškoleni tak, že pokud 
se u klienta vyskytuje nějaký nepořádek nebo je agresivní, případně vystresovaný 
(je zde spousta nepořádku, například rozbité nádobí, rozházené židle, zápach, 
smetí a podobně), nesmí za klientem zaměstnanci vstupovat, musí tuto službu 
v terénu ukončit, vrátit se zpět a informovat o situaci v domácím prostředí, což se 
samozřejmě opět promítá do mapování klienta a profilu jeho chování, tentokrát 
v domácím prostředí. Samozřejmě, záleží na věku klienta, na jeho pohlaví, na jeho 
sociální, psychosociální situaci, včetně diagnózy a na základě těchto komplexních 
informací lze poskytovat náležitý a bezpečný dohled u něj doma.  Myslím tím, že 
například rozházené hračky u dítěte s poruchou autistického spektra nelze hodnotit 
jako nepořádek, ale jako charakteristický projev dětského života (jeho vývoje). Až 
postupem času se naučí, že si má hračky uklízet. Vše je potřeba hodnotit 
individuálně a profesionálně. 

 Poskytujeme terénní služby u klientů. Do terénu posíláme někdy dva naše 
zaměstnance. Pokud je však situace normální posíláme jednoho. My totiž na rozdíl 
od úřadu, který do terénu vysílá své zaměstnance, své klienty velmi dobře známe. 
Máme je předem dobře zmapované. Pokud se však náhle něco přihodí 
a zaměstnanec podle návštěvy v domě klienta pozná signály, které upozorňují na 
neobvyklou situaci, jako je například nepořádek, rozházené věci, rozbité dveře či 
okna, je instruován tak, aby místo neprodleně a bezpečně opustil a vše oznámil. 
Tím myslím aby vycouval z domova klienta a nikdy se k němu neotáčel zády, 
nehádal se s ním, nebránil mu v házení věcí apod. Takový postup však platí i uvnitř 
našeho zařízení (dle standardu kvality).  

 Ano, terénní služby poskytujeme našim klientům. Ke klientovi obvykle chodí naši 
zaměstnanci ve dvojici. 1 sociální pracovník + náš zaměstnanec – klient, který, je 
u nás rovněž zaměstnaný. Tento náš zaměstnaný klient například nese ešus 
s jídlem. Pokud naši zaměstnanci mají signál, že v domě u klienta se něco stalo – 
je rozbité sklo, rozházené věci, rozbité nádobí, naši zaměstnanci do jeho domova 
i tak vstupují. Mohlo (by) totiž v domě nebo bytě dojít k jeho vyloupení, případně 
napadení klienta - například zlodějem, anebo mohlo dojít ke zranění našeho klienta 
například při omdlení, upadnutí a podobně. Je nutné uvnitř domu nebo bytu 
zkontrolovat, jestli zkrátka nedošlo ke zranění klienta. Nikdy jsme se nesetkali 
s nějakými problémy nebo s ohrožením našeho zaměstnance. Myslím, že vstoupit 
do domu klienta i přes varovné signály není nic špatného, protože naopak můžeme 
zabránit například úmrtí klienta při poranění, pádu, přepadení, záchvatu a podobně.  

 V rámci terénní služby vychází z našeho zařízení za klientem dva, tedy obvykle dva 
zaměstnanci. Pokud přijdou k domovu klienta a vidí nějaké varovné signály, něco 
v nepořádku, jako otevřené a odemčené dveře, rozházené věci po podlaze 
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a podobně, nejprve volají na mobilní telefon klientovi, pak volají na mobilní telefon 
rodině nebo příbuzným. A když se jim nikdo neozývá, vchází přímo do domu, bytu, 
do bydliště našeho klienta, aby zkontrolovali situaci přímo na místě. Na prvním 
místě je bezpečnost a zdraví našeho klienta. Proto po kontrole na místě a zjištění, 
jestli nedošlo k úrazu, pádu, přepadení, omdlení a tak dále, tak podle té situace 
voláme buď nejdříve rychlou záchrannou pomoc anebo městskou policii, která 
přijíždí tuto nestandardní situaci vyřešit. Stalo se nám to již několikrát u různých 
klientů, zvláště u těch, kteří žijí sami a bez příbuzných. Ptáme se, proto, jestli je 
někdo z jejich okolí neviděl, například sousedé, pokud se k němu nemůžeme 
dobouchat nebo dozvonit. Všechny tyto kroky vedou k tomu, abychom zajistili 
klientovi jeho zdraví a bezpečnost.  

 Ano, některá naše zařízení poskytují pouze pobytovou péči, ale poskytujeme 
i terénní péči. Pokud terénní zaměstnanec jde za klientem domů a má signály že 
něco je v nepořádku, musí postupovat opatrně. Prvořadé je zkontrolovat, jestli není 
klient zraněn, napaden nebo v bezvědomí.  

 Do terénu chodí obvykle pouze jeden zaměstnanec. Pokud má signál, že se 
v domě klienta nebo v jeho domově se něco stalo, postupuje dle individuálního 
rozhodnutí. Snažíme se zachovat maximální bezpečnost zaměstnance i klienta.  

 Do domu/bytu vstupujeme i přes varovné signály. Ale my máme přesně opačný 
problém. My se k některým klientům nemůžeme dostat, dozvonit. Neotevřou nám. 
Reagujeme tak, že odejdeme, protože víme, že se tak obvykle chovají. Mají to 
v povaze, je to jejich projev/chování. Nemůžeme je k tomu nutit, aby otevřeli.  

Další postřehy respondentů: 

 80 až 90 procent zaměstnanců v sociálních službách tvoří ženy.  Akutně chybí 
v našich zařízeních, respektive v zařízeních poskytujících sociální služby muži.  Ti 
jsou nepostradatelní právě při manipulaci s klienty/ pacienty/ a břemeny. Muži mají 
vyšší limit pro zvedání břemen, proto jsou pro bezpečnou manipulaci 
s pacienty/klienty klíčoví. 

 Nedostatek mužů v sociálních službách kompenzujeme pomůckami pro usnadnění 
manipulace zaměstnankyň s klienty. 

 Manipulaci s klienty provádíme dle standardů, zaměstnáváme v našem zařízení 
převážně ženy. Proto se jim manipulaci snažíme ulehčit pomocí zvedacích 
systémů/zvedacích zařízení. Ano, v našich zařízeních poskytujících sociální služby 
převažují u zaměstnanců ženy. Důvody jsou nejenom ekonomické, etické a jiné. 
Manipulace s klienty se našim zaměstnankyním snažíme ulehčit pomocí zvedáků 
neboli zvedacích zařízení, kterých máme u nás dostatek. 

 Pro manipulaci s klienty je dobré mít zaměstnané muže. V současnosti u nás 
žádného muže nemáme. Pamatuji si ale, když jsem pracovala jako zdravotní sestra 
v nemocnici, jak nám pomáhali mladí muži na náhradní vojenské službě. Ta už 
však dnes chybí.  

 Jsme zastánci, co největší integrace klientů do (běžného) života. Klienty 
seskupujeme do menších skupin. Klienty u nás i zaměstnáváme (v chráněných 
dílnách, a jinde). Provozujeme vlastní kavárnu, cukrárnu, obchod. Máme dobrou 
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zkušenost se začleňováním klientů s PAS mezi klienty s jinou diagnózou. Protože 
tak mají možnost vidět a učit se jiné vzorce chování, než mají oni. Dávat všechny 
klienty dohromady, protože jsou jiní/problémoví vede pouze k jejich izolaci a často 
ke zhoršení jejich negativních projevů (agrese, apatie, …). 

 Ano, mohu potvrdit, že většinu zaměstnanců u nás tvoří ženy. Muže bychom 
v zaměstnaneckém kolektivu rádi uvítali. Ale muži nejsou. Dříve vyplňovala tuto 
díru na trhu náhradní vojenská služba (civilní služba). Ta už není. Muži by se hodily 
do zaměstnaneckého kolektivu nejenom kvůli zlepšení klimatu na pracovišti, ale 
hlavně proto, že někteří klienti potřebují vidět ve svém životě i mužský vzor, mužský 
vzor chování a tak dále.  

 Ano, mohu potvrdit, že v našem zařízení převažují mezi zaměstnanci ženy. Jak už 
jsem ale řekla, zaměstnáváme v našem zařízení i muže, kteří jsou přínosem jak pro 
pracovní kolektiv, tak pro kolektiv klientů. Nejen, že mají ze zákona vyšší limity pro 
zvedání břemene, ale jsou pro zvedání živého břemene i lépe fyzicky vybavení. 
Jejich nezastupitelná role je i v komunikaci v pracovním týmu ale i v komunikaci 
s klientem. Někteří klienti totiž vyžadují muže pro svoji péči, lépe jim rozumí, víc je 
respektuji. Je snadnější, aby učil klienty chodit na toaletu nebo pisoár rovněž 
zaměstnanec – muž. Je to jednodušší, umí to lépe vysvětlit a má to i své etické 
důvody. Muži jsou přínosní i pro psychiku. Zaměstnané ženy a muži nám imitují 
vlastně rodinu. A my jsme takovou větší rodinou v našem zařízení. 

 Ano, mohu potvrdit, že v našem zařízení převažují mezi zaměstnanci ženy  
(80–90 %). Jak už jsem ale řekla, zaměstnáváme v našem zařízení i muže, kteří 
jsou přínosem jak pro pracovní kolektiv, tak pro kolektiv klientů. Jejich 
nezastupitelná role je i v komunikaci v pracovním týmu ale i v komunikaci 
s klientem. Někteří klienti totiž vyžadují muže pro komunikaci. Klienti rádi říkají, že 
ženy zaměstnanci se o ně starají a pečují, ale se zaměstnanci – muži je větší 
legrace. Jsou pro ně neocenitelným pomocníkem a rádcem. Dříve přísun nových 
zaměstnanců řešila civilní (náhradní vojenská) služba. To je už historie. Sehnat 
muže do našeho zařízení je problém. Tím, že jsou u nás zaměstnané převážně 
ženy, snažíme se jim manipulaci s klienty ulehčit pomocí zvedacích systémů, které 
u nás máme. Zpočátku panovala vůči zvedacím systémům mezi zaměstnanci 
nedůvěra. Mysleli si, že je budou při práci zdržovat atp. Dnes je situace jiná. Všichni 
si na to zvykli a oceňují ulehčení práce s klienty při manipulaci pomocí těchto 
pomůcek (zvedacích systémů). 

Výše uvedené bylo následně reflektováno v obou plánovaných výsledcích, tedy 
v podobě článku a v podobě podcastu. 

4.2.2 Průběh projektu v roce 2022 

V průběhu roku 2022 probíhala další fáze terénního šetření. Výsledky těchto šetření 
sloužily především jako podklad pro tvorbu zbývajících výsledků. 

Mimo terénní šetření probíhaly také práce na metodice, která se zaměřila na postup 
pro tvorbu Standardů kvality. V rámci tohoto výstupu probíhala úzká spolupráce se 
zástupcem poskytovatele sociálních služeb – Ing. Renata Kainráthová (vedoucí 
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pečovatelské služby a denního stacionáře G-centrum Tábor, viceprezidentka APSS ČR 
pro terénní služby) 

Zástupci Ústavu státu a práva se pak věnovali sběru podkladů pro své výstupy. 

K vlastnímu terénnímu šetření, které bylo klíčovým zdrojem pro tvorbu většiny výstupů, 
je pak možné uvést následující. 

Pro účely tohoto terénního šetření byla využita kvalitativní metodologie. Potřebná data 
od respondentů byly získány prostřednictvím aplikace polostrukturovaného interview, kdy 
byly stanoveny následující 4 hlavní témata, okruhy: 

 vnímání BOZP v kontextu soc. služeb, 

 vnímání rizik povolání v soc. službách, 

 psychosociální rizika, 

 muskuloskeletální choroby. 

Každý rozhovor trval maximálně 60 minut, kdy s ohledem na potřebu ochrany osobních 
údajů a zajištění potřebné anonymity je ke každému respondentovi z řad zaměstnanců 
uvedeno pohlaví, věková kategorie. Na základě všech provedených rozhovorů byly 
stanoveny konkrétní výsledné kategorie, podkategorie, které jsou blíže prezentovány 
v dalším textu. 

Rozhovory byly realizovány celkově s 53 respondenty. Níže následuje přehled 
základních údajů k respondentům, co se týče pohlaví a věkové kategorie. 

Tab. 5: Rozdělení respondentů podle pohlaví (terénní šetření 2022). 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

muž  5 9,4 % 
žena 48 90,6 % 
celkem 53 100 % 

Tab. 6: Rozdělení respondentů podle věkové kategorie (terénní šetření 2022). 

Věková kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

20–29 let 5 9,4 % 
30–39 let 6 11,3 % 
40–49 let 14 26,4 % 
50–59 let 20 37,8 % 
60 a více let 8 15,1 % 
celkem 53 100 % 

Jak je zřejmé, nejvíce respondentů jsou ženy a ve věkové kategorii 50–59 let, což 
v konečném důsledku koresponduje s celkovým rozložením pracovníků v oblasti 
sociálních služeb. 

Bližší informace ohledně respondentů, vlastní podoby rozhovorů jsou uvedeny 
v příloze. Všechny rozhovory proběhly bez jakéhokoliv nátlaku, navádění k odpovědím 
a s plným souhlasem ze strany respondenta. 
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Vlastní vyhodnocení realizovaných polostrukturovaných rozhovorů je uvedeno 
přehledně v níže uvedené tabulce dále. 

Tab. 7: Přehled výstupů z realizovaných polostrukturovaných rozhovorů (terénní šetření 2022). 

Kategorie Podkategorie 
Důležité aspekty v rámci 
podkategorie 

Náročnost vlastní práce s 
klienty 

Standardy kvality 

Namáhavá fyzická práce 
Zdravotní důsledky pro 
zaměstnance, muskuloskeletární 
problémy 
Nízký podíl nových a mladých 
zaměstnanců z důvodu nízkého 
finančního ohodnocení 

Nedostatek zaměstnanců, 
stárnoucí personál  

Nízký nebo žádný podíl mužů 
Špatně nastavené únikové 
cesty v případě požárů a 
jiných ohrožení v rámci 
budov 

Úzké dveře pro převoz 
nepohyblivých klientů 
 

Vnímání BOZP v kontextu 
sociálních služeb 

Nevhodné pomůcky pro 
výkon práce 

Nevhodné pomůcky (zvedáky) pro 
manipulaci s imobilními klienty 

Biologická rizika infekce, Hepatitis, HIV 

Chemická rizika 
při manipulaci s dezinfekčními 
prostředky, s léky a přípravky, staré 
budovy s azbestem 
při vlastní chůzi viz pád, uklouznutí 

Fyzikální rizika při manipulaci s pomůckami 
a s klienty viz pořezání nebo 
píchnutí o jehlu, napadení klientem 
Vnímání fyzické a slovní agresivity 
klientů 
Specifika klientů viz vnímání věku, 
postižení 

Psychosociální rizika 

Vztahy mezi zaměstnanci 

Rizika různých 
povolání/profesí 
v sociálních službách 

Možný důsledek výskytu 
rizik 

Vznik závislosti na alkoholu a jiných 
drogách u zaměstnanců 
Velmi dobrá úroveň 

Způsob zajištění BOZP  Externí dodavatel Nenahlašování pracovních úrazů 
zaměstnanci z důvodu časové tísně 
nebo specifik klientů  
Důležitost školení BOZP viz 
zaměření na vybraná specifická 
témata jako způsob manipulace 
s klienty, komunikace a přístupu 
k určitým typům klientů 

Zlepšování podmínek 
a výkonu práce 

Zlepšení úrovně BOZP 

Využívání podpůrných pomůcek 
pro snadnější manipulaci s klienty 
viz např. exoskeletony (pro 
zpevnění těla zaměstnance) při 
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Kategorie Podkategorie 
Důležité aspekty v rámci 
podkategorie 
manipulaci s klienty 
Zajištění placené rehabilitace 
a ortopedických pomůcek, wellness 
pro zaměstnance 
Vyšší finanční ohodnocení pro 
zaměstnance 
Nemateriální podpora zaměstnanců 
viz např. verbální ocenění jejich 
práce 

Zlepšování podmínek 
obecně 

Větší podíl mužů a zaměstnanců 
v mladších věkových kategoriích 

V návaznosti na výše uvedenou tabulku je zřejmé, že pro celkové vnímání BOZP 
v segmentu sociálních služeb hraje klíčovou roli náročnost těchto činností, co se týče 
fyzického i psychického zatížení pracovníků. K tomu se pojí nedostatek personálu, vyšší 
věk a převažující podíl žen, což je limitující zejména, co se týče manipulace s klienty, 
kteří jsou imobilní nebo omezení na pohybu. To může ještě negativně podpořit využívání 
nevhodných pracovních pomůcek a neuzpůsobení prostor pro potřebnou manipulaci 
s klienty. 

Příčiny nedostatku zaměstnanců a stárnoucího personálu 

Faktory ovlivňující poptávku po sociálních službách a personálu obklopuje vysoká míra 
nejistoty, proto je příprava plánování jejich nabídky hlavní výzvou. Pro zajištění kvality 
a kvantity personálu je nezbytné přijmout opatření k předvídání a řešení současného 
i předpokládaného nedostatku pracovních sil. Důležitým vodítkem je zohledňování 
megatrendů (demografické trendy, rychlý vývoj zdravotních potřeb obyvatelstva, příprava 
na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví a reakce na ně, pokrok v lékařské vědě 
a technologii, migrační toky, genderová dynamika, měnící se pracovněprávní vztahy) 
a hnací síly, které mají zásadní vliv na budoucnost práce v tomto odvětví, i když jejich 
dopad bude také záviset na koncepci a poskytování zdravotnických služeb. [1] 

Velký vliv na odvětví zdravotnictví, a tedy i na pracovníky v sociálních službách mají 
demografické změny, a zejména růst počtu obyvatel. Světová populace, která v polovině 
roku 2019 činila 7,7 miliardy, by měla do roku 2030 dosáhnout 8,5 miliardy a 9,7 miliard 
do roku 2050. Nárůst celkové populace nutně zvyšuje poptávku po zdravotní péči 
a pečovatelském personálu. Očekává se, že stárnoucí populace, jejíž podíl a absolutní 
počty v populaci dramaticky rostou, bude mít v mnoha zemích významný dopad na 
poptávku po sociálních službách a personálu. Průměrná délka života ve světě se navíc 
v posledních dvou desetiletích neustále prodlužuje. V roce 2019 bylo na celém světě 
703 milionů osob starších 65 let a očekává se, že toto číslo se do roku 2050 zdvojnásobí 
na 1,5 miliardy. Všechny regiony EU zaznamenají nárůst stárnoucí populace v letech 
2019 až 2050. Nicméně nedávné studie ukázaly, že Pandemie covid-19 podstatně snížila 
střední délku života. [1]   
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Obr. 1: Podíl obyvatel ve věku 60 let a starších podle zemí (2015–50) (Zdroj: WHO, 2011) 

 

Současná a budoucí nabídka pracovníků v sociálních službách je ovlivněna především 
"přílivem" (osoby vstupující do povolání: absolventy pečovatelského vzdělávání 
a vzdělávacích programů, personál vyškolený v zahraničí nebo vracející se do práce po 
dočasné neschopnosti) a "odlivem" (osobami, které toto povolání opouštějí – práce 
v jiných sektorech, emigrace nebo odchod do důchodu), stejně jako mírou "zásoby" 
aktivních pracovníků v sociálních službách. Chceme-li čelit trvalému nedostatku 
kvalifikovaného pečovatelského personálu, musíme přistoupit k přijetí politických opatření 
s cílem poskytnout ošetřovatelskému personálu: a) vhodné vzdělávání a odbornou 
přípravu k výkonu svých funkcí; a b) možnosti zaměstnání a pracovní podmínky, včetně 
kariérní vyhlídky a odměny, které mohou přilákat osoby k tomuto povolání, a udržet je 
v něm. 
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Obr. 2: Klíčové faktory ovlivňující nabídku zdravotnických pracovníků (Zdroj: OECD, 2016) 

 

Ve většině zemí je národní vzdělávací systém nejdůležitější hnací silou nabídky 
pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester obzvláště. Proto různá politická 
opatření týkající se pečovatelských vzdělávacích programů, které byly přijaty na národní 
úrovni velmi ovlivňují nabídku tohoto personálu, a to včetně dotací na tyto programy 
a zavedení kvót na počet přijatých studentů. 

Velký počet pracovníků v sociálních službách opouští profesi před dosažením řádného 
důchodového věku. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek důstojných pracovních 
podmínek, což je zároveň i nejzásadnějším faktorem, který způsobuje obtíže při náboru, 
přijímání a udržení zdravotních sester. Mezi další významné faktory patří nedostatek 
motivace v důsledku omezeného profesního rozvoje a omezených možností kariérního 
postupu, neúčast na rozhodovacích procesech a podhodnocování profese. Důstojné 
pracovní podmínky, smysluplné a ceněné odborné pracovní pozice, lepší příležitosti pro 
osobní kariérní rozvoj a lepší vedení a řízení, jsou klíčovými faktory pro udržení 
pracovníků v sociálních službách. Je třeba podniknout kroky na vnitrostátní úrovni s cílem 
vyplnit vzniklé mezery. V mnoha zemích, je úbytek pracovníků v sociálních službách 
z důvodu odchodu do důchodu očekáván, a proto se v posledním desetiletí zvýšil počet 
studentů přijatých do pečovatelských vzdělávacích programů. [1] 

Rizika různých povolání/profesí v sociálních službách 

Rizika, se kterými se mohou střetávat pracovníci v oblasti sociálních služeb, můžeme 
členit na biologická, chemická, fyzikální a psychosociální. Je potřeba se zastavit 
u fyzikálních a psychosociálních rizik, které jsou částečně propojena. Vstupuje zde právě 
fyzická manipulace s klienty, související náročnost, možné agresivní projevy klientů, ať už 
ve verbální podobě nebo v podobě konkrétního napadení. Tyto situace se následně 
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promítají také psychické roviny pracovníků a mohou vést ke vzniku stresu, úzkostí apod. 
Jedním z možných negativních důsledků pak může být zvýšená konzumace alkoholu, 
popř. jiných drog ze strany pracovníků. 

Podle zprávy ze zahraničí, která zkoumala hlavní rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) v odvětví zdravotní a sociální péče v Evropě (včetně rizik 
souvisejících s onemocněním covid-19), kde analyzuje údaje ze tří vln průzkumu 
Evropských podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER), si Česká republika 
nevede nejlépe. Podle průměru EU-27 (78 % a 75 %) pro pravidelná hodnocení rizik 
v tomto odvětví a ve všech odvětvích je průměr ČR nižší než v EU-27 jak pro toto odvětví, 
tak pro všechna odvětví a celostátní průměr ČR pro toto odvětví je navíc výrazně nižší 
než celostátní průměr pro všechna odvětví: 64 % a 74 %. [1] 

Graf 2: Pravidelné hodnocení rizik podle zemí, v tomto odvětví a všech odvětví v roce 2019 (%) 

 

Graf 3: Posouzení rizik prováděné především interními zaměstnanci podle zemí, v tomto odvětví 
a všech odvětví v roce 2019 (%) 
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Průměr EU-27 v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o nichž se pravidelně 
diskutuje na úrovni vrcholového managementu, byl v roce 2019 v odvětví zdravotní 
a sociální péče o 8 procentních bodů vyšší (71 %) než ve všech odvětvích (63 %). ČR 
patří k 13 zemím, které mají odvětvový vnitrostátní průměr vyšší než průměr EU-27.  

Graf 4: Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou pravidelně projednávány na úrovni 
vrcholového managementu podle zemí, odvětví Q a všech odvětví v roce 2019 (%) 

 

Podle průzkumu z minulého roku, pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních 
službách v posledních letech mírně stoupá. Hlavní příčinou většiny pracovních úrazů je 
nedostatečně odhadnuté riziko. Pozitivní zprávou je, že z analýzy judikatury všech 
civilních soudů v České republice plyne, že právní úprava dostatečně chrání pracovníky 
v sociálních službách, a to i v mezních situacích, které jejich profese přináší. Průzkum 
dále ukázal, že podle zkušeností jsou k těmto pracovním úrazům náchylní zejména 
pracovníci starší, např. nad 50 let, a spíše ženy než muži. Nejčastěji se pracovní úrazy 
vyskytovali u profesí: pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, 
v nemocnicích a institucích (71 % pracovních úrazů, z toho 82 % žen), sociální pracovníci 
(25 % pracovních úrazů, z toho 91 % žen), odborní pracovníci v oblasti sociální péče 
(odborní sociální pracovníci, kromě řadových - hl. třída 3) (4 % pracovních úrazů, z toho 
90 % žen). U uvedených profesí pak docházelo k pracovním úrazům v důsledku: chůze 
(33 %), fyzického zacházení n. s. (13 %), zacházení, manipulace a zpracování hmotných 
věcí, živých rostlin a živočichů (10 %), zacházení s lidmi n. s. (10 %). U uvedených 
profesí pak docházelo k pracovním úrazům na základě příčin: špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko, nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu 
(chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti 
a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce, nezjištěné příčiny, ohrožení jinými 
osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná 
jednáni druhých osob). [2] 

Další prospektivní kohortní studie, které se zúčastnilo 5017 žen pracujících ve 
zdravotnictví (péče o seniory) se věnovala se zkoumání pracovních rizik, která mají 
souvislost se zraněním zad u pracovníků ve zdravotnictví, a ukázala, že během studie 
utrpělo zranění zad 3,9 % respondentek, u 0,5 % šlo o opakující se zranění. Denní 
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manipulace s pacienty zvyšuje riziko zranění zad a stálé používání pomocných zařízení 
toto riziko snižuje. [3] 

V jiné studii se autorům během jednoročního sledování podařilo v oddělení péče 
o seniory identifikovat různé typy charakteristik manipulace s klienty (fenotypy) a určit 
prospektivní souvislost mezi těmito charakteristikami a muskuloskeletální bolestí 
a pracovní neschopností. Autoři identifikovali čtyři fenotypy oddělení: bouřlivé (mnoho 
manipulací s pomůckami pro zdvihání a transport klientů a asistencí, mnoho bariér), 
napjaté (mnoho manipulací bez pomůcek a asistence, některé bariéry), nenapjaté (málo 
manipulací, ale bez pomůcek a asistence, málo bariér) a vyvážené (některé manipulace 
s pomůckami a asistencí, některé bariéry). V porovnání s pracovníky na vyvážených 
odděleních měli pracovníci na vytížených odděleních více dní s bolestmi krku a ramen 
a bolestmi dolní části zad; a pracovníci pracující na napjatých odděleních měli více dní 
s bolestí dolní části zad a vyšší intenzitu bolesti. Autoři zjistili, že fenotypy oddělení 
založené na charakteristikách manipulace s klienty předpovídají muskuloskeletální bolest 
a pracovní neschopnost v průběhu jednoho roku. To ukazuje, že organizační faktory 
související s manipulací s klienty jsou důležitými determinanty muskuloskeletálního zdraví 
u pracovníků v sociálních službách. [4] 

Graf 5: Normalizované hodnoty (Z-skóre) počtu manipulací za směnu, podíl manipulací bez 
kompenzačních pomůcek (práce bez pomůcek), podíl manipulací bez pomoci spolupracovníků nebo 
jiných osob (práce bez asistence), počet přestávek za směnu a počet překážek za směnu, v každém 
fenotypu oddělení. Každý fenotyp byl identifikován pomocí analýzy latentního profilu založené na 
pozorovaných manipulačních charakteristikách na úrovni oddělení. Pozitivní hodnoty v ose y 
představují záporné atributy, tj. vyšší počet manipulací, vyšší podíl manipulací provedených bez 
zařízení, vyšší podíl manipulace bez pomoci a vyšší míra přestávek a překážek za směnu. 

 

Z výše uvedených informací vyplývá, že pracovní prostředí v sociálních službách je 
velmi náročné a psychika pracovníků je prakticky neustále pod velkým tlakem, což může 
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způsobit vyhoření, které je dlouhodobou reakcí na chronické emocionální 
a interpersonální stresory v práci. Jedinci trpící syndromem vyhoření zažívají emoční 
vyčerpání, depersonalizaci klientů a snížené pocity osobního úspěchu. Výzkum 
provedený na mezinárodní úrovni ukázal vysokou prevalenci vyhoření mezi kolektivem 
sociálních pracovníků. Vyhoření v sociální práci souvisí se třemi typy faktorů: individuální 
(seniorita, pohlaví, školení a kvalifikace, osobnostní atributy atd.), organizační (náročná 
pozice, nejistota, pracovní přetížení, nedostatek lidských zdrojů atd.) a kontextuální. 
Výzkum zkoumá prevalenci vyhoření a souvisejících rizikových faktorů (demografický, 
profesní, pocit sociální podpory, úzkost (generalizovaná úzkostná porucha) a úroveň 
spokojenosti s prací). Vzorek studie se skládal z celkem 252 sociálních pracovníků 
z profesních sdružení sociální práce, z nichž 88,5 % byly ženy a 11,5 % byli muži, 
s průměrným věkem 40,7 let. Na základě prevalence syndromu vyhoření vykazovalo 
46,8 % vysoké emoční vyčerpání, 56,7 % vysokou míru depersonalizace a 62,3 % nízké 
sebehodnocení. Dále se ukázalo, jak jsou některé proměnné údaje propojeny s různými 
dimenzemi vyhoření, konkrétně emoční vyčerpání souviselo se starším věkem, 
množstvím práce a spokojeností s prací. Vysoká míra depersonalizace byla vnímána 
pozitivně v souvislosti s prací v sociálních službách. Nízké sebehodnocení souviselo 
s pocitem sociální podpory a úzkostí. Výsledky této studie mohou přispět k vytvoření 
plánu prevence zaměřené na snížení problému vyhoření mezi odborníky v oblasti sociální 
práce. [5] Syndrom vyhoření však může mít velmi negativní vliv i na soukromí a rodinný 
život pracovníka, na co poukazuje průřezový výzkum , který se zaměřil na analýzu vztahů 
mezi profesním a rodinným životem pracovníka v sociálních službách, dopad práce na 
rodinný život (jako prediktory), péče o sebe (jako mediátory) a vyhořením 
a angažovaností (jako výsledky). Vzorek zahrnoval 437 absolventů sociálních pracovníků. 
Modelování strukturálních rovnic ukázalo, že konflikty mezi rodinou a prací mají negativní 
dopad na psychiku pracovníka, což vede a urychluje nástup syndromu vyhoření. Pokud je 
autorům známo, tento článek je první, který zkoumá důsledky těchto vztahů na sociálních 
pracovnících. [6] 

Na další nezanedbatelný problém se upozorňuje v prospektivní studii, jejímž cílem bylo 
analyzovat, zda expozice šikaně na pracovišti v odvětví péče o seniory zvyšuje riziko 
velké depresivní epizody (MDE) u pečovatelek. Studie se zúčastnilo 5701 žen, které 
obdržely dotazníky v letech 2004−2005 a znovu 2006−2007. Výsledky ukázaly, že šikana 
na pracovišti zvyšuje riziko MDE, dokonce je jedním ze zásadních faktorů, které MDE 
způsobují, zejména u žen, pracujících v sektoru péče o seniory. Eliminace šikany na 
pracovišti může být důležitým krokem v prevenci MDE. Mezi hlavní skupiny pachatelů 
patřili kolegové a v menší míře nadřízený pracovníci. Intervence, které mohou pomáhat 
předcházení šikany ze strany kolegů a nadřízených by měla zahrnovat šíření informací 
o šikaně a jejích možných důsledcích, konfliktní kurzy pro vedení a klíčové zaměstnance 
a dialogová setkání se všemi zaměstnanci, na nichž jsou identifikovány a projednány 
problémy psychosociálního pracovního prostředí. Dále se v této studii navrhuje, stanovit 
podrobný plán, který obsahuje pokyny, jak stížnosti na šikanu řešit a jmenovat osobu 
(např. vedoucího), kterou lze anonymně kontaktovat v případě, že je některý z pracovníků 
cílem šikany, což pomůže snížit jak výskyt šikany, tak i její negativní důsledky. Autoři 
dospěli k závěru, že jejich studie je důkazem, že šikana na pracovišti zvyšuje riziko MDE 
mezi ženami v sektoru péče o seniory. [7] 
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Odvětví zdravotní a sociální péče dlouhodobě patří mezi odvětví s největším výskytem 
nemocí z povolání, především přenosných a parazitárních s interhumánním přenosem. 
Autoři přehledového článku předkládají výskyt těchto nemocí u skupiny pracovníků 
v zdravotní a sociální péči v letech 2008-2015. Nejčastějšími infekcemi z povolání jsou ve 
zdravotnictví svrab, virové hepatitidy a tuberkulóza, a nejvíce jsou jimi ohroženi zdravotní 
sestry, ošetřovatelé-sanitáři a pracovníci sociální péče. [8] 

Tab. 8: Přehled počtu diagnóz (Zdroj: [8]) 

 

Zajištění BOZP je v zařízeních sociálních služeb řešeno standardně za využití 
externích dodavatelů. Pravděpodobně nejčastější nedostatek je nenahlašování 
pracovních úrazů ze strany pracovníků, což je dáno především nedostatkem času 
a specifikami některých klientů. 

Pokud se podíváme na možnosti zlepšování podmínek a výkonu práce v rámci 
sociálních služeb, můžeme vymezit následující stěžejní body: 

 Se zaměřením na úroveň BOZP příprava specifických školení pro pracovníky 
s důrazem na způsoby manipulace s klienty, práci s vybranými typy klientů, dále 
pak širší využívání podpůrných pomůcek pro snadnější manipulaci s klienty. 

 Zajištění podpory pro pracovníky v podobě placené rehabilitace, wellness, 
poskytování ortopedických pomůcek. 

 Nastavení vyššího finančního ohodnocení pracovníků, vyšší podíl mužů 
a pracovníků mladších věkových kategorií, využívání slovního ocenění práce ze 
strany vedoucích. 
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5 Popis dosažených výsledků 

Hlavními výsledky projektu jsou metodika a další odborné články a informační 
materiály. V průběhu projektu vznikly níže uvedené výsledky: 

2021: 

 Jost: odborný recenzovaný článek  

Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách a vybraná judikatura 

 A: audiovizuální tvorba (podcast) 

Problematika BOZP v sociálních službách 

2022: 

 O: ostatní výsledky 

Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb 

 NmenS: metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do 
jehož kompetence daná problematika spadá; 

Metodika k ochraně zaměstnanců pracujících v terénních službách sociální péče  

 A: audiovizuální tvorba (podcast) 

Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb 

 Hkonc: výsledky promítnuté do schválených strategických 
a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy 

Návrh aktualizace NAP BOZP 

 O: ostatní výsledky 

Příklady zahraniční praxe v sociálních službách 

 O: ostatní výsledky 

Pracovní úrazy sociálních pracovníků 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Správný sed 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Správný stoj 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – příklady špatného stoje 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Příklady špatného sedu 
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 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při 
dlouhodobém sedu 1 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při 
dlouhodobém sedu 2 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při 
dlouhodobém sedu 3 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při 
dlouhodobém stání 1 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Kompenzační pohybový režim při 
dlouhodobém stání 2 

 O: ostatní výsledky 

Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – Úlevové polohy při dlouhodobém stoji a 
sedu 

 A: audiovizuální tvorba (videa) 

Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 1 

 A: audiovizuální tvorba (videa) 

Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stoji či sedu 2 

 A: audiovizuální tvorba (videa) 

Příklady špatného a správného sedu 

 A: audiovizuální tvorba (videa) 

Úlevové pohyby při dlouhodobém sedu 

 O: ostatní výsledky 

Dokument věnující se atakům (fyzických i verbálních útoků) klientů vůči 
zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb a možnosti obrany těchto 
zaměstnanců z hlediska práva 

 O: ostatní výsledky 

Mateřská dovolená a její financování ve Francii a u nás 

 O: ostatní výsledky 

Náměty ke zlepšení (náměty de lege ferenda) platné právní úpravy 
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 O: ostatní výsledky 

Sociální služby BOZP – právní souvislosti 

5.1 Jost (odborný recenzovaný článek): Pracovní úrazovost 
zaměstnanců v sociálních službách a vybraná judikatura 

Citace (odkaz): 

SENČÍK, Josef …[et al.]. Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách 
a vybraná judikatura. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 
2021, roč. 14, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/pracovniurazovost-
zamestnancu-v-socialnich-sluzbach-vybrana-judikatura. ISSN 1803-3687. 

Shrnutí (abstrakt): 

Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách v posledních letech mírně 
stoupá. Hlavní příčinou většiny pracovních úrazů je nedostatečně odhadnuté riziko. To 
souvisí také s analyzovanými modelovými případy, kterým je věnován prostor z pohledu 
odpovědnosti zaměstnavatele, poskytovatele sociálních služeb za újmu způsobenou 
zaměstnancům, pracovníkům v sociálních službách. Z analýzy judikatury všech civilních 
soudů v České republice plyne, že právní úprava dostatečně chrání pracovníky v 
sociálních službách, a to i v mezních situacích, které jejich profese přináší. Mají-li 
pojistitelé o pracovních úrazech pochybnosti, trvají na tom, aby ve věci rozhodl soud. 
Podrobněji je pak analyzováno podvrtnutí bederní páteře a fyzické napadení pracovníka 
klientem. 

5.2 A (audiovizuální tvorba – podcast): Problematika BOZP 
v sociálních službách 

Citace (odkaz): 

https://www.buzzsprout.com/1514908 

Shrnutí (abstrakt): 

V podcastu je diskutován stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak u sociálních 
pracovníků, tak u pracovníků v sociálních službách. Z právního pohledu jsou zmíněny 
i závěry některých soudů, které se týkají náležitého dohledu v prostředí sociálních služeb, 
jehož smyslem je vytvoření bezpečného prostředí pro klienta. 

Poskytovatelé sociálních služeb se musí vedle zvláštní úpravy řídit zákoníkem práce, 
z něhož vyplývá povinnost zaměstnavatele vyhodnocovat rizika a zaškolovat 
zaměstnance. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu či přiznání nemoci z povolání, má 
zaměstnavatel povinnost provádět další šetření a na základě opětovného vyhodnocení 
rizik znovu zaškolit pracovníky v sociálních službách. Pokud poskytovatel sociálních 
služeb nevěnuje svým povinnostem dostatečnou pozornost, projeví se to ve vyšší 
úrazovosti nebo vyšším výskytu nemocí z povolání, případně dalších problémů. S tím 
vším právo počítá. V podcastu je také zmíněno pravidlo palce. 

V neposlední řadě v podcastu zazní, jak bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
organizovat a koncipovat tak, aby se člověk, který pracuje v sociálních službách a dělá 
mimořádně záslužnou činnost, opravdu cítil na pracovišti bezpečně. 
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5.3 O (ostatní výsledky): Bezpečnost práce ve vybraných oblastech 
sociálních služeb 

Citace (odkaz): 

Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ing. Kateřina Veselá, Ing. Marek Nechvátal, Ing. Jaromíra 
Kotíková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Bezpecnost-prace-ve-
vybranych-oblastech-socialnich-sluzeb.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

S ohledem na stávající vývoj délky dožití a kvalitu života měnící se s délkou života 
v populaci je potřeba se stále více věnovat oblasti sociálních služeb a to nejen z pohledu 
jednotlivých odborností, které mají vliv na kvalitu sociálních služeb, ale i z dalších 
pohledů. Mezi tyto další pohledy patří zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, jež tyto služby v konečném 
důsledku klientům sociálních služeb poskytují. 

Rozsah a forma sociálních služeb je v základu definována v zákoně č. 108/2006 Sb., 
kde se v § 2 hovoří mimo jiné o tom, že rozsah a forma pomoci a podpory, jež je v rámci 
sociálních služeb poskytována, musí vycházet z individuálně určených potřeb klientů, 
musí působit na klienty aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k 
takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. 

Vlastní sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby 
sociální prevence (tzv. druhy sociálních služeb). Tyto druhy sociálních služeb jsou 
poskytovány v terénu, ambulantně nebo pobytově, kdy ambulantní a pobytové služby 
jsou poskytovány v rámci zařízení poskytovatele sociálních služeb. 

Sociální služby mohou být poskytovány nejen prezenčně, v rámci kontaktu klienta 
a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb, ale také distančně, kdy je zaměstnanec 
poskytovatele sociálních služeb s klientem v kontaktu například telefonicky či emailem. 

Podle druhu sociálních služeb je možné vymezit celou řadu základních činností, které 
zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb mají vykonávat. Těchto základních činností 
je definováno 13, kdy z pohledu BOZP jsou podstatné například zajišťování chodu 
domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu či 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (klienta) nebo telefonická krizová 
činnost či činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění. Jedná se tedy o celou řadu 
různorodých činností, jež se navíc mohou odehrávat v různorodém prostředí. Může se 
jednat o pracoviště zaměstnavatele (v případě pobytových služeb), ale také o jiná 
pracoviště, kdy se běžně jedná například o domácnost klienta (v případě terénních 
služeb). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se v rámci BOZP může vyskytnout celá řada 
nestandardních situací, na které nemusí být zaměstnavatel (zde poskytovatel sociálních 
služeb) dostatečně připraven, resp., že mohou nastat situace, kdy reálně není 
v možnostech zaměstnavatele, aby zajistil bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky. To je dáno celou řadou nestandardních situací za 
nestandardních pracovních podmínek, které jsou zejména dány prostředím, ve kterém 
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jsou sociální služby poskytovány. Svou roli zde hraje také obětavost a soucit 
zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb s jejich klienty. 

Z dostupných realizovaných průzkumů a informací sice plyne, že je v obecné rovině 
u poskytovatelů sociálních služeb nastavení BOZP na poměrně dobré úrovni (případné 
pracovní úrazy většinou nevedou k pracovní neschopnosti), i přesto však existují oblasti, 
kterým by měla být věnována zvýšená pozornost. 

V případě pobytových služeb, resp. v případě, kdy se manipuluje s klienty, jde 
především o fyzickou zátěž. Ve všech oblastech sociálních služeb je problémem syndrom 
vyhoření. V případě terénních služeb je velkým problémem zajištění fyzické bezpečnosti 
osob poskytujících sociální služby, především pak v rámci tzv. vyloučených lokalit. 
Tomuto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a to i přestože data týkající se napadení 
zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb ze strany jejich klientů či jiných osob 
ukazují, že se (zatím) nejedná o alarmující fenomén. Z dostupných studií je totiž patrný, 
ve spojitosti s poskytováním sociálních služeb, růst agresivního chování klientů. V 
případě kontaktu zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů je 
problematická také práce s biologickými činiteli a případně též s chemickými látkami. 
Výše uvedené potvrdily i realizované hloubkové rozhovory. 

Zde předkládaná zpráva si tak klade za cíl popsat úrovně zajištění BOZP 
u poskytovatelů sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení 
stávající situace. Toto zlepšení se zaměřuje především na: 

o fyzickou zátěž 

o hrozby související s rizikovými faktory fyzické zátěže a pracovní polohy v 
rámci manipulace s klienty; 

o řešení krizových situací 

o hrozby související s fyzickou bezpečností zaměstnanců poskytovatelů 
sociálních služeb (hrozby související s agresivitou klientů či dalších 
osob); 

o fyzickou bezpečnost 

o hrozby související s prostředím, včetně biologických činitelů 
a chemických látek a směsí (hrozby související s prostředím, ve kterém 
jsou sociální služby poskytovány). 

o psychosociální rizika, resp. syndrom vyhoření 

o hrozby související s duševním zdraví zaměstnanců poskytovatelů 
sociálních služeb. 
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5.4 NmetS (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, 
do jehož kompetence daná problematika spadá): Metodika 
k ochraně zaměstnanců pracujících v terénních službách sociální 
péče 

Citace (odkaz): 

Ing. Renata Kainráthová, Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ing. Kateřina Veselá, Ing. Marek 
Nechvátal, Ing. Petr Mrkvička, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/NmetS-Metodika-k-ochrane-
zamestnancu-pracujicich-v-terennich-sluzbach-socialni-pece.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Předložená metodika přináší základní kroky pro postup tvorby Standardů kvality č. 1 
a 14 a zároveň předkládá vzory metodik pro terénní služby sociální péče, jež patří mezi 
sociální služby se zvýšeným rizikem v oblasti BOZP. 

Kromě všeobecné legislativy, zabývající se BOZP, je tato oblast řešena v zákoně 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a zejména v rámci vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 
v platném znění, konkrétně pak v příloze 2, která definuje tzv. Standardy kvality. 

5.5 A (audiovizuální tvorba (podcast)): Bezpečnost pracovníků při 
poskytování sociálních služeb 

Citace (odkaz): 

https://www.buzzsprout.com/1514908/12059042-bezpecnost-pracovniku-pri-
poskytovani-socialnich-sluzeb 

Shrnutí (abstrakt): 

Projekt institucionální podpory „Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních 
služeb“ se, jak již název napovídá, věnuje problematice BOZP u zaměstnavatelů jež 
poskytující sociální služby. V rámci tohoto projektu byla provedena celá řada terénních 
šetření, především kvalitativního charakteru. Na jejich základě byly identifikovány 
problematické oblasti. V případě terénních sociálních služeb tak nelze pominout téma 
fyzické bezpečnosti terénních pracovníků. Z tohoto důvodu byl natočen též podcast, ve 
kterém je možné vyslechnout diskusi Romana Štědrého a Patra Hanuše. Jedná se 
o diskusi zástupce za oblast sebeobrany a za oblast terénní sociální práce. 

5.6 Hkonc (výsledky promítnuté do schválených strategických 
a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy): 
Návrh aktualizace NAP BOZP 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Hkonc-Navrh-aktualizace-
Narodni-akcni-program-BOZP.pdf 
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Shrnutí (abstrakt): 

V návrhu aktualizace Národního akčního programu BOZP jsou uvedeny následující 
témata (doplněk prioritních opatření): 

 Zmapovat v současné době existující personální standardy sociální služby, 
vyhodnotit jejich relevanci a vytvořit funkční nástroj respektující již dosažené 
výsledky. Vytvořený personální standard pro bezpečnou práci je nutné 
verifikovat na dostatečném vzorku poskytovatelů a doplnit systémem 
permanentní evaluace - platnost standardu je ověřována v pravidelných cyklech, 
a to s ohledem na vývoj metod poskytované péče a zdokonalování dostupných 
asistivních technologií. Součástí procesu permanentní evaluace také bude 
hledání dalších vhodných ukazatelů, které je vhodné do evaluace zahrnout.  

 Provést studii trhu práce, potenciálu českého pracovního trhu a zahraničního 
pracovního trhu a jeho potenciálu pro růst kapacit sociálních služeb, a to 
kvantitativně i kvalitativně.  

 Zmapovat současný stav vstupní kvalifikace pracovníků v sociálních službách 
a potenciál na pracovním trhu k případnému zvýšení vstupní kvalifikace, 
s ohledem na mzdovou nabídku sociálních služeb. Zmapování mzdové hranice, 
za kterou by byly pracovní síly mimo segment sociálních služeb ochotny změnit 
zaměstnavatele do sociálních služeb. 

 Zmapovat celkové současné pracovní podmínky v sociálních službách, které 
ovlivňují zájem o práci v tomto segmentu.   

5.7 O (ostatní výsledky): Příklady dobré praxe v sociálních službách  

Citace (odkaz): 

Ing. Martin Viktora, Ph.D., Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ing. Marek Nechvátal, Ing. 
Kateřina Veselá, Ing. Jaromíra Kotíková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: 
odkaz https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/priklady-zahranicni-praxe-v-
socialnich-sluzbach.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Tato publikace popisuje uživatelům konkrétní situace zaměstnanců v různých druzích 
sociálních služeb v evropských i mimoevropských zemích. Představuje širokou škálu 
výzev, kterým pracovníci při své každodenní nelehké práci čelí.  

Čtenář je v první části seznámen s výsledky výzkumů, které jsou realizované 
akademickými pracovišti v různých druzích sociálních služeb. Výzkumy se dotýkají 
mnoha činností, které pracovníci služeb vykonávají, zkoumají dopady těchto činností na 
jejich emoce i fyzickou kondici. Nedílnou součástí problematiky je i prvek dodržování 
předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti  

V druhé části se brožura zabývá inteligentními kompenzačními pomůckami a jejich 
využitím v sociálních službách. Tento fenomén je v České republice stále v počáteční fázi 
rozvoje a postupně se mu dostává příslušné pozornosti i od politických představitelů 
a vedoucích pracovníků orgánů státní správy. 
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V třetí části publikace je čtenář seznámen s velice aktuální a poněkud zanedbávanou 
problematikou agresivního klienta v sociálních službách. 

5.8 O (ostatní výsledky): Pracovní úrazy sociálních pracovníků 

Citace (odkaz): 

Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Ing. Kateřina Veselá, Ing. Marek Nechvátal, Ing. Petr 
Mrkvička, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Pracovni-urazy-socialnich-
pracovniku.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Při výkonu práce mnohdy dochází k úrazům, přičemž úrazy, které utrpí zaměstnanci při 
výkonu závislé práce, se nazývají úrazy pracovními. Za pracovní úraz (PÚ) se dle 
zákoníku práce považuje takové poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému 
došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pracovním úrazem je rovněž 
myšlen úraz, jenž zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. 

Za činnosti, které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, se považují: 

 úkony potřebné k výkonu práce, 

 úkony během práce obvyklé, 

 úkony nutné před počátkem práce, 

 úkony nutné po skončení práce, 

 úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu 
zaměstnavatele, 

 vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz 
zaměstnavatele, 

 vyšetření v souvislosti s noční prací, 

 ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je také školení zaměstnanců 
organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, případně orgánem 
nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování odborné připravenosti 
zaměstnanců. Mezi činnosti, které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, 
nepatří cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele 
zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu 
zaměstnavatele. 
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5.9 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Správný sed 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru s doporučením pro správný sed s cílem 
minimalizovat únavu související s prací vsedě. 

5.10 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Správný stoj 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru s doporučením pro správný stoj s cílem 
minimalizovat únavu související s prací ve stoji. 

5.11 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
příklady špatného stoje 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru upozorňující na chyby při práce ve stoji. 
Součástí plakátu jsou též doporučení pro předcházení špatnému stoji. 

5.12 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Příklady špatného sedu 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru upozorňující na chyby při práce vsedě. 
Součástí plakátu jsou též doporučení pro předcházení špatnému sedu. 
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5.13 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 1 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru popisující návod pro provádění 
kompenzačních cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci vsedě. 

5.14 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 2 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru popisující návod pro provádění 
kompenzačních cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci vsedě. 

5.15 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém sedu 3 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru popisující návod pro provádění 
kompenzačních cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci vsedě. 

5.16 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stání 1 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru popisující návod pro provádění 
kompenzačních cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci ve stoji. 
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5.17 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Kompenzační pohybový režim při dlouhodobém stání 2 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru popisující návod pro provádění 
kompenzačních cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci ve stoji. 

5.18 O (ostatní výsledky): Plakátová kampaň Aby tělo nebolelo – 
Úlevové polohy při dlouhodobém stoji a sedu 

Citace (odkaz): 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/Aby-telo-nebolelo-10-
plakatu.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o plakát osvětového charakteru popisující návod pro provádění 
kompenzačních cviků, jež je vhodné aplikovat při práci kancelářského charakteru. 

5.19 A (audiovizuální tvorba – videa): Kompenzační pohybový režim 
při dlouhodobém stoji či sedu 1 

Citace (odkaz): 

https://youtu.be/F1mA7EUm5rI 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o videonávod popisující postup pro provádění kompenzačních úlevových 
cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci ve stoji či vsedě. 

5.20 A (audiovizuální tvorba – videa): Kompenzační pohybový režim 
při dlouhodobém stoji či sedu 2 

Citace (odkaz): 

https://youtu.be/untuslJ-DqQ 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o videonávod popisující postup pro provádění kompenzačních úlevových 
cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci ve stoji či vsedě. 

5.21 A (audiovizuální tvorba – videa): Příklady špatného a správného 
sedu 

Citace (odkaz): 

https://youtu.be/imgWwONY2Oo 
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Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o videokampaň upozorňující na problémy související se správným a špatným 
sedem. 

5.22 A (audiovizuální tvorba – videa): Úlevové cviky při dlouhodobém 
sedu 

Citace (odkaz): 

https://youtu.be/2OuWRG8AFIs 

Shrnutí (abstrakt): 

Jedná se o videonávod popisující postup pro provádění kompenzačních úlevových 
cviků, jež je vhodné aplikovat při dlouhodobé práci vsedě. 

5.23 O (ostatní výsledky): Dokument věnující se atakům (fyzických 
i verbálních útoků) klientů vůči zaměstnancům poskytovatelů 
sociálních služeb a možnosti obrany těchto zaměstnanců 
z hlediska práva 

Citace (odkaz): 

Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=117 

Shrnutí (abstrakt): 

Právní následky fyzického a/nebo psychického útoku klientů, pacientů, zaměstnavatele 
či třetích osob řeší více právních odvětví. Pro pracovníky v sociálních službách, sociální 
pracovníky a zdravotnické pracovníky (dále sociální pracovníci) poskytuje ochranu 
zejména trestní právo, správní právo, občanské právo a právo pracovní. 

Trestní odpovědnost řeší ochranu života a zdraví sociálních pracovníků. Bránit se proti 
bezprostředně hrozícímu či trvajícímu útoku lze v rámci nutné obrany. Pro sociálního 
pracovníka je důležité, když svým jednáním osoba odvrací přímo hrozící nebo trvající 
útok na zájem chráněný zákonem. Může jej odvracet i výrazně důraznějším prostředkem, 
pokud není zcela zjevně nepřiměřená ke způsobu útoku.  

Smyslem úpravy odpovědnosti v právu je reagovat na porušování právních povinností, 
resp. na chování, které je v rozporu s právními předpisy. Právní předpisy pro tyto případy 
obsahují normy sankční povahy, které postihují porušení právních povinností. 

Sociální pracovník může podat trestní oznámení. Vznikla-li mu újma na životě, zdraví 
či majetku, může v rámci adhezního řízení uplatnit nárok na její náhradu. Z praktického 
hlediska je uplatnění nároku na náhradu újmy u policejního orgánu výhodné, protože 
orgány činné v trestním řízení věc (zdarma pro oběť) vyšetří a shledají-li podezření 
z trestného činu u konkrétní osoby, zahájí trestní stíhání. Konkrétní výši újmy musí 
sociální pracovník nejpozději určit do zahájení dokazování v hlavním líčení (to může být 
první jednání u trestního soudu). 

Smyslem správní (přestupkové) odpovědnosti je potrestat zaměstnavatele za 
nedodržování základních povinností na úseku BOZP. Protokol o kontrole provedené 
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inspekcí práce má povahu důkazního prostředku a soudy i Policie ČR jej provádí v rámci 
civilních, resp. trestních řízení. 

Soukromé právo stojí na zásadě úplné kompenzace. Co chce sociální pracovník 
uhradit, si však určí především sám. Následně o výši náhrady újmy rozhodne soud. Koho 
bude sociální pracovník žalovat, je opět do značné míry na jeho volbě. Pro sociální 
pracovníky je z hlediska náhrady způsobené újmy nejvýhodnější se domáhat náhrady 
této újmy obvykle po svém zaměstnavateli, pokud k újmě nedošlo při úplném excesu 
(vybočení z plnění pracovních povinností, resp. činnosti v přímé souvislosti s plněním 
pracovních úkolů).  

5.24 O (ostatní výsledky): Mateřská dovolená a její financování ve 
Francii a u nás 

Citace (odkaz): 

Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Materska-dovolena-a-jeji-
financovani-ve-Francii-a-u-nas.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Materiál porovnává přístup k mateřské dovolené v České republice a ve Francii. 
Mateřská dovolená je ve Francii především koncipována na výrazně kratší dobu s větší 
časovou flexibilitou, kdy je možné zkrácení i optimální délky prenatálního období 
mateřské až na tři týdny, přičemž u nás se obvykle jedná o minimálně šest týdnů. Co se 
týče finanční stránky, ani nemůže být překvapením, že tak sociálně založený stát jako je 
Francie s dlouhodobou tradicí bohaté podpory svých občanů, bude poskytovat tento 
příspěvek ve zvýšené míře. 

Otázkou je však, zda-li téměř dvojnásobně vyšší příspěvek nesignalizuje jakousi 
neschopnost našeho systému. I když je nutno připomenout, že naše ekonomika se s tou 
francouzskou navázanou na euro, která neprožila žádných čtyřicet let ekonomického 
spánku, nedá srovnávat. 

I přesto však v České republice máme jednu z nejdelších mateřských dovolených 
v Evropě a spolu s následující obvyklou tříroční rodičovskou dovolenou vyvstává otázka, 
zda by nebylo spíše nasnadě zkrátit dobu, po kterou je možné u nás čerpat příspěvek 
v mateřství spolu se zkrácením maximální možné doby pro čerpání rodičovské dovolené. 
A nenastartovat tím tak i efektivnost celého systému, kdy by byly maminky, stejně jako ve 
Francii motivovány dříve nastoupit do práce, zaměřit se více na svoje schopnosti 
a rozvíjení svých dovedností v pracovním prostředí a přinést tak našemu zabrzděnému 
sociálnímu státu další zdroje, díky kterým bychom pak nastoupili na cestu k příspěvku 
v mateřství, který by například činil i 80 000 Kč. 

Je však důležité na závěr zmínit, že tato změna by vyžadovala větší institucionální 
podporu ze strany státu především v oblasti péče o děti i v předškolkovém věku tzn. od 
přibližně tří měsíců dítěte formou jeslí a také systému chův, které mají ve Francii, nutno 
říci, již dlouhou tradici. 
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5.25 O (ostatní výsledky): Náměty ke zlepšení (náměty de lege ferenda) 
platné právní úpravy 

Citace (odkaz): 

Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Namety-ke-zlepseni-
namety-de-lege-ferenda-platne-pravni-upravy.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Materiál obsahuje náměty pro změny vybraných právních předpisů s cílem zlepšit 
stávající situaci. 

5.26 O (ostatní výsledky): Sociální služby BOZP – právní souvislosti 

Citace (odkaz): 

Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. a kol. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.: odkaz 
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Socialni-sluzby-BOZP-
pravni-souvislosti.pdf 

Shrnutí (abstrakt): 

Materiál obsahuje údaje věnující se mimo jiné právním souvislostem sociálních služeb 
či zahraničním poznatkům. 
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6 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled 

Nastavený cíl výzkumného úkolu byl naplněn. S drobnými úpravami byl výzkumný úkol 
řešen v souladu s harmonogramy činností pro oba roky řešení – 2021 a 2022. 

Plánované činnosti na výzkumném projektu byly v roce 2021 ještě ovlivněny pandemií 
covid-19. Problematické byly především přístupy do zařízení sociálních služeb, kam nám 
nebyl přístup výzkumníků vždy umožněn. Z tohoto důvodu proběhla většina šetření 
provedených v roce 2021 po telefonu - v rámci řízených telefonních rozhovorů. 

Oproti plánu stanoveném na začátku projektu byly nad rámec vytvořeny další výsledky, 
viz tabulka dále. 

Tab. 9: Plánované a realizované výstupy projektu (dle zadávacího listu) 

 Plánované výstupy Realizované výstupy 

2021 1 x Jost; 1 x A 1 x Jost; 1 x A 

2022 1 x Vsouhrn, 2 x O, 2x NmetS, 1x A 5 x A; 1 x Hkonc; 1 x NmenS; 17 x O 

Přínosy výstupů výzkumného úkolu: 

V rámci poskytování sociálních služeb se vyskytuje celá řada problémů, jež je nutné 
řešit. Mezi tyto problémy patří i zajištění BOZP. Jak bylo naznačeno v předchozích 
kapitolách, jež mimo jiné shrnují poznatky z terénních šetření, je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost fyzické zátěži, řešení krizových situací, fyzické bezpečnosti a psychosociálním 
rizikům. 

Výše uvedené napomůže řešit metodika, která v rámci projektu vznikla a jež se 
zaměřuje na tvorbu standardu kvality. Uvedená metodika napomáhá zvýšení ochrany 
zaměstnanců, kteří se podílejí především na poskytování péče v terénu u klientů. 

Z námi provedených šetření plane také další poznatek, a to, že napříkald problematice 
vyloučených lokalit není z pohledu zajištění BOZP věnována zvláštní zvýšená pozornost. 
Z rozhovorů se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří v těchto lokalitách působí, 
však plyne, že zvláštní přístup nepotřebují. Svou situaci tito poskytovatelé vnímají jako 
standardní. 

Ne vždy je však dostatečně řešena oblast předcházení syndromu vyhoření. Existují 
sice nástroje, jak se s tímto problémem vypořádat, z informací z terénu však plyne, že je 
stávající systém ne zcela vyhovující a v praxi nemá vždy kýžený výsledek. 

Na závěr je ještě vhodné upozornit na problematiku využívání cizinců při zajišťování 
sociálních služeb. V případě zahraničních pracovníků hraje významnou roli jazyková 
bariéra a mnohdy snížená schopnost klientů se dostatečně verbálně vyjadřovat. Tento 
poznatek je důležitý především v případě, že bude tendence řešit stávající stav pomocí 
občanů jiné národnosti, kteří mohou být nedostatečně jazykově vybaveni. 
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