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Úvod
Cílem Závěrečné evaluační zprávy projektu Podpora rozvoje rodičovských kompetencí je zhodnocení
aktivit poskytovaných v rámci projektu, zodpovězení evaluačních otázek a navržení doporučení pro
další podporu rodin v regionu.
Zpráva se navazuje na Vstupní evaluační zprávu a Průběžnou evaluační zprávu projektu.
Sběr dat probíhal s především s využitím těchto výzkumných metod a technik:
a) Hloubkové individuální rozhovory
Individuální rozhovory proběhly s těmito aktéry:
▪
▪
▪
▪

zástupci realizačního týmu,
sociálními terénními pracovníky,
vybranými členy pracovní skupiny
vybranými zástupci samosprávy zapojených do rozličných aktivit v rámci projektu

b) Dotazníkové šetření
Technikou sběru dat byl polostrukturovaný dotazník. Vyplňování dotazníku probíhalo metodou PAPI –
dotazování pomocí papírových dotazníků.
Dotazníkové šetření probíhalo mezi:
▪
▪

rodinami zapojenými do KA 1 a KA 2
účastníky vzdělávacích akcí a členy pracovní skupiny v rámci KA 3
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Výsledky evaluace a zodpovězení evaluačních otázek
Zhodnocení naplnění užitečnosti projektu
Výsledky dotazníkového šetření v zapojených rodinách v KA 1
Výsledky vstupního hodnocení rodičů v rámci KA1
Vstupního hodnocení rodičů v rámci KA 1 se účastnilo 12 mužů a 17 žen. Zastoupení respondentů podle
věku bylo relativně vyrovnané. Hodnocení se účastnilo 14 respondentů ve věku od 21 let do 40 let, 13
respondentů ve věku od 41 let do 60 let a 2 respondenti starší 61 let.
V rámci dotazníkového šetření jsme se respondentů nejprve ptali na jejich motivaci pro vstup do
projektu. Dle výsledků znázorněných níže (viz Graf 1) 24 respondentů, tedy nejvíce, uvedlo, že jim to
bylo doporučeno pracovníky OSPOD, 14 respondentů uvedlo, že chtějí vyřešit problémy své rodiny, 8
respondentů uvedlo, že se chce stát lepším rodičem, 6 respondentů mělo strach z odebrání dětí, 5
respondentů se chtělo naučit novým věcem a 1 respondent uvedl jiný důvod.
Graf 1: Motivace rodičů pro vstup do projektu (rodiče KA 1)
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Respondenti se měli dále vyjádřit ke své motivaci pro vstup do projektu v otevřené otázce: Co chcete,
aby se ve Vaší rodině změnilo? Na tuto otázku odpovědělo 11 respondentů, že chtějí řešit výchovné
problémy u dětí, 10 respondentů chtělo nalézt lepší bydlení, 7 respondentů chtělo zlepšit vztahy
v rodině, 5 respondentů očekávalo zlepšení jejich finanční situace, 4 respondenti očekávali nalezení
stabilní práce, 3 respondenti chtělo zvýšit svou finanční gramotnost, 3 respondenti uvedli, že chtějí
umožnit návrat svých dětí z dětského domova a 2respondenti uvedli, že uvítají aktivnější zapojení otce
do chodu domácnosti.
Další otevřenou otázkou, na kterou měli respondenti odpovědět, byla: Na co se v projektu těšíte? Na
tuto otázku 7 respondentů odpovědělo, že se těší na víkend a výlety, 6 respondentů se těšilo na
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odbornou sociální pomoc, 4 respondenti se těšili na zlepšení vztahů v rodině, 3 respondenti uvedli, že
neví, 3 respondenti očekávali obecné zlepšení jejich životní situace a 1 se objevily odpovědi
odreagování a návrat dětí z dětského domova.
Respondenti měli také odpovědět na otevřenou otázku: Na co se v projektu netěšíte? Z čeho máte
obavy? Na tuto otázku odpovědělo 9 respondentů, že nemají obavy z ničeho, 3 respondenti uvedli, že
neví, 2 respondenti měli strach ze zásahu do soukromí, 2 další respondenti uvedli, že mají strach z toho,
že jim účast v projektu nepomůže, 1 respondent měl dále strach z časové náročnosti projektu, 1
respondent měl strach z výskytu rasismu a 1 respondent měl obavy z neochoty partnera aktivně se
projektu účastnit.
V rámci zmapování zkušeností respondentů s docházkou sociálních pracovníků do rodiny jsme se
respondentů ptali: Docházeli do Vaší domácnosti už někdy nějací sociální pracovníci? Z výsledků
uvedených níže (viz Graf 2) je patrné, že většina respondentů, tedy 13, mělo již zkušenost s pravidelnou
docházkou sociálních pracovníků do rodiny. S příležitostnou docházkou sociálních pracovníků mělo
zkušenost 9 respondentů a pouze 6 respondentů uvedlo, že dosud nemělo zkušenost s docházkou
sociálního pracovníka do rodiny.
Respondentů, kteří uvedli, že měli zkušenost s docházkou sociálních pracovníků, jsme se dále ptali:
Pokud ano, odkud tito pracovníci byli, z jaké organizace? U této otázky uvedlo nejvíce respondentů,
tedy 15, že šlo o pracovníka OSPOD a 10 respondentů uvedlo, že šlo o pracovníka jiných služeb
(nejčastěji SAS).
Graf 2: Přehled zkušeností s docházkou sociálních pracovníků do rodiny (rodiče KA 1)
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Nejběžnější zkušenosti respondentů s těmito sociálními pracovníky jsou spíše pozitivní (viz Graf 3).
Respondenti odpovídali na otázku: Jaká je Vaše nejběžnější zkušenost s případnou dosavadní podporou
sociálních pracovníků? Určitě nebo spíše souhlasilo s výrokem, že na ně měli dostatek času 20
respondentů, 18 respondentů souhlasilo s výrokem, pochopili mé problémy, 18 respondentů
souhlasilo s výrokem, cítil jsem se při setkání s nimi dobře a 16 respondentů uvedlo, že sociální
pracovníci pomohli vyřešit jejich problémy. Naproti tomu možnost určitě nesouhlasím, nebo
nesouhlasím, zvolilo u výroku, měli na mě dostatek času, 7 respondent, 10 respondentů nesouhlasilo
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s výrokem, pochopili mé problémy, 9 respondentů nesouhlasilo s výrokem, že se při setkání s nimi cítili
dobře a 10 respondentů nesouhlasilo s výrokem, že jim pomohly vyřešit jejich problémy.
Celkově je tedy hodnocení nejběžnějších zkušeností s dosavadní podporou sociálních pracovníků
poměrně pozitivní. Nabízí se tedy otázka, proč tito respondenti potřebují další podporu ze strany
sociálních pracovníků.
Graf 3: Přehled zkušeností se sociálními pracovníky v rodině (rodiče KA 1)
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Dále měli respondenti v dotazníku prostor pro připomínky a náměty. Tento prostor nevyužil nikdo
z respondentů k nějaké věcné připomínce.

Výsledky vstupního hodnocení dětí v rámci KA1
Vstupního dotazníkového šetření v rámci KA 1 se účastnilo 22 chlapců a 18 děvčat. Dle věkového
rozložení respondentů vyplývá, že 2 respondenti byli předškoláci, 27 respondentů byli žáci 1. stupně
ZŠ, 8 respondentů byli žáci 2. stupně ZŠ a 3 respondenti byli mladiství.
V rámci vstupního hodnocení jsme se respondentů tázali na to, jak hodnotí situaci v jejich domácnosti
a jak hodnotí kompetence svých rodičů, případně dalších pečujících osob. Výsledky uvádíme dále
v rámci srovnání s hodnocením po ukončení projektu.
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Výsledky výstupní hodnocení rodičů v rámci KA 1
Respondenti z řad rodičů měli v rámci výstupního dotazníkového šetření odpovědět na otázku:
Pomohla Vám účast v projektu v těchto oblastech? Výsledné odpovědi jsme porovnali s otázkou, na
kterou respondenti odpovídali ve vstupním dotazníku: Chcete, aby Vám účast v projektu pomohla v
těchto oblastech? (viz Graf 4) Zatímco 14 respondentů očekávalo pomoc v tom, jak vyhledat pomoc,
když si s dětmi neví rady, uvedlo následně 22 respondentů, že pomoc v tomto ohledu obdrželi a
pomohla jim. 14 respondentů očekávalo pomoc v tom, jak zvládat s dětmi přípravu do školy a 16
respondentům v tomto ohledu projekt pomohl, dalších 14 respondentů očekávalo pomoc v tom, jak
doma vytvořit klidné prostředí pro děti, pomoc následně obdrželo 21 respondentů, 11 respondentů
očekávalo pomoc v tom, jak děti vychovávat a 22 respondentů uvedlo, že pomoc v tomto ohledu
obdrželo. 11 respondentů očekávalo pomoc v tom, jak si s dětmi povídat o jejich problémech a 23
respondentům projekt v tomto ohledu následně pomohl. 11 respondentů očekávalo, že jim projekt
pomůže v tom, jak s dětmi trávit volný čas, hrát si s nimi a následně 20 respondentů pomoc v tomto
ohledu obdrželo. Největší rozdíl byl v očekávání pomoci v tom, jak pečovat o zdraví dětí a v tom, jak
zajistit, aby děti byly doma v bezpečí. Obě možnosti očekávalo 6 respondentů a následně pomoc
obdrželo 23 respondentů.
Ze srovnání je tedy patrné, že pomoc v různých oblastech péče o děti očekávalo od účasti na projektu
mnohem méně respondentů, než jich uvedlo, že pomoc v daných oblastech obdrželo. Účast na
projektu tedy předčila očekávání více než poloviny respondentů.
Graf 4: Zhodnocení naplnění očekávání od účasti na projektu (rodiče KA 1)
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Specifickou částí vstupního i výstupního dotazníku pro rodiče bylo v rámci KA 1 sebehodnocení rodičů
v různých oblastech rodičovství. Respondenti se měli oznámkovat u 22 kompetencí jako ve škole na
stupnici 1 až 5, kde 1 znamená výborný a 5 nedostačující. Z výsledků (viz Tabulka 1 a Tabulka 2) je
patrné, že se respondenti hodnotili ve svých rodičovských kompetencích velice pozitivně. Průměrná
známka nepřesáhla ani při jednom hodnocení hodnotu 3. Průměr byl do hodnoty 2 dokonce
zaznamenán ve vstupním sebehodnocení u většiny oblastí, tedy 14. Rozdíly při následném výstupním
sebehodnocení rodičovských kompetencí respondentů byly jen nepatrné a nepřesahovaly ani 0,5
stupně. Z hodnocení dále vyplývá, že se většina respondentů zhodnotila u všech kompetencí stejně na
počátku své účasti v projektu i na jeho konci. Přibližně stejný počet respondentů se v dané kategorii
pak vždy zlepšil, či zhoršil. Zhoršení respondentů však nelze vnímat negativně, protože mohlo dojít
k posílení jejich sebereflexe a náhledu sama na sebe a své schopnosti.
Z výsledků je tedy jednoznačně patrné, že téměř všichni respondenti nahlížejí na své rodičovské
kompetence velmi pozitivně a nejsou ani po účasti na projektu schopni kritického náhledu.
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Tabulka 1: Srovnání průměrných známek v sebehodnocení rodičů v oblasti rodičovských kompetencí (rodiče KA 1)

Rodičovské kompetence
Porovnání sebehodnocení rodičů PŘED účastí na projektu PO účasti na projektu
POROVNÁNÍ PRŮMĚNÝCH ZNÁMEK U JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ
průměrná známka
Finanční zajištění rodiny
Zajištění vhodného bydlení pro děti

PŘED účastí na projektu PO účasti na projektu rozdíl
2,48
2,38 0,10
1,93
1,93 0,01

Starost o děti a zájem o jejich problémy

1,34

Schopnost dětem pomoci, když mají problém

1,28

1,36 -0,01
1,36 -0,08

2,17

1,97

Znalost osob a organizací, které mohou rodině
pomoci
Zajištění vhodného jídla pro děti

0,21

1,38

1,21

Zajištění potřebných návštěv dětí u lékaře

1,28

Péče o zdraví dětí

1,21

1,29 -0,01
1,32 -0,11

Schopnost rodiny držet při sobě, pomáhat si

1,72

1,54

0,19

Pravidelné navštěvování prarodičů s dětmi

2,52

2,19

0,33

2,50

1,86

1,48

1,46

2,07

1,82

2,14

1,79

1,86

1,70

Pravidelné navštěvování dalších příbuzných a přátel s
dětmi
Kontrola pohybu dětí „venku“, s kým se stýkají, co
dělají
Vytvoření systému pravidel/povinností pro děti a
jejich dodržování
Zajištění vlastního pokoje/koutku pro děti
Možnosti dětí spolurozhodovat o některých věcech v
rodině
Aktivní trávení volného času s dětmi

0,17

0,64
0,02
0,25
0,36
0,16

1,86

1,66

Hraní si s dětmi

2,04

1,68

Komunikace s učiteli ze školy/školky

1,30

Pomoc s přípravou dětí do školy

1,32

0,36
1,52 -0,22
1,70 -0,38

Chválení dětí

1,50

1,42

1,79

2,04

2,93

2,46

Podpora dětí k účasti na volnočasových aktivitách,
kroužcích
Schopnost udělat si čas sám na sebe
Celkem respondentů

0,21

0,08
-0,25
0,47

24 až 29
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Tabulka 2: Srovnání stavu sebehodnocení rodičů v oblasti rodičovských kompetencí (rodiče KA 1)

Rodičovské kompetence
Porovnání sebehodnocení rodičů PŘED účastí na projektu PO účasti na projektu
ZMĚNY V SEBEHODNOCENÍ
lepší
stejné
hodnocení
hodnocení
Finanční zajištění rodiny
9
12
Zajištění vhodného bydlení pro děti
7
14

horší
hodnocení
8
6

Starost o děti a zájem o jejich problémy

3

21

5

Schopnost dětem pomoci, když mají problém

3

21

5

11

12

6

Zajištění vhodného jídla pro děti

6

20

3

Zajištění potřebných návštěv dětí u lékaře

4

21

4

Péče o zdraví dětí

4

17

8

Schopnost rodiny držet při sobě, pomáhat si

7

15

7

Pravidelné navštěvování prarodičů s dětmi

7

15

7

11

14

4

5

18

6

11

13

5

8

16

5

Znalost osob a organizací, které mohou rodině pomoci

Pravidelné navštěvování dalších příbuzných a přátel s
dětmi
Kontrola pohybu dětí „venku“, s kým se stýkají, co dělají
Vytvoření systému pravidel/povinností pro děti a jejich
dodržování
Zajištění vlastního pokoje/koutku pro děti
Možnosti dětí spolurozhodovat o některých věcech v
rodině
Aktivní trávení volného času s dětmi

8

16

5

10

14

5

Hraní si s dětmi

10

13

6

Komunikace s učiteli ze školy/školky

3

18

6

Pomoc s přípravou dětí do školy

0
6

17

6

20

3

6

9

9

13
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7

Chválení dětí
Podpora dětí k účasti na volnočasových aktivitách,
kroužcích
Schopnost udělat si čas sám na sebe
Celkem respondentů

23 až 29

chybějících odpovědí

0 až 6

Výsledky výstupní hodnocení dětí v rámci KA 1
Respondenti mezi dětmi byli v rámci vstupního i výstupního dotazníku vyzváni k hodnocení jejich
vztahu k pečujícím osobám a zhodnocení jejich rodičovských kompetencí v různých oblastech.
Respondenti mohli hodnotit jedno, případně dvě osoby z domácnosti, které o ně pečují. Z výsledků je
patrné, že naprostá většina dětí vnímá rodičovské kompetence svých rodičů velice pozitivně, stejně
jako vztah s nimi (viz Graf 5). Z celkem 39 hodnocených pečujících osob souhlasili respondenti
minimálně u 30 příbuzných pozitivně téměř ve všech výrocích, které se týkaly jejich rodičovských
kompetencí. Nejhůře dopadly pečující osoby v oblastech jako společné aktivní trávení volného času,
podpora k účasti na kroužcích a učení se do školy. Těmto oblastem se dle dětí věnuje aktivně pouze 25
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až 32 pečujících osob z 39. Pohled respondentů na pečující osoby se příliš nezměnil ani po účasti na
projektu.
Z výsledků je patrné, že děti, které se účastnily projektu v rámci KA 1, vnímají velice pozitivně většinu
osob, které o ně pečují, stejně jako jejich rodičovské kompetence. Zároveň však z dat plyne, že pro děti
se takto pojaté rodičovské kompetence staly normou. Může tak dojít k reprodukci takto pojatých
rodičovských kompetencí.
Graf 5: Zhodnocení změn rodičovských kompetencí vnímaných dětmi u pečujících osob (děti KA 1)
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Dále byly respondenti z řad dětí tázáni, zda souhlasí, či nesouhlasí s různými výroky, které se týkaly
obecně situace v jejich domácnosti. Respondenti byli opět dotazováni v rámci vstupního i výstupního
dotazování. Výsledky jsou opět poměrně pozitivní (viz Graf 6). Méně než 30 respondentů ze 40 uvedlo
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pouze nesouhlas s výrokem, pravidelně navštěvujeme další příbuzné a přátele, když rodiče o něčem
rozhodují, ptají se na můj názor, pravidelně navštěvujeme prarodiče a doma mám vlastní pokoj/koutek.
Z dat je také patrné, že v rámci obecného hodnocení situace v domácnosti ze strany dětí, došlo
v podpořených rodinách v rámci KA 1 k pozitivním změnám. O 8 respondentů více uvedlo například, že
když potřebují poradit/pomoci, ví, na koho se mohou obrátit, dalších 8 respondentů uvedlo navíc, že
když rodiče o něčem rozhodují, ptají se na jejich názor. O 6 respondentů více uvedlo, že doma již mají
vlastní pokoj/koutek a pravidelně navštěvují příbuzné a přátele
Graf 6: Zhodnocení změn v domácnosti vnímaných dětmi (děti KA 1)
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Další výsledky výstupního hodnocení KA 1 ze strany rodičů a dětí dohromady
Rozporuplně byla vnímána respondenty jak z řad dětí, tak ze strany rodičů délka jejich účasti v projektu
(viz Graf 7). V rámci odpovědi na otázku: Byla doba Vaší účasti v projektu dostatečná? Souhlasilo
s výrokem ano, naše účast v projektu trvala dost dlouhou dobu 7 respondentů z řad dětí a 16
respondentů z řad rodičů. Naproti tomu 7 respondentů z řad dětí a 23 respondentů z řad rodičů
souhlasilo s výrokem ne, naše účast v projektu trvala krátkou dobu a nestihli jsme vyřešit některé
problémy.
Graf 7: Zhodnocení délky účasti v projektu (rodiče a děti KA 1)
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Všech respondentů jsme se také dotazovali, zda se během jejich účasti v projektu něco v jejich rodině
změnilo (viz Graf 8 a Graf 9). Respondenti mohli označit více možností. 20 z 29 respondentů z řad rodičů
označilo některé pozitivních změn, tedy zlepšení vztahů s dětmi, podmínek, ve kterých rodina žije, to,
že se cítí lépe a jistěji v péči o děti a zlepšení vztahů s dalšími členy rodiny. Pouze 6 respondentů uvedlo,
že neví a 4 respondenti uvedli, že se během jejich účasti v projektu nezměnilo vůbec nic.
Naprostá většina respondentů z řad dětí rovněž označila některé pozitivní změny po účasti v projektu.
Více než 33 respondentů uvedlo, že mají lepší vztahy se sourozenci, rodiči a dalšími členy rodiny, rodiče
se jim víc věnují, zlepšily se podmínky, ve kterých rodina žije, a vyřešily se některé jejich problémy. 27
respondentů z řad dětí sice uvedlo, že v jejich rodině je vše stejné, prakticky všichni z těchto
respondentů ovšem uvedli jednu z pozitivních změn v rodině. Tento rozpor lze interpretovat nižší
koncentrací respondentů z řad dětí při dotazování.

13

Graf 8: Zhodnocení změn v rodině (rodiče KA 1)
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Graf 9: Zhodnocení změn v rodině (děti KA 1)
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Pokud jde o zhodnocení poskytnutých aktivit v rámci KA 1 projektu, kterých se respondenti účastnili,
můžeme říci, že naprostá většina všech respondentů jak z řad dětí, tak řad rodičů hodnotila využité
aktivity jako dobře připravené a pro ně samotné přínosné (viz Graf 10 a Graf 11). Rodinnou terapii,
víkendový pobyt rodičů s dětmi a vzdělávací aktivity tak můžeme označit jako přínosné prvky celého
projektu. Negativně se k jejich přínosu a přípravě vyjádřily pouze 1 až 2 respondenti.
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Graf 10: Zhodnocení poskytnutých aktivit (rodiče KA 1)
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Graf 11: Zhodnocení poskytnutých aktivit (děti KA 1)
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Velmi pozitivně hodnotili téměř všichni respondenti také sociální pracovnice, které v rodinách působily
(viz Graf 12 a Graf 13). Prakticky všichni respondenti z řad rodičů a dětí uvedli, že sociální pracovnice
se zajímaly o to, co chtějí jejich děti, rozuměla problémům jejich rodiny, dalo se jí věřit, byla jim
k dispozici vždy, když ji potřebovali, děti ji měly rády a dokázala jim hodně pomoci. Pouze 15
respondentů z řad dětí a dva respondenti z řad rodičů uvedli, že je příliš nutila, do čeho nechtěli, což
bylo vysvětleno následně tlakem k plnění školních povinností.
Graf 12: Zhodnocení sociální pracovnice (rodiče KA 1)
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Graf 13: Zhodnocení sociální pracovnice (děti KA 1)
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V závěrečné části dotazníku měli obě skupiny respondentů prostor pro vyjádření, co se jim v projektu
líbilo a co se jim nelíbilo. Přehled toho, co se účastníkům KA 1 na projektu líbilo je pestrý (viz Tabulka
3). Nejvíce, tedy 9, respondentů z řad rodičů uvedlo, že se jim líbilo vše, 7 respondentům se líbila
spolupráce se sociální pracovnicí, 4 respondentům se líbil víkendový pobyt a další 4 uvedli, že se jim
líbilo zlepšení jejich životní situace. Nejvíce respondentů z řad dětí, tedy 21, naproti tomu uvedlo, že
se jim líbil víkendový pobyt, výlety a hry.
Tabulka 3: Výčet toho, co se účastníkům líbilo na projektu (rodiče a děti KA 1)

Co se Vám/ti v projektu líbilo?
RODIČE

DĚTI

vše

9 víkendový pobyt, výlety, hry

21

spolupráce s naší sociální pracovnicí

7 nic

3

víkendový pobyt

4 zlepšení naší životní situace

2

zlepšení naší životní situace

4 spolupráce s naší sociální pracovnicí

2

rodinná terapie

1 společné vaření

2

seznámení s novými lidmi

1 seznámení s novými lidmi

1

pocit, že na to člověk není sám

1

Celkem respondentů

21

29

chybějících odpovědí

8

11

V rámci negativ uvedli 4 respondenti z řad rodičů, že projekt byl příliš krátký a další 4 uvedli, že o
projektu se dozvěděli pozdě. Respondenti z řad dětí uvedli v 5 případech také, že projekt byl příliš
krátký, 3 uvedly, že se jim nelíbil rozhovor s psychologem a nucení svěřovat se se svými problémy, 2
17

uvedli, že se jim nelíbilo vše a, 1 respondent uvedl, že se mu nelíbilo ukončení spolupráce s jejich
sociální pracovnicí a 1 respondent uvedl, že ho nebavilo učení zadané od sociální pracovnice.
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Výsledky dotazníkového šetření v zapojených rodinách v KA 2
Výsledky vstupního hodnocení rodičů v rámci KA 2
Dotazníkového šetření mezi rodiči/pečujícími osobami se účastnilo v rámci KA 2 34 respondentů,
z toho bylo 10 mužů a 24 žen. Z hlediska věku respondentů byla nejčastěji zastoupena kategorie od 31
do 40 let věku, do které patřilo 17 respondentů, 8 respondentů patřilo do kategorie 41 až 50 let, 5
respondentů do kategorie 21 až 30 let, 4 respondenti pak byli starší 51 let.
Pokud jde o rozložení respondentů mezi rodiči dle druhu čerpané služby (viz Tabulka 4) je patrné, že
nejčastěji zastoupenou službou byla rodinná terapie, kterou využilo 11 respondentů, 9 respondentů
využilo etopedickou péči. 6 respondentů využilo adiktologickou péči, 5 respondentů rodinnou
konferenci a 3 respondenti využili odborné sociální poradenství.
Tabulka 4: Rozložení respondentů dle druhu čerpané služby (rodiče KA 2)

Typ čerpané služby
rodinná terapie

11

etopedická péče

9

adiktologická péče

6

rodinná konference

5

odborné sociální poradenství

3

Celkem respondentů

34

Rodiče měli v rámci dotazníkového šetření uvést, jaká byla jejich motivace pro vstup do projektu.
Nejčastější uváděnou motivací bylo dle více než dvou třetin respondentů to, že jim to bylo doporučeno
pracovníky OSPOD (viz Graf 14). Poměrně málo respondentů označila jednu z dalších možností.
Problémy vlastní rodiny chtělo prostřednictvím účasti na projektu vyřešit 7 respondentů, 2 respondenti
uvedli, že se chtějí stát lepšími rodiči, 2 respondenti uvedli jiné důvody a 1 respondent uvedl, že má
strach z odebrání dětí.
Graf 14: Motivace rodičů pro vstup do projektu (rodiče KA 2)
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Následovala otevřená otázka: Co chcete, aby se ve Vaší rodině změnilo? Na tuto otázku odpovědělo 11
respondentů, že chtějí zlepšit vztahy v rodině, 5 respondentů uvedlo, že chtějí vyřešit výchovné
problémy u dětí, 5 respondentů uvedlo, že vlastně neví, 3 respondenti uvedli, že chtějí vyřešit problémy
se závislostí na alkoholu a osobnostní problémy rodiče, další 3 respondenti uvedli, že si přejí návrat
dětí z dětského domova. Po jednom respondentovi se pak objevily přání nalezení lepšího bydlení,
zlepšení prospěchu dětí ve škole, a zrušení dohledu OSPOD.
Další otevřenou otázkou bylo: Co by pro Vás mohlo být překážkou při využívání služby? Nedostatek
času uvedlo u této otázky 16 respondentů, 6 respondentů uvedlo nezájem některých členů rodiny, 5
respondentů mělo obavy z nevhodného pracovníka, který měl službu poskytnout, 4 respondenti uvedli
jako překážku vlastní nezájem a 2 respondenti uvedli jiné důvody.

Výsledky vstupního hodnocení dětí v rámci KA 2
Dotazníkového šetření mezi dětmi v rámci KA 2 se účastnilo 15 chlapců a 9 děvčat. Z hlediska věkového
složení byli vyrovnaně zastoupeni žáci 1. stupně ZŠ, kterých bylo 11 a žáci 2. stupně ZŠ, kterých bylo
také 11. Mezi respondenty se objevili také 2 mladiství.
Nejčastějším druhem čerpané služby mezi respondenty z řad dětí byla rodinná terapie, kterou využilo
12 respondentů, tedy polovina respondentů, dalších 6 respondentů využilo etopedickou péči, 3
respondenti využili adiktologickou péči, 2 respondenti rodinnou konferenci a 1 respondent odborné
sociální poradenství (viz Tabulka 5).
Tabulka 5: Rozložení respondentů dle druhu čerpané služby (děti KA 2)

Typ čerpané služby
rodinná terapie

12

etopedická péče

6

adiktologická péče

3

rodinná konference

2

odborné sociální poradenství

1

Celkem respondentů

24

Respondenti měli odpovědět na otevřenou otázku: Napiš, co bys chtěl/a, aby se ve vaší rodině změnilo?
Tento prostor využilo 14 respondentů, 4 respondenti uvedli, že neví, 4 respondenti si přáli zlepšení
vztahů v rodině, 3 respondenti návrat sourozence z ústavu/zamezení odchodu sourozence do ústavu,
2 respondenti uvedli zlepšení prospěchu ve škole/vlastního chování a 2 respondenti uvedli, že si nepřejí
žádné změny.
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Výstupní hodnocení KA 2 ze strany rodičů
Specifickou částí vstupního i výstupního dotazníku pro rodiče bylo v rámci KA 2 sebehodnocení rodičů
v různých oblastech rodičovství. Respondenti se měli oznámkovat u 17 kompetencí jako ve škole na
stupnici 1 až 5, kde 1 znamená výborný a 5 nedostačující. Z výsledků (viz Tabulka 6 a Tabulka 7) je
patrné, že se respondenti hodnotili ve svých rodičovských kompetencích mnohem kritičtěji než rodiče
v KA 1. Průměrné známky se pohybovaly okolo 2,5 stupně, nikdy ovšem nepřekročily stupeň 3. Rozdíl
v sebehodnocení na začátku projektu a na jeho konci byl velice malý.
Tabulka 6: Srovnání průměrných známek v sebehodnocení rodičů v oblasti rodičovských kompetencí (rodiče KA 2)

Rodičovské kompetence - sebehodnocení
průměrná
známka
PŘED účastí
v projektu

průměrná
známka PO
účastí v
projektu

ROZDÍL

Schopnost domluvit se se všemi členy rodiny

2,87

2,50

0,37

Pravidelné navštěvování dalších příbuzných a přátel s dětmi

2,72

2,35

0,36

Vytvoření systému pravidel/povinností pro děti a jejich dodržování

2,78

2,44

0,34

Schopnost řešit konflikty v rodině

2,87

2,56

0,32

Kontrola pohybu dětí „venku“, s kým se stýkají, co dělají

2,61

2,38

0,23

Hraní si s dětmi

2,72

2,53

0,19

Znalost osob a organizací, které mohou rodině pomoci

2,75

2,62

0,13

Podpora schopnosti rodiny držet při sobě, pomáhat si

2,50

2,38

0,12

Aktivní trávení volného času s dětmi

2,75

2,65

0,10

Možnosti dětí spolurozhodovat o některých věcech v rodině

2,78

2,71

0,07

Schopnost dětem pomoci, když mají problém

2,64

2,59

0,05

Chválení ostatních členů rodiny

2,72

2,68

0,04

Podpora pravidelného kontaktu dětí se všemi členy rodiny

2,59

2,59

0,00

Podpora dětí k účasti na volnočasových aktivitách, kroužcích

2,55

2,56

-0,01

Starost o děti a zájem o jejich problémy

2,48

2,53

-0,05

Pomoc s přípravou dětí do školy

2,53

2,59

-0,06

Schopnost usmířit se

2,62

2,71

-0,08

Celkem respondentů

33 až 34
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Tabulka 7: Srovnání stavu sebehodnocení rodičů v oblasti rodičovských kompetencí PŘED a PO účasti na projektu (rodiče
KA 2)

Rodičovské kompetence - sebehodnocení
Porovnání sebehodnocení rodičů PŘED účastí na projektu a PO účasti na projektu
ZMĚNY V SEBEHODNOCENÍ
horší
stejné
hodnocení hodnocení

lepší
hodnocení

Starost o děti a zájem o jejich problémy

11

15

8

Schopnost dětem pomoci, když mají problém

10

13

10

9

13

12

Znalost osob a organizací, které mohou rodině pomoci

9

16

9

Podpora pravidelného kontaktu dětí se všemi členy rodiny

10

12

12

Pravidelné navštěvování dalších příbuzných a přátel s dětmi

4

18

12

Kontrola pohybu dětí „venku“, s kým se stýkají, co dělají

7

14

12

Vytvoření systému pravidel/povinností pro děti a jejich dodržování

6

15

13

Možnosti dětí spolurozhodovat o některých věcech v rodině

9

15

10

10

12

12

6

18

10

Podpora schopnosti rodiny držet při sobě, pomáhat si

Aktivní trávení volného času s dětmi
Hraní si s dětmi
Pomoc s přípravou dětí do školy

14

8

12

Chválení ostatních členů rodiny

8

16

10

10

15

8

5

17

12

10

15

9

4

17

13

Podpora dětí k účasti na volnočasových kroužcích
Schopnost domluvit se se všemi členy rodiny
Schopnost usmířit se
Schopnost řešit konflikty v rodině
Celkem respondentů

31 až 34

Výstupní hodnocení KA 2 ze strany dětí
V rámci vstupního i výstupního dotazníku jsme se dotazovali dětí na to, zda v domácnosti mají osobu,
která je nositelem 7 různých rodičovských kompetencí. Z výsledků (viz Graf 15) je patrné, že minimálně
18 z 24 respondentů uvedla u každé kompetence, že danou osobu v domácnosti má. To, že tři čtvrtiny
respondentů z řad dětí uvedly, že osoby v jejich domácnosti disponují danými kompetencemi lze
vnímat jako velmi nekritický náhled na vlastní rodiče. Vnímání kompetencí vlastních rodičů se prakticky
nijak významně nezměnilo ani po účasti v projektu.
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Graf 15: Zhodnocení změn rodičovských kompetencí vnímaných dětmi u pečujících osob (děti KA 2)

Máš doma (teď) někoho:
Porovnání odpovědí PŘED a PO účasti na projektu
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19
19

S kým se učíš do školy?

19
19

Kdo s tebou tráví aktivně volný čas/hrajete si
spolu?

19
19

Kdo se stará, s kým jsi, a co děláš, když jsi venku?

19
19
19
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S kým se cítíš v bezpečí?
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Kdo tě chválí a povzbuzuje?
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25

počet respondentů
PŘED účastí v projektu

PO účasti v projektu

Obdobným způsobem jsme se v rámci vstupního i výstupního dotazníku tázali na zhodnocení obecné
situace v domácnosti z pohledu dětí. Při hodnocení situace v domácnosti došlo k zajímavému jevu, děti
dle výsledků (viz Graf 16) začali vnímat situaci v domácnosti mnohem kritičtěji. Zatímco v rámci
vstupního dotazování uvedlo 9 respondentů, že se k sobě rodiče nechovají hezky, v rámci výstupního
hodnocení to uvedlo 17 respondentů. V rámci vstupního dotazování uvedlo 8 respondentů, že doma
dochází často k hádkám a v rámci výstupního hodnocení to uvedlo 18 respondentů.
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Graf 16: Zhodnocení změn v domácnosti vnímaných dětmi (děti KA 2)

Jak to u Vás doma chodí?
Porovnání odpovědí PŘED a PO účasti na projektu
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Výstupní hodnocení KA 2 ze strany rodičů a dětí
Respondenti měli při závěrečném hodnocení souhlasit s jedním z výroků, které se týkaly zhodnocení
délky využívání služby. Respondenti z řad dětí uvedli v naprosté většině, tedy 19 respondentů, že
služba byla poskytována dostatečně dlouhou dobu. Jen 1 respondent uvedl, že služba byla poskytována
krátkou dobu a nestihly se vyřešit všechny problémy. Několik odpovědí, tedy 4 byly neplatné, protože
respondenti souhlasili s oběma protichůdnými výroky. Respondenti z řad rodičů souhlasili ve 24
případech, že služba byla poskytována dostatečně dlouhou dobu a 10 respondentů uvedlo, že služba
byla poskytována krátkou dobu a nestihly se vyřešit některé problémy v rodině (viz Graf 17).
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Graf 17: Zhodnocení délky účasti v projektu (rodiče a děti KA 2)

Porovnání hodnocení délky využívání služby mezi DĚTMI a RODIČI
DĚTI

19

RODIČE

1

4

24
0

5

10

10
15

20

25

30

35

Služba byla poskytována dostatečně dlouhou dobu
Služba byla poskytována krátkou dobu a nestihli jsme vyřešit některé problémy
Neplatné odpovědi

Celkové zhodnocení změn v rodině (viz Graf 18 a Graf 19) ze strany rodičů a dětí ukazuje, že zejména
děti vnímaly pozitivní změny v rodinách. Nejvíce respondentů z řad rodičů, tedy 14, uvedlo, že neví,
zda ke změnám došlo a 6 respondentů uvedlo, že se nezměnilo vůbec nic, dalších 14 respondentů
označilo některý z výroků popisujících pozitivní změny v rodinách. Nejčastěji tito respondenti označili
ve 12 případech možnost, že se zlepšily jejich vztahy s dětmi, 3 respondenti uvedli, že ví, jak lépe
pečovat o děti, 2 respondenti, že se zlepšily vztahy s dalšími členy rodiny a další 2 respondenti uvedli
jiné změny.
U respondentů z řad dětí se stejně jako v KA 1 objevilo logické nepochopení výroků v dotazníku.
Zatímco 23 respondentů z řad dětí uvedlo, že v jejich rodině je vše stejné, uvedlo následně 17
respondentů, že se jim rodiče víc věnují, 16 respondentů má lepší vztahy s dalšími členy rodiny, 15
respondentů má lepší vztahy s rodiči, 14 respondentů uvedlo, že se začaly řešit některé jejich
problémy, nebo došlo k jejich vyřešení a 11 respondentů uvedlo, že má lepší vztahy se sourozenci.
Graf 18: Zhodnocení změn v rodině (rodiče KA 2)
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Graf 19: Zhodnocení změn v rodině (děti KA 2)

Změnilo se během využívání odborné pomoci něco ve vaší rodině?
DĚTI
V naší rodině je vše stejné.
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Respondenti z řad rodičů i dětí měli následně zhodnotit dle různých aspektů kvalitu poskytnutých
služeb (viz Graf 20 a Graf 21). Minimálně 27 z 34 respondentů, tedy více než tři čtvrtiny, se vyjádřilo u
každého zkoumaného aspektu kvality poskytnuté služby pozitivně. Respondenti z řad dětí byli ve svém
hodnocení podobně pozitivní, minimálně 18 z 24, tedy tři čtvrtiny z nich, hodnotilo všechny aspekty
kvality poskytnuté služby pozitivně.
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Graf 20: Zhodnocení poskytnutých služeb (rodiče KA 2)
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Graf 21: Zhodnocení poskytnutých služeb (děti KA 2)

Co si myslíš o využité pomoci?
DĚTI
Odborná pomoc byla provedena velmi dobře.
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Respondenti z řad rodičů i dětí měli také zhodnotit dle různých aspektů osobu, která jim službu
poskytla (viz Graf 22 a Graf 23). Minimálně 21 z 34 respondentů, tedy více než polovina, se vyjádřilo u
každého zkoumaného aspektu osoby poskytující služby pozitivně. Respondenti z řad dětí byli ve svém
hodnocení podobně pozitivní, minimálně 15 z 24, tedy dvě třetiny z nich, hodnotilo všechny aspekty
osoby poskytující odbornou službu pozitivně.
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Graf 22: Zhodnocení osob poskytujících služby (rodiče KA 2)
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Graf 23: Zhodnocení osob poskytujících služby (rodiče KA 2)

Co si myslíš o člověku, který ti pomáhal?
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V závěrečné fázi dotazníku měli respondenti z řad rodičů prostor pro připomínky a náměty. Tento
prostor využilo 5 respondentů pro poděkování za poskytnuté služby.
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Výsledky dotazníkového šetření účastníků aktivit realizovaných v KA 3
Hodnocení účastníků workshopů realizovaných v rámci KA 3
Vyhodnocení vstupních dotazníků z pracovního setkání pracovníků OSPOD
Vstupní evaluační dotazník vyplnilo celkem 72 respondentů. Pouze jeden z respondentů je muž, ostatní
jsou ženy (viz Graf 24), což odpovídá běžnému zastoupení na pracovištích OSPOD. V dotazníku bylo
respondenty uvedeno dohromady 22 pracovišť, ke kterým náleží. Z toho 5 pracovišť náleželo obvodům
města Ostrava a jedno pracoviště bylo KÚ MSK sídlící také v Ostravě. Číslo však může být zkresleno,
protože někteří respondenti v případě Ostravy uváděli i městský obvod, zatímco jiní pouze město
samotné. Navíc 6 respondentů pracoviště neuvedlo. Nejvyšší zastoupení měli pracovníci z Ostravy,
kterých bylo 19 (jde o pracovníky OSPODů jednotlivých obvodů a KÚ MSK), což je v souladu s velikostí,
úlohou a členitostí tohoto města. Druhý nejčastěji uváděný OSPOD byl Frýdek-Místek, ze kterého
pocházelo 6 respondentů. Nejčastěji v dotazníku daný OSPOD reprezentuje okolo dvou respondentů.
Graf 24: Respondenti z hlediska pohlaví (pracovníci OSPOD)
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Mezi respondenty se vyskytovaly všechny věkové kategorie použité v dotazníku. Nejvíce respondentů
(31) zařadilo svůj věk do kategorie pohybující se v rozmezí 25 až 34 let. Druhou nejčetnější kategorií
byla věková skupina 35 až 44 let, do které spadalo 22 respondentů. Věk mezi 45 až 54 lety mělo 10
respondentů. Do kategorie 55 a více let spadalo v době vyplňování 6 respondentů. Nejméně četnou
věkovou kategorií je nejmladší věková skupina pohybující se v rozmezí 18 až 24 let, kterou uvedli 3
respondenti (viz Graf 25).
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Graf 25: Respondenti z hlediska věkového složení (pracovníci OSPOD)
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Většina respondentů uvedla jako své nejvyšší dosažené vzdělání vysokou školu. V této skupině bylo 62
ze 72 respondentů. Dalších 8 respondentů zaznačilo v nejvyšším dosaženém vzdělání vyšší odbornou
školu. Pouze 2 respondenti zde uvedli střední školu (viz Graf 26).
Graf 26: Respondenti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání (pracovníci OSPOD)
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Také v dotazu na délku výkonu SPOD respondenti využili všechny kategorie, které dotazník nabízel.
Nicméně dvě kategorie byly využívány nejvíce. Nejčetněji bylo uvedeno rozmezí 1 až 4 roky výkonu
SPOD, kterou zvolilo 35 respondentů. Druhá nejčetnější, s 17 respondenty, je kategorie 5 až 9 let.
Přibližně stejné zastoupení měly kategorie 10 až 14 let (8 respondentů) a kategorie 20 až 30 s 7
respondenty. Za nimi následuje na dvou dotaznících zaškrtnutá kategorie 30 a více let. Pouze jeden
z respondentů spadal do kategorie 15 až 19 let (viz Graf 27). Dotazník původně neobsahoval kategorii
0 až 1 rok. Ta byla přidána až dodatečně, vzhledem k odpovědi jedné z respondentek, která uvedla 7
měsíců výkonu SPOD. Vzhledem k tomu, že tato kategorie nebyla v dotazníku, je možné že došlo ke
zkreslení, kdy respondenti spadající do této kategorie mohli v dotazníku zaškrtnout první nejbližší
kategorii nebo údaj neuvést. Délku výkonu SPOD neuvedl 1 respondent.
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Graf 27: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (pracovníci OSPOD)
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Dále se dotazník ptal na účast respondentů v projektu Podpora péče o ohrožené děti. Většina
respondentů (51) uvedla, že se projektu neúčastnila. Poměrně velké množství respondentů (14)
nicméně uvedlo, že nevědělo, jestli se účastnili či nikoliv. Pouze 7 respondentů potvrdilo, že se projektu
účastnili (viz Graf 28). Z těchto účastníků 5 odpovědělo na následující otázku týkající se konkrétní
aktivity, které se v projektu účastnili. Dva z nich se odkázali na vzdělávací aktivitu na Sepetné. Dalšími
odpověďmi byly: pracovní skupina CAN, tvoření metodiky CAN a sanace rodiny, mediace, prevence
vyloučení (psychohygiena).
Graf 28: Účast respondentů v projektu Podpora péče o ohrožené děti (pracovníci OSPOD)

Zúčastnil(a) jste se vzdělávacích aktivit v rámci projektu "Podpora péče
o ohrožené děti", který byl realizován v letech 2014–2015?

ano
7
nevím
14
ne
51

Poslední dotaz v první části dotazníků se týkal stanoviska respondentů na užitečnost výjezdních
workshopů celkově (oproti workshopům v místě pracoviště). Většina respondentů, celkem 54 jedinců,
odpověděla, že tyto workshopy jsou přínosné. Druhou nejčetnější odpovědí bylo, že respondent neví,
zdali jsou nebo nejsou výjezdní workshopy přínosné. Tuto odpověď zvolilo 16 respondentů. Pouze
jeden respondent uvedl, že je považuje za nepřínosné (viz Graf 29). Jeden z respondentů na tento dotaz
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neodpověděl. Tato skladba odpovědí je v souladu s tím, že jde o respondenty vybrané z budoucích
účastníků výjezdních workshopů.
Graf 29: Hodnocení přínosnosti výjezdních workshopů respondenty (pracovníci OSPOD)
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V rámci dotazníků respondenti vyplňovali svá očekávání od nastávajících workshopů v šesti daných
kategoriích: odpočinek mimo pracoviště, výměna zkušeností s ostatními pracovníky OSPOD, získání
nových zkušeností, konzultace s odborníky a prohloubení znalostí a získání nových znalostí. Byla zde i
možnost vyplnění kolonky „jiné“, tu ale žádný z respondentů nevyužil. Respondenti u zmíněných
kategorií zaškrtávali jednu ze známek v rozmezí škály 1 až 5, kde 1 znamená „zcela souhlasím“ a 5 „zcela
nesouhlasím". Známka 5 však v případě této otázky vůbec nebyla respondenty využita. Většina
kategorií se od sebe příliš nelišila v rozložení odpovědí respondentů na této škále. Všechny dále
uváděné odpovědi k tomuto dotazu jsou zaznačeny v Grafu 30.
Nejvíce respondenti souhlasili s tím, že očekávají zisk nových informací. Zde 55 respondentů zcela
souhlasilo s tím, že očekávají zisk nových informací a 11 respondentů s tím spíše souhlasilo (dohromady
tedy víceméně očekávalo zisk informací 66 respondentů). Oproti tomu pouze 1 respondent s tím spíše
nesouhlasil. Neutrální (známku 3) zvolilo 5 respondentů.
Velmi podobně respondenti odpovídali na kategorie výměna zkušeností s ostatními pracovníky OSPOD
a zisk nových zkušeností, což může odrážet provázanost těchto kategorií. S očekáváním výměny
zkušeností zcela souhlasilo 46 respondentů a spíše souhlasilo 22 respondentů (dohromady 68
respondentů). Oproti tomu pouze 1 respondent spíše nesouhlasil. Neutrální (známku 3) využili 3
respondenti. U očekávání zisku nových zkušeností vyjádřilo zcela souhlas 45 respondentů, 21 spíše
souhlasilo (dohromady 66 víceméně souhlasilo). Na rozdíl od toho 3 spíše nesouhlasili. Známku 3 zvolili
3 respondenti. U těchto kategorií jde tedy o rozdíl dvou respondentů, kteří souhlasili s očekáváním
výměny zkušeností, ale nesouhlasili se ziskem nových zkušeností.
Další dvě kategorie, které jsou si blízké v rozložení odpovědí respondentů, jsou konzultace s odborníky
a prohloubení znalostí (u druhé z nich měli respondenti jen lehce silnější očekávání). S očekáváním
prohloubení znalostí souhlasilo 44 respondentů a 19 spíše souhlasilo (dohromady 63 respondentů).
Naopak spíše nesouhlasili respondenti. Sedm respondentů dalo svému očekávání známku 3. V případě
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konzultace s odborníky zcela souhlasilo 43 respondentů, spíše souhlasilo 19 (dohromady tedy 62
respondentů), spíše nesouhlasil 1 respondent a 9 respondentů zvolilo neutrální odpověď. Rozdíl
v těchto 2 kategoriích je tedy ve 2 respondentech, kteří ohodnotili své očekávání prohloubení znalostí
známkou 1 a 4 a u očekávání konzultace s odborníkem zvolili známku 3.
Nejméně očekávaný byl mezi respondenty odpočinek mimo pracoviště. Ačkoliv s očekáváním
odpočinku zcela souhlasilo 48 respondentů, méně respondentů (10) s tímto očekáváním spíše
souhlasilo (dohromady tedy víceméně souhlasilo s očekáváním odpočinku 58 respondentů). Spíše
nesouhlasili 4 respondenti. Neutrální (známku 3) zvolilo 10 respondentů. Nicméně i zde jde o stále
nepoměrně velké množství respondentů, kteří mají očekávání odpočinku mimo pracoviště. Všechny
kategorie uváděné v dotazníku tedy byly respondenty vesměs očekávány, což je v souladu se
zmíněným faktem, že respondenti vůbec nevyužili kategorie „zcela nesouhlasím“ z hodnocení svých
očekávání a že jen naprostá menšina (1 až 4 respondenti na danou kategorii) u nějaké z kategorií spíše
neměla očekávání (viz Graf 30).
Graf 30: Očekávání respondentů od workshopů dle jednotlivých kategorií v dotazníku (pracovníci OSPOD)
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V následující části měli respondenti zhodnotit potřebnost zvyšování odbornosti ve třech oblastech
(zjišťování názoru dítěte, rozhovor s rodiči v případě rodičovského sporu a jak pracovat se svými
emocemi) s možností tyto oblasti rozšířit o jiné. Stejně jako u předchozí otázky, i zde byla využita
pětistupňová škála 1 až 5, kde 1 znamená „zcela souhlasím“ a 5 „zcela nesouhlasím“.
S potřebností zvyšování odbornosti a informovanosti v oblasti zjišťování názoru dítěte zcela souhlasilo
52 respondentů, 14 souhlasilo spíše (dohromady 66 respondentů). Oproti tomu pouze 1 respondent
s touto potřebností spíše nesouhlasil a jeden nesouhlasil zcela (dohromady tedy dva respondenti
víceméně nesouhlasili s potřebností zvyšovat odbornost a informovanost v oblasti zjišťování názoru
dítěte). Další 4 respondenti zvolili neutrální (známku 3).
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U oblasti rozhovoru s rodiči při rodičovském sporu zcela souhlasilo 54 respondentů, že je třeba zvyšovat
odbornost a informovanost. Dalších 13 respondentů s tímto názorem spíše souhlasilo (dohromady 67
respondentů víceméně souhlasilo). Pouze 1 respondent zcela nesouhlasil a možnost „spíše
nesouhlasím“ nebyla využita. Čtyři respondenti zvolili možnost, že jsou neutrální.
Poslední dotazníkem uváděná oblast byla, jak pracovat se svými emocemi. V této oblasti respondenti
souhlasili jednoznačně méně než u předcházejících dvou. Nicméně většina respondentů, která
nezvolila souhlas, zaznačila svou odpověď na neutrální (známce 3). Zcela souhlasilo pouze 27
respondentů, 20 jich spíše souhlasilo (dohromady tedy 47 víceméně souhlasilo). Oproti tomu 5
respondentů spíše nesouhlasilo s touto potřebností a 1 nesouhlasil zcela (dohromady tedy 6
respondentů víceméně nesouhlasilo). Poměrně velké množství, 19 respondentů, zvolilo známku 3 (viz
Graf 31). Kvůli tomu ani zde nelze říci, že by respondenti celkově s potřebou zvyšování odbornosti a
informovanosti v oblasti práce s vlastními emocemi nesouhlasili.
U všech tří dotazníkem daných oblasti tedy respondenti souhlasili s nutností zvyšování odbornosti, ale
u práce se svými emocemi si u ní nebyli tak jistí jak ve zbývajících kategorií. Přesto množství
respondentů, kteří s potřebností nesouhlasili, bylo minimální. Mimo to 2 respondenti využili možnosti
uvést jiné oblasti. Jeden napsal nejlepší zájem dítěte, vyhodnocování a IPOD. Druhý právní znalosti. U
všech těchto vlastních oblastí hodnotili respondenti potřebnost známkou 1 (tedy „zcela souhlasím“
s potřebností).
Graf 31: Názor respondentů na potřebnost zvyšování odbornosti a informovanosti v určitých oblastech své práce
(pracovníci OSPOD)
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Ve stejných třech oblastech odbornosti (s možností uvést i jiné) byly respondenty hodnoceny jejich
vlastní teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Hodnotili je přitom na škále čísel 1 až 5. Tato čísla
v rámci dané části představovaly známkování, jak jej známe ze škol. Respondenti během hodnocení
využili pouze známky 1 až 4, známka 5 nebyla využita, stejně tak nebyla využita možnost napsat vlastní
oblast odbornosti pro známkování. Pro větší možnosti srovnání jsou tyto údaje uvedeny v jednom grafu
(viz Graf 32). Zde můžeme pozorovat, že ačkoliv rozdíly v hodnocení vlastních zkušeností i znalostí
nejsou příliš markantní, praktické schopnosti jsou celkově hodnoceny vždy o něco hůře než znalosti
teoretické.
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V oblasti zjišťování názoru dítěte zhodnotilo své praktické schopnosti 7 respondentů známkou 1, 46
respondentů známkou 2, 16 respondentů známkou 3 a 2 respondenti známkou 4. Ve stejné oblasti
zhodnotilo své teoretické schopnosti 11 respondentů známkou 1, 45 respondentů známkou 2, 15
respondentů známkou 3 a 1 respondent známkou 4.
V oblasti vedení rozhovoru s rodiči v případě rodičovského sporu ohodnotilo své praktické schopnosti 7
respondentů známkou 1, 42 respondentů známkou 2, 21 respondentů známkou 3 a 1 respondent
známkou 4. V případě teoretických schopností ve stejné oblasti ohodnotilo 10 respondentů své znalosti
známkou 1, 46 respondentů známkou 2, 13 respondentů známkou 3 a 3 respondenti známkou 4.
V oblasti jak pracovat s vlastními emocemi využilo pro zhodnocení svých praktických schopností 8
respondentů známku 1, 43 respondentů známku 2, 17 respondentů známku 3 a 3 respondenti známku
4. Na rozdíl od toho své teoretické znalosti známkovali následovně: 14 respondentů zvolilo známku 1,
37 respondentů známku 2, 19 respondentů známku 3 a 2 respondenti známku 4.
Celkově tedy většina respondentů volila známku 2 pro zhodnocení svých schopností i znalostí v daných
oblastech. Druhou nejčastější známkou byla známka 3, kterou četností následovala známka 1. Známku
4 využívali respondenti velmi málo a známku 5 vůbec. Toto známkování při malém využité hraničních
známek je pochopitelné, protože poskytuje respondentům možnost zaznamenat ve stejné škále změnu
při případném opakování hodnocení.
Překvapivé je zjištění, že zatímco si respondenti v předchozím dotazu byli (oproti jiným oblastem)
podstatně méně jisti potřebou zvyšování odbornosti a informovanosti v oblasti jak pracovat se svými
emocemi, nehodnotí své schopnosti a zkušenosti v této oblasti lépe než v jiných oblastech. Naopak u
teoretických schopností je sice nejvyšší množství respondentů, které zvolilo známku 1 pro své znalosti,
ale to ne zcela nahradí podstatně menší počet účastníků, kteří se ohodnotili známkou 2. Pokud tedy
máme porovnat vnímané teoretické znalosti respondentů, nejhůře se hodnotili právě v oblasti jak
pracovat se svými emocemi. Je však možné, že respondenti nevnímají v této oblasti potřebu
teoretických znalostí jako relevantní. Praktické zkušenosti v oblasti, jak pracovat se svými emocemi se
již ve známkování příliš nelišily od jiných oblastí odbornosti. Naopak v souladu s očekáváním je zjištění,
že své teoretické znalosti respondenti hodnotí celkově lépe než své praktické zkušenosti ve stejných
oblastech.
Při srovnání informací o znalostech a zkušenostech respondentů s přihlédnutím k délce praxe ve SPOD
nebyly nalezeny žádné významné rozdíly. V kategorii 1 až 4 let sice byla jako v jediné použita známka
4, ale tato kategorie zahrnovala nejvíce respondentů, a proto je pochopitelná i větší různorodost oproti
jiným kategoriím tvořeným pár jedinci.
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Graf 32: Zhodnocení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností respondentů (zhodnocení před workshopy;
pracovníci OSPOD)
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Vyhodnocení výstupních dotazníků z pracovního setkání pracovníků OSPOD
Výstupní evaluační dotazník vyplnilo celkem 70 respondentů (oproti 72 respondentům, kteří vyplnili
vstupní evaluační dotazník). Pouze jeden z respondentů uvedl, že je muž. Oproti tomu 65 respondentů
uvedlo, že jsou ženy (viz Graf 33) a 4 respondenti neuvedli své pohlaví vůbec. To odpovídá běžnému
zastoupení na pracovištích OSPOD. V dotazníku bylo respondenty uvedeno dohromady 22 pracovišť,
ke kterým náleží. Z toho 4 pracoviště náležely obvodům města Ostrava a jedno pracoviště byl KÚ MSK
sídlící také v Ostravě. Číslo však může být zkresleno, protože někteří respondenti v případě Ostravy
uváděli i městský obvod, zatímco jiní pouze město samotné. Vyšší počet respondentů (13) navíc
pracoviště neuvedlo. Nejvyšší zastoupení měli pracovníci z Ostravy, kterých bylo 14 (jde o pracovníky
OSPODů jednotlivých obvodů a KÚ MSK), což je v souladu s velikostí, úlohou a členitostí tohoto města.
Druhý nejčastěji uváděný OSPOD byla Orlová, ze které pocházelo 7 respondentů, a Frýdek-Místek, ze
kterého pocházelo 6 respondentů. Nejčastěji v dotazníku daný OSPOD reprezentuje okolo dvou
respondentů.
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Graf 33: Respondenti z hlediska pohlaví (pracovníci OSPOD)
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Mezi respondenty výstupního dotazníku se vyskytují všechny nabízené věkové kategorie. Nejvíce
respondentů (29) uvedlo, že jejich věk se pohybuje v rozmezí 25 až 35 let. Druhou nejčetnější kategorií
byla věková skupina 35 až 44 let, do které spadalo 20 respondentů. Mezi roky 45 až 54 se zařadilo 10
respondentů. Kategorii 55 a více let označilo 5 respondentů. Nejméně četnou věkovou kategorií je
nejmladší věková skupina pohybující se v rozmezí 18 až 24 let, kterou uvedli 2 respondenti (viz Graf
34). Zbývající 4 respondenti věk neuvedli.
Graf 34: Respondenti z hlediska věkového složení (pracovníci OSPOD)
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Většina respondentů uvedla jako své nejvyšší dosažené vzdělání vysokou školu. V této skupině bylo 55
respondentů. Dalších 8 respondentů zaznačilo v nejvyšším dosaženém vzdělání vyšší odbornou školu.
Pouze 2 respondenti zde uvedli střední školu (viz Graf 35). Pět respondentů na dotaz týkajícího se
vzdělání neodpovědělo. Důvodem neuvedení odpovědi na dotazy ohledně pohlaví, věku a vzdělání
může být u 4 respondentů skutečnost, že jsou tyto otázky umístěny na poslední straně a že je
respondenti přehlídli.
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Graf 35: Respondenti z hlediska nevyššího dosaženého vzdělání (pracovníci OSPOD)
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Také ve výstupních dotaznících využili respondenti všechny dotazníkem dané kategorie. Stejně jako ve
vstupním dotazníku, i zde převažují kategorie 1 až 4 (zahrnující 34 respondentů) a 5 až 9 let, kterou
zvolilo 18 respondentů. Za nimi četností následovaly kategorie 10 až 14 let s 8 respondenty a 20 až 30
let výkonu SPOD s 6 respondenty. Kategorie 15 až 19 let a 30 a více let zaškrtl pouze jeden respondent.
Do grafu byla přidána jedna kategorie navíc, a to kategorie 0 až 1 rok (viz Graf 36). Ta původně
v možnostech nebyla, do grafu byla doplněna kvůli odpovědi jedné z respondentek, která uvedla, že
vykonává SPOD 7 měsíců. Vzhledem k tomu mohlo dojít ke zkreslení. Je možné, že do kategorie 0 až 1
rok původně spadalo více respondentů, ale ti se rozhodli zaškrtnout první nejbližší kategorii nebo délku
výkonu SPOD neuvést. Na dotaz neodpověděl 1 respondent.
Graf 36: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (pracovníci OSPOD)
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V následující části se budeme věnovat samotnému hodnocení workshopů jejich účastníky. Dotazník
obsahoval část, kde měli respondenti hodnotit vzdělávací materiály a lektory zvlášť dle tří oblastí,
kterým se workshopy věnovaly: jak pracovat se svými emocemi, vedení rozhovoru s rodiči v případě
rodičovského sporu a zjišťování názoru dítěte. Poté následovala část zaměřená na prostředí a technické
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zajištění pracovních setkání a zhodnocení vlastních znalostí a zkušeností. Všechny tyto části byly
respondenty hodnoceny na pětistupňové škále čísel 1 až 5, které fungovalo stejně jako známkování ve
škole.
První bylo zhodnoceno téma jak pracovat se svými emocemi. Ne všichni respondenti ohodnotili
všechny aspekty tohoto tématu, a proto výsledný počet odpovědí nemusí být u všech stejný. Ačkoliv
jde o menší rozdíly v řádu pár jedinců, je důležité neporovnávat tyto údaje pouze v absolutních číslech,
ale vzít v potaz i jejich poměry, které můžeme vidět znázorněné v Grafu 37. U vzdělávacích materiálů
byla hodnocena zvlášť úroveň obsahu a grafická úroveň. Obsah hodnotilo 25 respondentů známkou 1,
17 respondentů známkou 2, 12 respondentů známkou 3, 8 respondentů známkou 4 a 1 respondent
známkou 5. Grafickou úroveň výukových materiálů oznámkovalo 25 respondentů známkou 1, 19
respondentů známkou 2, 13 respondentů známkou 3, 3 respondenti známkou 4 a 1 respondent
známkou 5. Grafická úroveň výukových materiálů byla tedy hodnocena lépe než obsahová stránka
textů. Rozdíl je však malý. Celkově lze říct, že většina respondentů úroveň materiálů hodnotila dobře
(nadpoloviční většina dala známky 1 nebo 2, málokdo dal známku 4 nebo 5).
Dále byl hodnocen lektor. Za svou erudici (zkušenost), dostal od 36 respondentů známku 1, od 21
respondentů známku 2, od 10 respondentů známku 3 a od 2 respondentů známku 4. Známku 5 zde
respondenti vůbec nevyužili. Tento aspekt byl z celého tématu jak pracovat se svými emocemi
hodnocen nejlépe. Atraktivita výkladu byla 32 respondenty ohodnocena známkou 1, 18 respondenty
známkou 2, 12 respondenty známkou 3, 5 respondenty známkou 4 a 3 respondenty známkou 5. Tempo
výkladu získalo od 34 respondentů známku 1, 23 respondentů známku 2, 7 respondentů známku 3, 5
respondentů známku 4 a 1 respondenta známku 5. Poslední 2 hodnocené aspekty, které budou
následovat, byly ohodnoceny nejhůře ze všech v rámci tohoto tématu. Využitelnost v praxi byla 22
respondenty ohodnocena známkou 1, 22 respondenty známkou 2, 10 respondenty známkou 3, 7
respondentů známku 4 a 8 respondentů známku 5. Poslední aspekt, přínos pro osobní rozvoj
zhodnotilo 23 respondentů známkou 1, 22 respondentů známkou 2, 8 respondentů známkou 3, 9
respondentů známkou 4 a 8 respondentů známkou 5. Ani celkové hodnocení není lepší. Známku 1 dalo
tématu 25 respondentů, známku 2 dalo 19 respondentů, známku 3 dalo 11 respondentů, 9
respondentů dalo známku 4 a 4 respondenti dali známku 5 (viz Graf 14). Z těchto čísel vyplývá, že
respondenti si jsou mnohem méně jistí využitelností a přínosností než samotnými kvalitami lektora či
výukových materiálů. Kurz hodnotí celkově hůře než většinu zde sledovaných aspektů. To může být
preferencí využitelnosti a přínosnosti látky před jinými vlastnosti workshopu a přednášek, jako je
tempo výkladu či zkušenost lektora. Nicméně stále nadpoloviční většina ohodnotila téma celkově
dobře.
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Graf 37: Hodnocení tématu "Jak pracovat se svými emocemi" (pracovníci OSPOD)
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Dalším hodnoceným tématem bylo vedení rozhovoru s rodiči v případě rodičovského sporu. I zde platí,
že ne všichni respondenti ohodnotili všechny aspekty tohoto tématu, rozdíly jsou však pouze o jednu
až dvě známky v daném tématu. Absolutní čísla i znázorněné poměry můžete vidět v Grafu 38. Obsah
vzdělávacích materiálů byl 34 respondenty ohodnocen známkou 1, 22 respondenty známkou 2, 11
respondenty známkou 3 a 2 respondenty známkou 4. Známku 5 u hodnocení obsahové stránky v tomto
tématu nikdo nevyužil. Obdobně hodnotili respondenti grafickou stránku, které dalo 33 respondentů
známku 1, 26 respondentů známku 2, 9 respondentů známku 3 a jeden respondent známku 4.
Materiály pro toto téma tedy byly hodnoceny celkově velmi kladně.
Lektorova zkušenost získala u 41 respondentů známku 1, u 17 respondentů známku 2, u 6 respondentů
známku 3, u 3 respondentů známku 4 a jeden respondent zde udělil známku 5. I přes využití celé škály
hodnocení jde o jeden z nejlépe hodnocených aspektů tématu. Atraktivita výkladu byla oproti tomu
hodnocena podstatně hůře. Známku 1 dostala od 33 respondentů, 20 respondentů ji dalo známku 2,
14 respondentů přiřadili známku 3, 2 respondenti známku 4 a pouze 1 respondent známku 5. Naopak
zcela nejlépe bylo u vedení rozhovoru s rodiči v případě rodičovského sporu hodnoceno tempo výkladu.
Známku jedna zde sice udělilo 36 respondentů, ale 29 udělilo známku 2, 4 respondenti známku 3 a 1
respondent známku 4. Známka 5 zde nebyla využita. I zde jsou nejslaběji vnímány využitelnost v praxi
a přínos pro osobní rozvoj, což se pravděpodobně promítá i do celkového hodnocení, které je jim
podobné. Využitelnost v praxi hodnotí 27 respondentů známkou 1, 21 respondentů známkou 2, 11
respondentů známkou 3, 8 respondentů známkou 4 a 3 respondenti známkou 5. Přínos zhodnotilo 24
respondentů známkou 1, 21 respondentů známkou 2, 15 respondentů známkou 3, 7 respondentů
známkou 4 a 3 známkou 5. Celkově oznámkovalo téma vedení rozhovoru s rodiči v případě
rodičovského sporu 26 respondentů známkou 1, 19 respondentů známkou 2, 17 respondentů známkou
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3, 5 respondentů známkou 4 a 2 respondenti známkou 5 (viz Graf 38). Celkové hodnocení oproti jiným
aspektům tématu je horší, ale celkově předčí hodnocení tématu jak pracovat se svými emocemi.
Graf 38: Hodnocení tématu "Vedení rozhovoru s rodiči v případě rodičovského sporu"
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Posledním hodnoceným tématem je zjišťování názoru dítěte. I zde, jak u všech ostatních témat, se
najdou u určitých hodnocených aspektů rozdíly v rozmezí 1 až 2 neudělených známek. Obsahová
stránka materiálů byla 40 respondenty ohodnocena známkou 1, 19 respondenty známkou 2, 3
respondenty známkou 3, 6 respondenty známkou 4 a 2 respondenty známkou 5. Grafická úroveň
materiálů získala u 42 respondentů známku 1, u 18 respondentů známku 2, u 4 respondentů známku
3 a u 4 respondentů známku 4. Známka 5 zde nebyla použita. Materiály byly tedy až na výjimky
hodnoceny dobře.
Lektorova erudice (zkušenost) byla 45 respondenty ohodnocena známkou 1, 16 respondenty známkou
2, 2 respondenty známkou 3, 4 respondenty známkou 4 a 1 respondentem známkou 5. Atraktivita
výkladu byla hodnocena obdobně. Známku 1 zde udělilo 43 respondentů, známku 2 dalo 19
respondentů, 3 respondenti dali známku 3 a 5 respondentů známku 4. Známka 5 se zde nevyskytovala.
Nejlépe hodnoceným aspektem je zde tempo výkladu, u kterého 45 respondentů dalo známku 1, 16
respondentů známku 2, 7 respondentů známku 3 a 1 respondent známku 4. Pětka se nevyskytovala.
Horší hodnocení můžeme opět pozorovat u využitelnosti v praxi a přínosu pro osobní rozvoj. Zde však
nejde o tolik citelné snížení, jak u předchozích dvou témat a celkové hodnocení je zde také lepší,
pohybuje se blíže známek jednotlivých aspektů tématu. Využitelnost v praxi ohodnotilo 34
respondentů známkou 1, 18 respondentů známkou 2, 10 respondentů známkou 3, 7 respondentů
známkou 4 a 1 respondent známkou 5. Přínos pro osobní rozvoj zhodnotilo 34 respondentů známkou
1, 17 respondentů známkou 2, 15 respondentů známkou 3, 2 respondenti známkou 4 a 2 respondenti
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známkou 5. Celkově téma od respondentů získalo 36 známek 1, 16 známek 2, 13 známek 3, 2 známky
4 a 1 známku 5 (viz Graf 39).
Graf 39: Hodnocení tématu "Zjišťování názoru dítěte" (pracovníci OSPOD)
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Nejlépe hodnoceným tématem, napříč většinou všech jednotlivých hodnocených aspektů, bylo
jednoznačně téma zjišťování názoru dítěte. U celkového hodnocení přínosu témat můžeme pozorovat,
že se pravděpodobně odvíjí převážně od využitelnosti v praxi a přínosu pro osobní rozvoj, které jsou
soustavně hodnoceny jako jedny z nejslabších. Naopak nejméně problematickými aspekty se zdají dle
hodnocení respondentů být materiály a tempo výkladu.
Dále bylo hodnoceno prostředí, technické zajištění workshopů a strava. Při tomto hodnocení využili
respondenti pouze známky 1 až 4. Kvalita prostředí byla 30 respondenty ohodnocena známkou 1, 20
respondenty známkou 2, 13 respondenty známkou 3 a 7 respondenty známkou 4. Technické zajištění
zhodnotilo 38 respondentů známkou 1, 15 respondentů známkou 2, 15 respondentů známkou 3 a 2
respondenti známkou 4. Kvalitu stravování ohodnotilo 39 respondentů známkou 1, 19 respondentů
známkou 2, 8 respondentů známkou 3 a 4 respondenti známkou 4 (viz Graf 40). Žádná z těchto oblastí
tedy nebyla respondenty vnímána problematicky. S technickým zajištěním a kvalitou stravy byli
respondenti spokojenější než s kvalitou prostředí, ale celkově všechny tyto aspekty workshopů
hodnotili dobře, známky 1 a 2 významně převažovaly nad ostatníma.
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Graf 40: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro workshopy (pracovníci OSPOD)
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Stejně jako ve vstupních dotaznících, i ve výstupních respondenti vyplňovali, jak hodnotí své vlastní
teoretické znalosti a praktické zkušenosti, tentokrát po proběhnutí workshopů. I zde byly výsledky
zahrnuty do jednoho grafu (viz Graf 41) pro lepší možnost srovnávání. Celkové součty všech známek
v jedné kategorii se ne vždy rovnají celkovému počtu respondentů, protože někteří nevyplnili odpovědi
na všechny otázky. Rozdíly jsou v absenci jedné, maximálně dvou odpovědí.
První známkované téma bylo zjišťování názoru dítěte. V této oblasti své praktické schopnosti
ohodnotilo po workshopech 14 respondentů známkou 1, 42 respondentů známkou 2, 12 respondentů
známkou 3 a jeden respondent známkou 4. Nikdo zde nepoužil známku 5. Své teoretické znalosti
ohodnotilo 19 respondentů známou 1, 40 respondentů známkou 2, 7 respondentů známkou 3, 2
respondenti známkou 4 a 1 respondent známkou 5.
Druhým tématem bylo vedení rozhovoru s rodiči v případě rodičovského sporu. Zde své praktické
schopnosti zhodnotilo 12 respondentů známkou 1, 45 respondentů známkou 2, 9 respondentů
známkou 3 a 3 respondenti známkou 4. Známku 5 zde nikdo nevyužil. Vlastní teoretické znalosti
oznámkovalo 16 respondentů známkou 1, 38 respondentů známkou 2, 9 respondentů známkou 3, 4
respondenti známkou 4 a 1 respondent známkou 5.
Posledním tématem bylo, jak pracovat se svými emocemi. Praktické schopnosti si 16 respondentů
ohodnotilo známkou 1, 40 respondentů známkou 2, 9 respondentů známkou 3, 3 respondenti známkou
4 a 1 respondent známkou 5. Teoretické znalosti zhodnotilo 19 respondentů známkou 1, 38
respondentů známkou 2, 6 respondentů známkou 3, 5 respondentů známkou 4 a 1 respondent
známkou 5 (viz Graf 41).
Opět lze pozorovat, že praktické schopnosti byly celkově hodnoceny hůře než teoretické znalosti.
Největší rozdíl mezi schopnostmi a znalostmi můžeme sledovat u tématu zjišťování názoru dítěte,
naopak u tématu, jak pracovat se svými emocemi není rozdíl příliš znatelný. Schopnosti a znalosti
v jednotlivých tématech byly hodnoceny velmi podobně. Nelze říct, že by respondenti jednoznačně
v jednom z nich excelovali dle vlastního názoru lépe než v jiných. Při srovnání Grafu 41 s Grafem 42
(tedy se zhodnocením vlastních znalostí a schopností respondentů před workshopy), vidíme zde posun.
Mnohem více respondentů se ohodnotilo po workshopech známkou 1, zatímco respondentů, kteří
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zvolili známku 3, je výrazně méně. Nebylo možné bohužel sledovat změny konkrétních případů
respondentů, protože jejich vstupní a výstupní dotazníky nebylo možno spárovat.
Graf 41: Zhodnocení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností respondentů (po proběhnutí workshopů;
pracovníci OSPOD)
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Graf 42: Zhodnocení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností respondentů (zhodnocení před workshopy;
pracovníci OSPOD)
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Dotazník obsahoval také otázku, jestli by měli respondenti zájem o další workshopy. Na výběr měli ze
škály odpovědí ano – spíše ano – spíše ne – ne. Většina respondentů (37) na tuto otázku odpověděla
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„ano“, 25 respondentů odpovědělo „spíše ano“. Dohromady tedy 62 uvedlo, že by víceméně zájem
měli. Pouze 5 respondentů odpovědělo na otázku „spíše ne“ a 2 respondenti „ne“ (viz Graf 43). Jeden
respondent na otázku neodpověděl.
Graf 43: Zájem respondentů o další workshopy (pracovníci OSPOD)
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Při kladné odpovědi byla dále otázka rozvíjena dotazem, které téma přesně by uvítali. Na otázku
odpovědělo pouze 26 respondentů z 62, kteří se vyjádřili, že by další workshopy uvítali. Odpovědi však
byly velmi různorodé, respondenti často vypsali hned několik oblastí. Někteří z respondentů psali, že
by uvítali další workshopy na již proběhlá témata zjišťování názoru dítěte a sporu rodičů. Poměrně často
se v odpovědích vyskytovala témata spojená s drogově závislými klienty (drogově závislé matky,
rozhovor s drogově závislým klientem, závislost a její řešení aj.). Další častá oblast byla obrácena
směrem k samotným pracovnicím (práci s jejich schopností sebeobrany, psychohygieny a syndromem
vyhoření). Někteří zmiňovali, že by ocenili téma týkající se legislativy, se kterou musí pracovat. Další
oblasti byly zaměřeny na spolupráci mezi OSPODy, jejich pracovníky nebo s jinými úředníky (sdílení
zkušeností, komunikaci, praxi OSPODu a příklady dobré praxe). Jiná navrhovaná oblast byla zaměřena
více na nefungující rodinu (práce s rodinou, řešení krizové intervence, poručnictví, budování
přerušených vztahů). Zmíněn byl také nejlepší zájem dítěte, syndrom CAN a terapie, týrané a
zneužívané děti a práce s psychiatrickými rodiči.

Vyhodnocení vstupních dotazníků pracovního setkání kurátorů pro děti a mládež
Vstupní evaluační dotazník k pracovní skupině kurátorů pro děti a mládež vyplnilo celkem 44
respondentů. Z tohoto počtu bylo 6 mužů a 38 žen (viz Graf 44). V dotazníku bylo mezi respondenty
uvedeno dohromady 21 pracovišť, ke kterým náleží. Z toho 5 pracovišť náleželo obvodům města
Ostrava. Celkové číslo je však zkresleno, protože někteří respondenti v případě Ostravy uváděli i
městský obvod, zatímco jiní pouze město samotné. Pouze jeden respondent pracoviště neuvedl.
Nejvyšší zastoupení měli pracovníci z Ostravy, kterých bylo 13 (jde o pracovníky OSPODů jednotlivých
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obvodů), což je v souladu s velikostí, úlohou a členitostí tohoto města. Druhý nejčastěji uváděný
OSPOD byl Frýdek-Místek, ze kterého pocházeli 4 respondenti. Nejčastěji v dotazníku daný OSPOD
reprezentuje okolo dvou respondentů.
Graf 44: Respondenti z hlediska pohlaví (kurátoři)
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Co se týče věkového rozložení respondentů, nejmladší a nejstarší kategorie (18–24 let a 55+ let) nebyla
vůbec využita. Nejvíce respondentů spadalo do kategorie 35–44 let, byla zaznačena 30 respondenty.
Zbývající dvě kategorie měly podobné zastoupení, 11 respondentů bylo v kategorii 24–34 let, 13
respondentů v kategorii 45–54 let (viz Graf 45).
Graf 45: Respondenti z hlediska věkové kategorie (kurátoři)
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Většina respondentů dosáhla svého nejvyššího vzdělání na vysoké škole (39 respondentů). Pouze 5
respondentů uvedlo jako své nejvyšší dosažené vzdělání vyšší odbornou školu. Kategorii střední školy
zde nevyužil žádný z respondentů (viz Graf 46).
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Graf 46: Respondenti z hlediska nevyššího dosaženého vzdělání (kurátoři)
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Dále byla zjišťována délka výkonu SPOD. Nejvíce respondentů vykonávalo SPOD 1–4 roky, tuto
kategorii zaznačilo 20 respondentů. Druhá nejčetnější kategorie byla 5–9 let, kterou využilo 11
respondentů. Dále 6 respondentů spadalo do kategorie 10–14 let. Kategorie 15–19 let byla využita 3
respondenty, kategorie 20–30 let byla využita 4 respondenty. Kategorie 30+ nebyla využita nikým (viz
Graf 47).
Graf 47: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (kurátoři)
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Respondenti v dotazníku také odpovídali, jestli se účastnili projektu Podpora péče o ohrožené děti.
Většina respondentů uvedla, že se projektu neúčastnili, dohromady šlo o 23 kurátorů. Oproti tomu 14
kurátorů uvedlo, že se projektu účastnili. 7 respondentů si nebylo jisto nebo si nepamatovali, jestli se
projektu účastnili (viz Graf 48). Z počtu 23 respondentů, kteří se projektu účastnili, pouze 11
odpovědělo na navazující otázku týkající se konkrétní aktivity, které se účastnili. Nejvíce kurátorů (8)
uvedlo, že se účastnili vzdělávání kurátorů. 2 kurátoři uvedli pracovní skupinu CAN a 1 respondent
uvedl vzdělávání SPOD.
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Graf 48: Účast respondentů v projektu Podpora péče o ohrožené děti (kurátoři)

Zúčastnil(a) jste se vzdělávacích aktivit v rámci projektu "Podpora péče
o ohrožené děti", který byl realizován v letech 2014–2015?
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Posledním dotazem v dotazníku týkajícím se přímo respondenta byl dotaz na to, zdali vnímají výjezdní
workshopy oproti workshopům v pracovišti jako přínosné. Zde se většina shodla, že přínosné jsou
(dohromady 41 respondentů). Pouze 3 respondenti neměli názor na to, zda jsou výjezdní workshopy
přínosnější než ty v místě výkonu práce (viz Graf 49).
Graf 49: Hodnocení přínosnosti výjezdních workshopů respondenty (kurátoři)

Je pro Vás přínosné se účastnit výjezdních workshopů namísto
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Ve vstupních dotaznících pro kurátory nebyly zařazeny dotazy na jejich schopnosti před workshopy či
potřeby zlepšování se. Dotazy nebyly zařazeny z důvodu, že toto dvoudenní pracovní setkání proběhlo
jako první a na základě této skutečnosti vyvstala potřeba doplnit dotazník o další otázky. Proto zde
uvádíme pouze jejich očekávání od workshopů. Míru svého očekávání mohli respondenti ohodnotit
v šesti předem daných kategoriích: odpočinek mimo pracoviště, výměna zkušeností s ostatními
kurátory, získání nových zkušeností, konzultace s odborníky, prohloubení znalostí a získání nových
informací. Byla zde i možnost uvést jinou kategorii, kterou nikdo nevyužil. Hodnocení probíhalo na
škále 1 až 5, kde 1 znamená „zcela souhlasím“ a 5 „zcela nesouhlasím“. Všechny níže uváděné výsledky
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vyhodnocení očekávání respondentů z řad kurátorů jsou zaznačeny v Grafu 50. V tomto případě lze
kategorie seřadit do dvojic, které jsou si navzájem svým hodnocením velmi blízké.
Nejvíce respondenti souhlasili, že mají očekávání v kategoriích výměna zkušeností s ostatními kurátory
a získání nových informací. Tyto dvě kategorie mají velmi podobné rozložení hodnocení. V kategorii
výměna zkušeností s ostatními pracovníky OSPOD 32 respondentů z celkových 39 zcela souhlasilo
s tím, že výměnu zkušeností očekávají, 6 respondentů s prohlášením spíše souhlasilo a pouze 1
respondent zůstal v hodnocení neutrální (známka 3). Druhou zmíněnou kategorii, získání nových
informací, hodnotilo o jednoho respondenta méně. Zde 31 respondentů zcela souhlasilo s tím, že
výměnu zkušeností očekávají, ostatní čísla se rovnají předchozímu.
Druhou dvojicí kategorií, se kterou respondenti souhlasili jako s druhou nejočekávanější, byly získání
nových zkušeností a prohloubení znalostí. Obě kategorie ohodnotilo 39 respondentů. S očekáváním
prohloubení znalostí „zcela souhlasilo“ 27 respondentů, 11 jich „spíše souhlasilo“ a pouze jeden využil
známku 3. Druhou zmíněnou kategorii hodnotil stejný počet respondentů, ale jeden z nich zvolil místo
„zcela souhlasím“ nižší hodnocení „spíše souhlasím“. Stále jde ale o téměř identické hodnocení.
Nejméně respondenti očekávali poslední dvě kategorie: odpočinek na pracovišti a konzultace
s odborníky. S očekáváním konzultací s odborníky „zcela souhlasilo“ 23 respondentů z celkových 38, 11
respondentů „spíše souhlasilo“ a 3 respondenti zůstali neutrální (využili známku 3). Odpočinek mimo
pracoviště očekávali respondenti nejméně. 23 kurátorů z celkových 37 „zcela souhlasilo“ s výrokem,
10 respondentů „spíše souhlasilo“ a 5 respondentů využilo známky 3.
Počet respondentů, který ohodnotil svá očekávání, tedy kolísá v jednotlivých kategoriích mezi 37 až 39
respondenty. Absolutní čísla je tedy nutné vyhodnotit v kontextu celkového počtu odpovědí, ačkoliv
rozdíly jsou minimální.
Graf 50: Očekávání respondentů od workshopů dle jednotlivých kategorií v dotazníku (kurátoři)
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Vyhodnocení výstupních dotazníků pracovního setkání kurátorů pro děti a mládež
Výstupní dotazník vyplnilo 45 respondentů. Jde tedy o jednoho kurátora více než u vstupních
dotazníků. Ačkoliv nejde u vstupního a výstupního dotazníku o zcela totožné jedince, trendy ve skladbě
respondentů dle pohlaví, věku, vzdělání a let ve výkonu SPOD zůstávají zachovány. Zkreslení je tedy
minimální.
Dále se tedy budeme věnovat samotnému hodnocení workshopů účastníky. Dotazník zde v prvé řadě
obsahoval část, kde respondenti zvlášť hodnotili jednotlivé charakteristiky u tří témat, kterým se
přednášející věnovali: jak pracovat se svými emocemi, motivace dítěte s výchovnými problémy ke
změně a příprava a realizace skupinové rodinné konference z pohledu Probační a mediační služby ČR.
Poté následovalo hodnocení prostředí, technického zajištění a stravy. Vše zmíněné hodnotili
respondenti v rozmezí předem dané škály 1 až 5, kde 1 je známkou nejlepší a 5 známkou nejhorší (tedy
školní známkování). V těchto dotaznících nebylo zahrnuto hodnocení schopností a znalostí
respondentů po absolvování workshopů.
Jako první bylo hodnoceno téma, jak pracovat se svými emocemi. Ne všichni respondenti hodnotili
všechny aspekty tohoto tématu, počet odpovědí tedy není stejný. Jde o menší rozdíly v řádu pár jedinců
a zkreslení je tudíž minimální, nicméně je dobré vzít v potaz i jejich poměry, které můžete vidět
znázorněné v Grafu 51. První byly hodnoceny vzdělávací materiály pro dané téma. Zvlášť byla
hodnocena úroveň obsahu a grafická úroveň. Obsah zhodnotilo 8 respondentů známkou 1, 9
respondentů známkou 2, 6 respondentů známkou 3, 4 respondenti známkou 4 a 5 respondentů
známkou 5. Grafickou úroveň ohodnotilo 12 respondentů známkou 1, 9 respondentů známkou 2, 5
respondentů známkou 3, 3 respondenti známkou 4 a 4 respondenti známkou 5. Grafická úroveň byla
tedy dle odpovědí výrazně lepší než úroveň obsahová. Relativně velký zlomek respondentů nebyl
s materiály po obsahové stránce spokojen (více jak jedna čtvrtina dala známku horší než 3). Stále však
u obou charakteristik převládalo kladné hodnocení (známky 1 a 2).
Dále byl hodnocen lektor pro dané téma. V tomto případě byla nejlépe hodnocena lektorova erudice
(zkušenost). Ta byla zhodnocena 20 respondenty známkou 1, 11 respondenty známkou 2, 7
respondenty známkou 3, 2 respondenty známkou 4 a 5 respondenty známkou 5. Druhou nejlépe
hodnocenou charakteristikou prezentace bylo tempo výkladu, ačkoliv jeho hodnocení nebylo
vysloveně jednoznačně kladné. 13 respondentů zde zvolilo známku 1, 13 respondentů známku 2, 12
respondentů známku 3, 3 respondenti známku 4 a 4 respondenti známku 5. Třetí nejlépe hodnocenou
charakteristikou byla atraktivita výkladu, kde 10 respondentů zvolilo známku 1, 12 respondentů
známku 2, 13 respondentů známku 3, 5 respondentů známku 4 a 5 respondentů známkou 5. Poslední
dvě charakteristiky, využitelnost v praxi a přínos pro osobní rozvoj, byly zhodnoceny zcela nejhůře a u
přínosu pro osobní rozvoj byl počet „dobrých“ známek (1 a 2) takřka roven těm „špatným“ (4 a 5).
Využitelnost pouze 6 respondentů ohodnotilo známkou 1, 17 známkou 2, 7 známkou 3, 6 známkou 4 a
9 známkou 5. Přínos 6 respondentů známkou 1, 13 respondentů známkou 2, 8 respondentů známkou
3, 8 respondentů dalo známku 4 a známku 5 zvolilo 10 respondentů. Celkový přínos byl oznámkován
velmi podobně jako poslední dvě charakteristiky. 6 respondentů zvolilo známku 1, 14 respondentů
známku 2, 10 respondentů známku 3, 7 respondentů známku 4 a 8 respondentů známku 5 (viz Graf
51). Stejně jako u jiných workshopů, i zde si jsou tedy mnohem méně respondenti jistí využitelností a
přínosem workshopů než vlastnostmi a kvalitou lektora. Celkový přínos tedy pravděpodobně souvisí
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nejvíce s využitelností v praxi a přínosem pro osobní rozvoj. Oproti jiným tématům je zde poměrně
špatně hodnocena i úroveň obsahu materiálů, a hlavně atraktivita výkladu.
Graf 51: Hodnocení tématu „Jak pracovat se svými emocemi" (kurátoři)
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Druhým hodnoceným tématem pracovního setkání byla motivace dítěte s výchovnými problémy ke
změně. Zatímco zde většinu charakteristik zhodnotili všichni respondenti, materiály hodnotilo o 14
respondentů méně, co se týče grafické úrovně a o 15 co se týče obsahové. V absolutních číslech tedy
nelze porovnávat hodnocení lektora s hodnocením materiálů. Grafické znázornění všech udělených
známek ukazující poměry můžete vidět v Grafu 52. Obsahové stránce materiálů dalo 9 respondentů
známku 1, 9 respondentů známku 2, 6 respondentů známku 3, 4 respondenti známku 4 a 2 respondenti
známku 5. Grafickou úroveň ohodnotilo 11 respondentů známkou 1, 9 respondentů známkou 2, 9
respondentů známkou 3, známka 4 nebyla použita a 2 respondenti udělili grafické úrovni známku 5.
Grafická úroveň materiálů byla tedy podstatně lépe hodnocena než obsah.
Lektorova zkušenost získala u 23 respondentů známku 1, u 8 respondentů známku 2, u 11 respondentů
známku 3, u 2 známku 4 a u 1 známku 5. Tato charakteristika byla jednou z nejlépe hodnocených, ale
obdobně byly hodnocené i následující dvě. Atraktivitu výkladu zhodnotilo 21 respondentů známkou 1,
7 známkou 2, 11 známkou 3, 5 známkou 4 a 1 známkou 5. Tempu výkladu dalo 20 respondentů známku
1, 9 respondentů známku 2, 13 respondentů známku 3 a 3 respondenti známku 4. Známka 5 zde nebyla
využita. Následovala využitelnost v praxi, kterou 17 respondentů zhodnotilo známkou 1, 10
respondentů známkou 2, 7 respondentů známkou 3, 7 respondentů známkou 4 a 4 respondenti
známkou 5. Z dílčích charakteristik lektorova výkladu byl nejhůře oznámkován přínos pro osobní rozvoj.
14 respondentů zde udělilo známku 1, 10 známku 2, 10 známku 3, 7 známku 4 a 4 známku 5. Obdobně
pak opět vypadalo i zhodnocení celkové přínosnosti. Zatímco zkušenost a atraktivita výkladu byly
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hodnoceny velmi pěkně, celkový přínos se ve známkách pohybuje podstatně níže. 15 respondentů zde
udělilo známku 1, 10 známku 2, 10 známku 3, 8 známku 4 a 2 známku 5. Z daného vyplývá, že zatímco
respondenti nepochybovali o erudici lektora a dobrém podání, větší pochyby mají o upotřebitelnosti a
obsahu. Toto téma však bylo zhodnoceno stále dobře a v porovnání získalo lepší známky než předchozí.
Graf 52: Hodnocení tématu „Motivace dítěte s výchovnými problémy ke změně" (kurátoři)
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Nejlepší ohodnocení však mělo poslední hodnocené téma, Příprava a realizace skupinové rodinné
konference z pohledu Probační a mediační služby ČR. I zde charakteristiky lektora ohodnotili všichni
respondenti, zatímco materiály zhodnotilo méně respondentů. Zde však není rozdíl natolik markantní
(5 respondentů nevyplnilo známku u obsahové stránky a 3 u grafické). Přesto v Grafu 53 můžeme vidět
zaneseny všechny hodnoty včetně znázornění poměrů jednotlivých známek. První byla hodnocena
úroveň obsahu. Ta získala u 27 respondentů známku 1, u 12 respondentů známku 2, u 2 respondentů
známku 3 a u 1 respondenta známku 4. Známka 5 zde nebyla využita. Úroveň grafiky ohodnotilo 24
respondentů známkou 1, 10 respondentů známkou 2 a 6 respondentů známkou 3. Materiály jsou tedy
hodnoceny velmi kladně, obsahová stránka je dokonce hodnocena lépe než grafická (oproti jiným
tématům).
Respondenti velmi oceňovali erudici (zkušenost) lektora. Skoro všichni, 42 respondentů, zde udělili
známku 1, pouze 3 udělili známku 2 a jiné známky nebyly použity. Tato charakteristika byla
jednoznačně nejlépe hodnocenou. Atraktivita výkladu a tempo byly hodnoceny velmi obdobně, obě
byly taky hodnoceny velmi pozitivně. 31 respondentů dalo atraktivitě výkladu známku 1, 12 známku 2
a 2 známku 3. Jiné známky nebyly použity. Tempu výkladu udělilo 29 respondentů známku 1, 14
respondentů známku 2, 1 respondent známku 3 a 1 známku 4. Známka 5 nebyla použita. O něco níže
se pohyboval průměr známek hodnotících využitelnost v praxi a přínos pro osobní rozvoj. Využitelnost
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v praxi získala u 23 respondentů známku 1, u 9 známku 2, u 9 známku 3 a u 4 známku 4. Známka 5 opět
nebyla využita. Celkový přínos tématu byl ohodnocen kladně. Známky byly o něco lepší než hodnocení
posledních dvou zmíněných charakteristik. 24 respondentů zvolilo známku 1, 14 známku 2, 5 známku
3 a 2 známku 4. Známka 5 se v hodnocení neobjevila (viz Graf 53).
Graf 53: Hodnocení tématu „Příprava a realizace skupinové rodinné konference z pohledu Probační a mediační služby ČR"
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Známky horší než 3 byly tedy použity výjimečně pro hodnocení tohoto tématu a hodnocení je veskrze
velmi kladné. Toto téma bylo oznámkováno jako nejlepší, zvláště erudice lektora a případně atraktivita
výkladu, ale i obsah materiálů a tempo výkladu. Obecným trendem je, že respondenti hodnotí jako
horší využitelnost oproti schopnostem lektora, případně i materiálům.
Dále bylo hodnoceno prostředí, technické zajištění workshopů a strava. Při tomto hodnocení využili
respondenti pouze známky 1 až 4. Známku 5 respondenti nevyužili. Kvalita prostředí získala u 25
respondentů známku 1, u 14 známku 2, u 4 známku 3 a u 2 respondentů známku 4. Technické zajištění
oznámkovalo 34 respondentů známkou 1, 9 známkou 2, 1 známkou 3 a 1 známkou 4. Kvalitu stravování
ohodnotilo 27 respondentů známkou 1, 10 respondentů známkou 2, 4 respondenti známkou 3 a 4
respondenti známkou 4 (viz Graf 54). Technické zajištění bylo tedy jednoznačně výtečné, ale i další dva
parametry byly hodnoceny velmi kladně.
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Graf 54: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro workshopy (kurátoři)
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Dotazník dále obsahoval otázku, jestli by měli respondenti zájem o další workshopy. Na výběr měli ze
škály odpovědí ano – spíše ano – spíše ne – ne. 28 respondentů zde zvolila odpověď „ano“, 13
respondentů „spíše ano“, pouze 1 respondent uvedl, že „spíše ne“ a 1 „ne“. Respondenti by se tedy
zúčastnili až na dvě výjimky i dalších workshopů. Dva respondenti na dotaz neodpověděli.
Graf 55: Zájem respondentů o další workshopy (kurátoři)
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V případě kladné odpovědi následovala návazná otázka, o které téma přesně by měli zájem. Na tuto
otázku odpovědělo 28 respondentů, někteří ale zmiňovali více témat, zatímco jiní pouze jediné. Součet
„hlasů“ pro jednotlivá témata je tedy vyšší než počet respondentů, kteří na dotaz odpověděli. Největší
množství respondentů (9) se shodlo, že by chtělo v novém workshopu větší prostor pro praktické
příklady, výměnu zkušeností a diskusi. Nejčastěji navrhovaná témata spadala do dvou kategorií: trestní
oblast a PMS, drogová závislost a práce s drogově závislými. Každá byla zmíněna 5 respondenty. Dále
3 respondenti projevili zájem o workshop na téma práce s klienty (hlavně motivace a komunikace).
Stejně tak 3 respondenti projevili zájem i o psychohygienu a o téma výchovných problémů z hlediska
odborníků. Dvakrát bylo zmíněno, že respondent nemá zájem o konkrétní téma, stačí téma vhodné pro
kurátory. Dále bylo jednou zmíněno téma závislosti na elektronických médiích a sociálních sítích a
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jednou téma organizace práce (time management, vyvážení pracovních, administrativních úkonů a soc.
práce s klientem, motivace a sebemotivace). U posledního jmenovaného bylo zdůrazněno, že by
respondent stál o zahraniční lektory a byl by ochoten participovat na jejich zaplacení (viz Graf 56).
Graf 56: Návrhy konkrétních témat nových workshopů (kurátoři)
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Na konci dotazníku byl prostor pro další poznámky k proběhlému workshopu. Vícekrát se
v poznámkách objevilo, že respondentovi chyběl prostor pro předávání informací či poznatků s kolegy.
Dále se zde objevovaly poznámky k obsahu a jednotlivým tématům. Objevily se zde poznámky, že dva
z lektorů přednesli obecně známá témata, že téma emoce bylo nejhorší a lektor nebyl připraven a že
by bylo lépe, kdyby se při školení dělal rozdíl mezi sociálními pracovnicemi s dlouholetou praxí a těmi
začínajícími.

Vyhodnocení vstupních dotazníků pracovního setkání pracovníků náhradní rodinné péče
Vstupní evaluační dotazník vyplnilo celkem 39. Pouze 1 z respondentů byl muž, ostatní (36) jsou ženy
(viz Graf 57), což odpovídá běžné situaci v této oblasti odbornosti. Celkem 2 respondenti pohlaví
neuvedli. Respondenti uvedli dohromady 16 míst pracovišť, z nichž pochází (pokud počítáme ostravské
KÚ MSK a Ostravu samostatně). Nejvíce pracovníků bylo z Ostravy (5 respondentů), kde se nachází
nejen běžné pracoviště, ale i KÚ MSK. V četnosti hned za nimi (4 respondenti) bylo město Orlová.
Nejčastěji z jednoho pracoviště pocházeli 2 respondenti.
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Graf 57: Respondenti z hlediska pohlaví (NRP)
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Mezi respondenty se nacházely všechny věkové kategorie. Nejčetnější byla kategorie 35–44 let s 17
respondenty. Následovaly ji kategorie přiléhající, tedy kategorie 45–55 let s 10 respondenty a kategorie
25–34 let se 7 respondenty. Do kategorie 55+ spadali dva respondenti a kategorii 18–24 let využil pouze
jeden respondent (viz Graf 58). Zbývající 2 respondenti svůj věk neuvedli.
Graf 58: Respondenti z hlediska věkového složení (NRP)
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Nejvyšší dosažené vzdělání většiny respondentů je vysokoškolské. Vysokou školu uvedlo 31
respondentů. Oproti tomu pouze 4 respondenti uvedli jako nejvyšší dosažené vzdělání vyšší odbornou
školu a 2 respondenti uvedli střední školu (viz Graf 59). Zbývající dva respondenti nejvyšší dosažené
vzdělání neuvedli.
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Graf 59: Respondenti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání (NRP)
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Také v dotazu na délku výkonu SPOD respondenti využili všechny kategorie, které dotazník nabízel.
Nejčetnějšími kategoriemi jsou ty nejkratší. Po 10 respondentech má kategorie 1–4 roky a kategorie
5–9 let (nicméně zde chybí kategorie 0–1 rok, což mohlo způsobit mírné zkreslení). Následně četnost
postupně s roky klesá. Kategorii 10–14 let zaznačilo 7 respondentů, 15–19 let 6 respondentů, 20–30
let 5 respondentů a pouze 1 respondent spadá do kategorie 30+ let ve SPOD (viz Graf 60).
Graf 60: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (NRP)
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Dále bylo zjišťováno, jestli se v minulosti respondenti účastnili také projektu Podpora péče o ohrožené
děti. Více respondentů (18) na dotaz odpovědělo, že se projektu účastnili. Těch, co se neúčastnili, bylo
však obdobně (15 respondentů). Dalších 6 respondentů si nebylo jisto nebo si nepamatovalo, jestli se
účastnilo (viz Graf 61). Následovala návazná otázka, o jakou vzdělávací aktivitu se jednalo. Na tento
dotaz odpovědělo 10 respondentů ze zmíněných 18, kteří se projektu účastnili. Respondenti však na
tento dotaz odpovídali nejednotně. Třikrát byl uveden dvoudenní seminář Prosper a 3 další
respondenti se odvolávali na seminář v Sepetné. Následovaly zmínky setkání pracovníků OSPOD,
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vzdělávání NRP Ostravice, projekt kraje a 1 respondent uvedl, že se účastnil semináře bez další
specifikace.
Graf 61: Účast v projektu Podpora péče o ohrožené děti (NRP)
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Poslední dotaz zněl: Je pro Vás přínosné se účastnit výjezdních workshopů namísto workshopu
pořádaného v místě Vaší práce? Většina respondentů na něj odpověděla kladně (35 respondentů).
Další 4 respondenti odpověděli, že si nejsou jisti. Žádný z respondentů nezvolil negativní odpověď (viz
Graf 62).
Graf 62: Hodnocení přínosnosti výjezdních workshopů respondenty (NRP)

Je pro Vás přínosné se účastnit výjezdních workshopů namísto
workshopu pořádaného v místě Vaší práce?

nevím
4

ano
35

V hlavní části dotazníku respondenti hodnotili míru svého očekávání od nastávajících workshopů. Činili
tak v šesti předem daných kategoriích: odpočinek mimo pracoviště, výměna zkušeností s ostatními
pracovníky NRP, získání nových zkušeností, konzultace s odborníky a prohloubení znalostí a získání
nových informací. Tyto kategorie mohly být respondenty doplněny v kolonce „jiné“, která nebyla
respondenty využita. Hodnocení probíhalo na škále 1 až 5, kde 1 znamená „zcela souhlasím“ a 5 „zcela
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nesouhlasím“. Známku 5 však nikdo nevyužil (známka 4 se vyskytuje v odpovědích jedenkrát). Většina
kategorií se příliš nelišila v rozložení odpovědí respondentů na této škále.
Nejvíce respondenti dle odpovědí v dotazníku očekávali výměnu zkušeností s ostatními pracovníky
z NRP. Zde 35 respondentů označilo odpověď „zcela souhlasím“, 2 odpověď „spíše souhlasím“ a pouze
2 zvolili neutrální známku 3. Jiné známky respondenti nevyužili.
Obdobná očekávání, ale nižší než u předchozího, měli respondenti u kategorií získání nových
zkušeností, prohloubení znalostí a získání nových informací. V případě všech tří očekávání uvedlo 27
respondentů známku 1. Možnost odpočinku mimo pracoviště a konzultace s odborníky označilo za své
jednoznačné očekávání celkem 22 respondentů (viz Graf 63).
Graf 63: Očekávání respondentů od workshopů dle jednotlivých kategorií v dotazníku (NRP)
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V následující části měli respondenti zhodnotit, nakolik souhlasí s tím, že je potřeba zvyšovat odbornost
ve třech uvedených odborných oblastech, které se shodovaly s tématy kurzů (vedení rozhovoru s
žadateli o NRP, výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP, jak pracovat se svými emocemi). Tyto
oblasti bylo možno doplnit v kolonce „jiné“. Hodnocení probíhalo na stejné škále 1 až 5, kde 1 znamená
„zcela souhlasím“ a 5 „zcela nesouhlasím“, jako u předchozí otázky.
S potřebou zvyšovat odbornost v oblasti vedení rozhovoru s žadateli o NRP zcela souhlasilo 25
respondentů, 12 respondentů souhlasilo a 2 respondenti zvolili neutrální odpověď. Žádný respondent
nezvolil odpověď „nesouhlasím“ nebo „zcela nesouhlasím“.
V oblasti výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP zcela souhlasilo s potřebností zvyšování
odbornosti 30 respondentů, souhlasilo 8 respondentů a 1 respondent zvolil neutrální odpověď. Jiné
možnosti nebyly využity.
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V posledním tématu, jak pracovat se svými emocemi, zcela souhlasilo s potřebností zvyšovat odbornost
pouze 11 respondentů. Dalších 20 respondentů spíše souhlasilo, 7 respondentů zvolilo neutrální
odpověď a 1 respondent spíše nesouhlasil. Odpověď „zcela nesouhlasím“ nebyla využita. Přestože
pouze 1 respondent nesouhlasil, potřeba zvyšovat odbornost v této oblasti je dle respondentů
podstatně méně jistá než u předchozích dvou (viz Graf 64).
Ve všech předem daných oblastech respondenti vyjádřili spíše souhlas s potřebou zvýšit odbornost.
Nicméně v oblasti práce s vlastními emocemi ji vnímali méně než ve zbývajících dvou tématech. U
těchto dvou témat byla vnímaná potřeba velmi blízká, přesto v oblasti výkon SPOD v době umístění
dítěte v NRP je potřeba dle odpovědí respondentů vyšší. Respondenti nevyužili možnost navrhnout
jinou oblast odbornosti, ve které je potřeba odbornost zvýšit.
Graf 64: Očekávání respondentů od workshopů dle jednotlivých kategorií v dotazníku (NRP)
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Ve stejných třech oblastech odbornosti (s možností uvést i jinou oblast, která nebyla využita) byly
hodnoceny vlastní teoretické znalosti i praktické zkušenosti respondentů. Hodnocení probíhalo na
škále 1 až 5, přičemž jednotlivé známky představovaly hodnocení ekvivalentní ke školnímu. Pro větší
možnosti srovnání jsou tyto údaje uvedeny v jednom grafu (viz Graf 65). Rozdíly jak v hodnocení
teoretických znalostí, tak i v praktických zkušeností respondentů nejsou příliš velké.
V oblasti vedení rozhovoru s žadateli o NRP oznámkovalo své praktické zkušenosti 7 respondentů
známkou 1, 19 respondentů známkou 2, 12 respondentů známkou 3 a 1 respondent známkou 4.
Známka 5 nebyla využita. Své teoretické znalosti ve stejné oblasti ohodnotilo 7 respondentů známkou
1, 19 respondentů známkou 2, 12 respondentů známkou 3 a 1 respondent známkou 4. Známka 5 opět
nebyla použita. Respondenti tedy zhodnotili stejně své teoretické i praktické schopnosti v této oblasti.
V oblasti výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP ohodnotilo vlastní praktické zkušenosti 5
respondentů známkou 1, 19 respondentů známkou 2, 13 respondentů známkou 3, 1 respondent využil
pro své zkušenosti známku 4 a 1 respondent známku 5. Ve stejné oblasti využili 4 respondenti pro
zhodnocení svých teoretických znalostí známku 1, 20 respondentů známku 2, 14 respondentů známku
3 a 1 respondent známku 5. Známka 4 nebyla využita. Teoretické i praktické schopnosti tedy zhodnotili
velmi obdobně.
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V poslední oblasti, jak pracovat se svými emocemi, své praktické schopnosti zhodnotil pouze 1
respondent známkou 1, 23 respondentů známkou 2 a 15 respondentů známkou 3. Jiné známky nebyly
využity. Vlastní teoretické znalosti zhodnotili 3 respondenti známkou 1, 20 respondentů známkou 2 a
16 respondentů známkou 3. Jiné známky opět nebyly použity. Ani zde nejsou rozdíly mezi hodnocením
praktických a teoretických schopností jednoznačné.
Téma jak pracovat s vlastními emocemi bylo i u NRP jako v jiných pracovních skupinách hodnoceno
jako málo potřebné ve zvyšování odbornosti a zároveň jako téma, kde mají respondenti nejméně
zkušeností i znalostí (rozdíly jsou však mezi všemi třemi oblasti menší). Nižší potřeba odbornosti
v tématu tedy neznamená, že respondenti odbornost již mají, pouze ji nevnímají jako důležitou. Na
rozdíl od jiných pracovních skupin, respondenti z NRP neohodnotili své teoretické znalosti průkazně
lépe než své praktické zkušenosti. Celkově nejlépe své schopnosti hodnotili v první oblasti, vedení
rozhovoru s žadateli o NRP.
Graf 65: Zhodnocení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností respondentů (zhodnocení před workshopy;
NRP)
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Vyhodnocení výstupních dotazníků pracovního setkání pracovníků náhradní rodinné péče
Výstupní dotazník vyplnilo 38 respondentů, o 1 pracovníka méně než u vstupních dotazníků. Ačkoliv
nejde u vstupního a výstupního dotazníku o zcela totožné jedince, trendy ve skladbě respondentů dle
pohlaví, věku, vzdělání a let ve výkonu SPOD zůstávají zachovány. Zkreslení oproti předchozímu
dotazníku je tedy minimální. Dále tudíž nebudeme skladbu respondentů probírat. Následuje hodnocení
samotných workshopů a jejich přínosu pro respondenty.
Respondenti v rámci výstupních dotazníků hodnotili zvlášť jednotlivá témata workshopu v předem
daných charakteristikách, a to na škále 1 až 5. Šlo o ekvivalent školního známkování.
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Prvním hodnoceným tématem bylo, jak pracovat se svými emocemi. V prvních dvou bodech byly
hodnoceny materiály k tématu, zvlášť grafická a obsahová stránka. U obojího odpovídalo pouze 31
respondentů z 38 celkových. Absolutní čísla tedy nelze srovnávat s absolutními čísly hodnocení lektora
a celkového přínosu tématu. V Grafu 66 můžete vidět grafické znázornění poměrů jednotlivých známek
včetně vepsaných absolutních hodnot. Úroveň obsahu zhodnotilo 19 respondentů známkou 1, 7
respondentů známkou 2, 3 respondenti známkou 3 a 2 respondenti známkou 5. Známka 4 nebyla
využita a 7 respondentů na dotaz neodpovědělo. Úroveň grafické stránky oznámkovalo 18
respondentů známkou 1, 7 respondentů známkou 2, 4 respondenti známkou 3 a 2 respondenti
známkou 5. Známka 4 nebyla využita a na dotaz 7 respondentů neodpovědělo. Rozdílnost známek
udělených grafické stránce a obsahu materiálů je tedy minimální, jde o rozdíly v jednom
respondentovi.
Dále byl hodnocen lektor. Toto hodnocení provedli všichni respondenti, kteří vyplňovali dotazník. Jeho
erudici (zkušenost) zhodnotilo 31 respondentů známkou 1, 5 respondentů známkou 2, 1 respondent
známkou 3 a 1 respondent známkou 4. Známka pět vůbec nebyla využita. Šlo o jeden z nejlépe
hodnocených aspektů spolu s tempem výkladu. Tempo výkladu bylo 31 respondenty oznámkováno
známkou 1, 4 respondenty známkou 2 a 3 respondenty známkou 3. Jiné známky nebyly využity. Velmi
podobně byla ohodnocena atraktivita výkladu. Zde 29 respondentů zvolilo známku 1, 6 respondentů
známku 2 a 3 respondenti známku 3. Jiné známky nebyly využity. Nejhůře byly oznámkovány aspekty:
věcná náplň a přínos pro osobní rozvoj. Věcné náplni udělilo 24 respondentů známku 1, 9 respondentů
známku 2, 4 respondenti známku 3 a 1 respondent známku 4. Známka 5 nebyla použita. Přínosu pro
osobní rozvoj udělilo 24 respondentů známku 1, 8 respondentů známku 2, 5 respondentů známku 3 a
1 respondent známku 4. Známka 5 opět nebyla využita. Liší se tedy pouze v jednom respondentovi.
Celkový přínos byl 26 respondenty oznámkován známkou 1, 7 respondenty známkou 2 a 5 respondenty
známkou 3. Jiné známky nebyly v tomto případě využity. Níže se ve známkách tedy pohybovaly
materiály k tématu spolu s věcnou náplní a přínosem. Podání lektora a jeho zkušenost byly hodnoceny
nejlépe. Celkově však žádný aspekt nebyl hodnocen negativně, známka 1 se objevuje vždy nejvíce,
známky 4 nebo 5 jsou využívány zcela sporadicky.
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Graf 66: Hodnocení tématu "Jak pracovat se svými emocemi" (NRP)
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Dalším hodnoceným tématem je výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP. Materiály v rámci tohoto
tématu ohodnotilo 33 respondentů z 38 celkových respondentů daného dotazníku. Absolutní čísla tedy
nelze stejně jako u předchozího tématu srovnávat s absolutními čísly hodnocení lektora a celkového
přínosu tématu. V Grafu 67 lze vidět grafické znázornění. Úroveň obsahu materiálů ohodnotilo 13
respondentů známkou 1, 13 respondentů známkou 2, 4 respondenti známkou 3, 1 respondent
známkou 4 a 2 respondenti známkou 5. Grafickou stránku materiálů zhodnotilo 13 respondentů
známkou 1, 12 respondentů známkou 2, 5 respondentů známkou 3, 1 respondent známkou 4 a 2
respondenti známkou 5. Rozdíl je tedy pouze u jednoho respondenta.
Ostatní kritéria tohoto tématu hodnotili všichni respondenti (38) známkou 1 až 4, známku 5 vůbec
nepoužili. Z charakteristik hodnocených u lektora byla nejlépe hodnocena erudice (zkušenost). Zde
dalo 18 respondentů známku 1, 13 respondentů známku 2 a 6 respondentů známku 3. Jiné známky
nebyly použity. Ostatní charakteristiky se v hodnocení příliš nelišily. Atraktivitu výkladu ohodnotilo 15
respondentů známkou 1, 11 respondentů známkou 2, 9 respondentů známkou 3 a 2 respondenti
známkou 4. Tempo výkladu u 16 respondentů získalo známku 1, u 12 známku 2, u 8 známku 3 a u 1
známku 4. Věcnou náplň ohodnotilo 16 respondentů známkou 1, 11 respondentů známkou 2, 9
respondentů známkou 3 a 1 respondent známkou 4. Přínos pro osobní rozvoj byl oznámkován 15
respondenty známkou 1, 12 respondenty známkou 2, 7 respondenty známkou 3 a 3 respondenty
známkou 4. Pokud jde tedy o poměr známek, jednotlivé charakteristiky byly hodnoceny v tomto
tématu hůře než u předchozího. Celkové hodnocení přínosu má také vyšší podíl horších známek než
v předchozím případě, ale je zároveň hodnoceno průměrně lépe než většina jednotlivostí. Celkovému
přínosu udělilo 17 respondentů známku 1, 11 respondentů známku 2, 8 respondentů známku 3 a 1
respondent známku 4 (viz Graf 44). Ve všech bodech tedy stále převažují známky 1 a 2 oproti horšímu
ohodnocení, známky 4 a 5 jsou výjimečné.
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Graf 67: Hodnocení tématu " Výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP"
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Posledním hodnoceným tématem je vedení rozhovoru s žadateli o NRP. Toto téma bylo hodnoceno
nejlépe, známky horší než 3 vůbec nebyly použity. Materiály hodnotilo 32 respondentů z celkových 38,
obsah byl hodnocen obdobně jako grafika. Obsahová úroveň získala od 22 respondentů známku 1, 7
respondentů známku 2 a 3 respondentů známku 3. Úroveň grafiky oznámkovalo 21 respondentů
známkou 1, 8 respondentů známkou 2 a 3 respondenti známkou 3.
Ostatní charakteristiky hodnotili všichni respondenti odpovídající na dotazník (38). Lektorovu erudici
(zkušenost) ohodnotilo 32 respondentů známkou 1 a 6 respondentů známkou 2. Známka 3 nebo horší
nebyly použity. Atraktivitě výkladu dalo 30 respondentů známku 1, 7 respondentů známku 2 a 1
respondent známku 3. Tempo výkladu ohodnotilo 30 respondentů známkou 1 a 8 respondentů
známkou 2. Známka 3 a horší nebyly použity. Věcnému obsahu dalo 31 respondentů známku 1, 6
respondentů známku 2 a 1 respondent známku 3. Přínos pro osobní rozvoj byl zhodnocen 28
respondenty známkou 1, 9 respondenty známkou 2 a 1 respondentem známkou 3. Celkový přínos je
zde oznámkován velmi kladně. 31 respondentů udělilo známku 1, 7 respondentů známku 2 (viz Graf
68). V hodnocení jednotlivých charakteristik u tohoto tématu jsou menší rozdíly. Nižší známkový
průměr celkově získaly materiály k tématu, ale celkové hodnocení je stále velmi kladné i u nich. Celkově
výjimečně se vyskytl respondent, který by nebyl spokojen s tématem a jeho podání v hodnocených
aspektech. Celkové hodnocení přínosu je zároveň jeden z nejlépe hodnocených bodů (ale rozdíly, jak
již bylo zmíněno, jsou mezi jednotlivými hodnocenými aspekty malé).
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Graf 68: Hodnocení tématu "Vedení rozhovoru s žadateli o NRP" (NRP)
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Nejlépe hodnoceným tématem bylo tedy zmíněné poslední vedení rozhovoru s žadateli o NRP. Nejhůře
pak téma výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP, a to přesto, že téma jak pracovat se svými
emocemi respondenti ve vstupních dotaznících hodnotili jako nejméně potřebné přes své nejmenší
praktické i teoretické schopnosti v této oblasti. Nepotvrdilo se zde, že celková přínosnost pro
respondenty silně souvisí s přínosem pro osobní rozvoj, protože celkový přínos byl u 2 ze 3 témat
hodnocen lépe. Žádné téma nebylo respondenty hodnocena vysloveně špatně, známky horší než 3 se
vyskytovaly výjimečně, nejvíce respondenti obecně udělovali známku 1, případně 2.
Dále v dotazníku následovalo hodnocení zázemí – kvality prostředí, technického zajištění a stravy. Při
hodnocení zmíněného byly ze škály známek 1 až 5 využity všechny známky kromě pětky. Zatímco první
bod hodnotilo 36 respondentů, zbývající aspekty hodnotilo o 1 respondenta více. Zkreslení při
srovnávání absolutních čísel mezi těmito aspekty způsobené jedním respondentem je však minimální.
Znázornění ukazující graficky i poměry známek můžete vidět v Grafu 69. Kvalita prostředí byla 12
respondenty ohodnocena známkou 1, 18 respondenty známkou 2, 3 respondenty známkou 3 a 3
respondenty známkou 4. Dva respondenti kvalitu prostředí neohodnotili. Technické zajištění
oznámkovalo 24 respondentů známkou 1, 11 respondentů známkou 2 a 2 respondenti známkou 3. 1
respondent technické zajištění nehodnotil. Kvalita stravování byla zhodnocena 25 respondenty
známkou 1, 10 respondenty známkou 2 a 2 respondenty známkou 3 (viz Graf 69). Kvalita prostředí byla
tedy hodnocena podstatně hůře než ostatní dva aspekty, u kterých jsou rozdíly ve známkách minimální.
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Graf 69: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro workshopy (NRP)
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Na konci výstupních dotazníků respondenti hodnotili svoje schopnosti (zvlášť teoretické a praktické)
v oblastech jednotlivých témat workshopu, a to stav po workshopech. Škála zůstala pro tuto otázku
stejná, jde o známky 1 až 5 představující ekvivalent školního známkování. Zatímco v hodnocení svých
schopností před workshopy, které respondenti vyplňovali ve vstupních dotaznících, byly použity
známky od 1 do 5, pro hodnocení svých schopností po workshopech využili již pouze škálu 1 až 3,
v jednom případě i známku 4. Absolutní čísla se však místy liší nejen kvůli jinému hodnocení, protože
celkový počet respondentů je také jiný. Jde však o zanedbatelný rozdíl v řádech jednotek (ve vstupním
dotazníku odpovídalo 39 respondentů, ve výstupním 38, na hodnocení praktických schopností 36
respondentů). Zkreslení je však stále malé. Grafické znázornění obou hodnocení (před i po) praktických
zkušeností i teoretických znalostí respondentů můžete vidět v Grafu 70 a 71.
V oblasti vedení rozhovoru s žadateli o NRP své praktické schopnosti ohodnotilo po workshopu 22
respondentů známkou 1, 13 respondentů známkou 2 a 1 respondent známkou 3. Teoretické znalosti
22 známkou 1, 13 známkou 2 a 3 známkou 3.
V odborné oblasti výkon SPOD v době umístění dítěte do NRP zhodnotilo své praktické schopnosti po
workshopech 19 respondentů známkou 1, 14 respondentů známkou 2, 2 respondenti známkou 3 a 1
respondent známkou 4. Vlastní teoretické znalosti ve stejné oblasti odbornosti po workshopech
ohodnotilo 16 respondentů známkou 1, 19 respondentů známkou 2 a 3 respondenti známkou 3.
V oblasti jak pracovat s vlastními emocemi ohodnotilo své praktické schopnosti po workshopech 17
respondentů známkou 1, 18 respondentů známkou 2 a 1 respondent známkou 3. Své teoretické
znalosti oznámkovalo 17 respondentů známkou 1, 19 respondentů známkou 2 a 2 respondenti
známkou 3 (viz Graf 70). Jak již bylo zmíněno výše, praktické schopnosti hodnotilo ve výstupních
dotaznících o 2 respondenty méně, než je celkové množství respondentů výstupních dotazníků.
Ani zde, na rozdíl od předchozích pracovních skupin, nehodnotili respondenti své praktické schopnosti
hůře než teoretické. Naopak respondenti z pracovní skupiny pracovníků NRP ve výstupním dotazníku
hodnotili vždy lépe své praktické schopnosti než teoretické znalosti. Je tedy možné, že tato skupina
pracovníků u sebe vnímá jiné schopnosti než ostatní pracovníci. Oproti schopnostem a znalostem
respondentů před workshopy (viz Graf 71) můžeme pozorovat velké zlepšení. Zatímco při hodnocení
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schopností před workshopem respondenti využívali nejvíce známky 2 a 3, při stejném hodnocení po
workshopech již ve většině případů převažovala známka 1, v některých případech známka 2. Ostatní
známky respondenti výstupních dotazníků využili pro hodnocení svých schopností výjimečně. Bohužel
není možné vysledovat změny u konkrétních respondentů, protože skladba respondentů se liší mezi
výstupními a vstupními dotazníky a chybí v nich údaje, které by identifikovaly konkrétního jedince.
Graf 70: Zhodnocení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností respondentů (zhodnocení po workshopech;
NRP)
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Graf 71: Zhodnocení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností respondentů (zhodnocení před workshopy;
NRP)
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Dále bylo ve výstupních dotaznících zjišťováno, jestli by účastníci měli zájem o další workshopy. Na
tento dotaz mohli respondenti zvolit jednu z následujících možností: ano – spíše ano – spíše ne – ne.
Většina respondentů (23) zvolila odpověď „ano“, 9 respondentů odpovědělo „spíše ano“ a 4
respondenti zaznačili „spíše ne“ (viz Graf 72). Odpověď „ne“ nebyla využita, 2 respondenti z celkových
38 na dotaz neodpověděli. Kladnou odpověď zvolilo dohromady (32 respondentů).
Graf 72: Zájem respondentů o další workshopy (NRP)
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Při kladné odpovědi byl tento dotaz rozvinut otázkou, o které téma na dalším workshopu by stál
respondent. Z 32 respondentů, kteří na předchozí dotaz odpověděli kladně, jich pouze 13 odpovědělo
na navazující otázku. Odpovědi lze pomyslně rozdělit do tří skupin. První, nejpočetnější skupina (6
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respondentů), zmiňovala NRP, a to buď obecně, nebo svůj výběr ještě konkretizovala (např.
příbuzenská pěstounská péče, výměna novinek a zkušeností). Druhá nejpočetnější skupina cílila svým
tématem do problematiky dětí v NRP (traumata, specifika atd.). Třetí, nejméně početná skupina (3
respondenti), si přála téma zabývající se naopak prací s rodiči či pěstounskou rodinou dětí v NRP (např.
povinnosti rodičů dítěte v NRP, doprovázení pěstounů, práce s rodinou po odebrání dítěte; viz Graf
73).
Graf 73: Návrhy témat nových workshopů, obecně (NRP)
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Výsledky dotazníkového šetření mezi členy pracovní skupiny
Vyhodnocení vstupního dotazníku členů pracovní skupiny
Vstupní evaluační dotazník vyplnilo celkem 25 respondentů. V rámci jednotlivých OSPOD dle obcí
s rozšířenou působností byli respondenti zastoupení téměř ze všech ORP.
Členkami pracovní skupiny jsou výhradně ženy, což je v souladu s tím, že se jedná o sociální oblast,
resp. oblast péče o děti a mládež, kde převažuje zaměstnanost žen.
Z hlediska věkové struktury respondentů můžeme konstatovat, že to odpovídá normálnímu rozložení,
tj. nejvíce je středních věkových skupin, naopak zástupci nejmladší a nejstarší věkové skupiny se
v souboru nevyskytují.
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Graf 74: Věková struktura členek pracovní skupiny (vstupní hodnocení členů PS)
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Z hlediska vzdělanostní struktury dominují členky s vysokoškolským vzděláním před vyšším odborným
vzděláním.
Graf 75: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání (vstupní hodnocení členů PS)
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Z hlediska praxe ve výkonu SPOD, lze konstatovat, že jsou zastoupeny nejvíce ty osoby, s délkou praxe
15-19 let a současně 5-9 let, následované těmi s praxí 1-4 roky.
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Graf 76: Struktura respondentů dle doby výkonu funkce ve SPOD (vstupní hodnocení členů PS)
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Většina respondentů byla již dříve členkou nějaké pracovní skupiny, přičemž nejčastěji se jednalo o
pracovní skupinu CAN (syndrom týraného dítěte – „Child Abuse and Neglect“. Dále mezi pracovními
skupinami figurovala Cochemská praxe, a komunitní plánování.
Graf 77: Zapojení do předchozích vzdělávacích aktivit (vstupní hodnocení členů PS)
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Graf 78: Hodnocení smyslu být členem pracovní skupiny (vstupní hodnocení členů PS)
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Není překvapující, že mezi členkami pracovní skupiny převládá pozitivní hodnocení smyslu být členkou
pracovní skupiny.
Z hlediska důvodů pro zapojení se do pracovní skupiny dominovaly důvody setkání s odborníky,
možnost rozvíjet sebe sama. Relativně méně významným důvodem byla možnost kariérního růstu.
Graf 79: Důvody pro zapojení se do pracovní skupiny (vstupní hodnocení členů PS)
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Graf 80: Členství v pracovní skupině Podpora péče o ohrožené děti (vstupní hodnocení členů PS)
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Většina dotazovaných nebyla členy pracovní skupiny projektu „Podpora péče o ohrožené děti“, který
realizoval v minulosti Moravskoslezský kraj.
Graf 81: Očekávání od odborných setkání pracovní skupiny (vstupní hodnocení členů PS)

Očekávání od odborných setkání pracovní skupiny
Odpočinek mimo místo pracoviště

7

2

Výměna zkušeností s ostatními

15

Získání nových zkušeností
17

Prohloubení znalostí

3
6

19

neutrální

5
5

17

Získání nových informací

spíše souhlasím

7
17

Konzultace s odborníky

zcela souhlasím

2

6

spíše nesouhlasím

zcela nesouhlasím

Pokud jde o očekávání členů pracovní skupiny od odborných setkání, největší očekávání je od získání
nových zkušeností, získání nových informací, prohloubení znalostí, výměna zkušeností s ostatními,
konzultace s odborníky. Až na posledním místě figuruje odpočinek mimo místo pracoviště.
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Graf 82: Hodnocení potřebnosti zvyšování informovanosti v jednotlivých tématech (vstupní hodnocení členů PS)
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Dotazované členky pracovní skupiny se měly možnost vyjádřit k potřebnosti jednotlivých témat
odborných setkání. Zde se potvrdila správnost zvolených témat, neboť dominují u všech témat
odpovědi zcela souhlasím či spíše souhlasím. Kumulativně je součet odpovědí zcela souhlasím, a spíše
souhlasím vždy minimálně 80 %.
Graf 83: Sebehodnocení teoretických znalostí v tématech na počátku (vstupní hodnocení členů PS)
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Na základě sebehodnocení (užito školní škály) na počátku hodnotily členky své teoretické znalosti
nejhůře v případě tématu možnosti sociální práce a resocializace pachatele domácího násilí a základy
krizové intervence, naopak relativně nejlépe v tématech sociální práce s dítětem v případech
podezření na týrání dítěte a dále sociální práce s dítětem a rodinou, kde je podezření, že dochází
k zanedbávání dítěte.
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Graf 84: Sebehodnocení praktických dovedností v tématech na počátku (vstupní hodnocení členů PS)
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Známka

Podobné sebehodnocení jako v případě teoretických znalostí je v případě praktických dovedností a
zkušeností, tj. relativně nejhůře v případě tématu možnosti sociální práce a resocializace pachatele
domácího násilí a základy krizové intervence, naopak relativně nejlépe v tématech sociální práce
s dítětem v případech podezření na týrání dítěte a dále sociální práce s dítětem a rodinou, kde je
podezření, že dochází k zanedbávání dítěte.
Graf 85: Hlavní informační zdroje využívané při práci (vstupní hodnocení členů PS)
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Relativně nejčetněji jsou využívané osobně řešené případy (osobní zkušenost, která je nenahraditelná),
následované odbornými školeními a kurzy, metodikami a doporučenými postupy. Relativně nejméně
je využíván internet.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi účastníky workshopu Základy krizové intervence
Evaluační dotazník klíčové aktivity 3 pro pracovní skupinu odborného setkání na téma „Základy krizové
intervence“ vyplnilo 24 respondentů.
Respondenti uváděli, jak dlouho SPOD vykonávají. Délka byla uváděna zaškrtnutím jedné z předem
daných 6 kategorií. Respondenti jsou v kategoriích zastoupeni více méně rovnoměrně, pouze kategorii
10 až 14 let zvolili 3 respondenti a kategorii 30 a více let 2 respondenti. Ostatní kategorie jsou
zastoupeny vždy 4 až 6 respondenty (viz Graf 86).
Graf 86: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (Základy krizové intervence)
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V první části dotazníku respondenti hodnotili na škále 1 až 5 odrážející školní známkování, kdy 1
znamená nejlepší a 5 znamená nejhorší. Hodnoceny byly vzdělávací materiály, obsahová (věcná) náplň
a přínos setkání, lektor, prostředí a technické zajištění, a nakonec celkový přínos odborného setkání.
Jednotlivé aspekty hodnotilo všech 24 respondentů, ale stávalo se, že někteří respondenti občas
hodnocení některých aspektů vynechali. Při hodnocení jednotlivých aspektů respondenti využili pouze
známek 1 až 4, známka 5 nebyla nikým z respondentů použita.
První byly hodnoceny vzdělávací materiály, zvlášť obsahová a grafická úroveň. Obsahová úroveň
vzdělávacích materiálů byla 16 respondenty ohodnocena známkou 1, 6 respondenty známkou 2 a 2
respondenty známkou 3. Známky 4 a 5 zde nebyly využity. Grafická úroveň materiálů byla hodnocena
podobně. Opět 16 respondentů zvolilo známku 1, 5 respondentů známku 2 a 2 respondenti známku 3.
U lektora byla hodnocena erudice (zkušenost), atraktivita výkladu (interaktivita, poutavost, využití
pestré škály didaktických pomůcek a metod) a tempo výkladu. Zkušenost lektora ohodnotilo 15
respondentů známkou 1, 5 respondentů známkou 2 a 3 respondenti známkou 3. Atraktivita výkladu
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byla celkově hodnocena také kladně, nicméně o něco hůře než zkušenosti lektora. Celkem 13
respondentů zvolila známku 1, dalších 6 respondentů známku 2, známku 3 označili 4 respondenti a 1
respondent uvedl známku 4. Tempo výkladu bylo hodnoceno obdobně. Známku 1 zde udělilo 12
respondentů, 9 respondenti udělili známku 2, 2 respondenti známku 3 a 1 respondent známku 4.
Dále byla hodnocena obsahová (věcná) náplň a přínos odborného setkání. Tato část byla dále rozdělena
na využitelnost získaných informací pří výkonu SPOD, modelové příklady z praxe a ne teorie, včetně
rozborů správnosti postupů, pestrá škála příkladů z praxe pokrývající různé situace a interaktivita,
včetně nácviku různých situací ve formě hry.
Z obsahové náplně byly nejlépe hodnoceny příklady z praxe, kde 14 respondentů dalo známku 1, 7
respondentů známku 2 a 3 respondenti známku 3. Podobně byla hodnocena i využitelnost informací,
kde 13 respondentů uvedlo známku 1, 9 respondentů známku 2 a 2 respondenti známkou 3. Modelové
příklady z praxe ohodnotilo známkou 1 13 respondentů, známkou 2 8 respondentů a známkou 3
celkem 3 respondenti. O něco hůře, avšak přesto převážně kladně, byla hodnocena interaktivita
obsahu setkání. Celkem 6 respondentů označilo známku 1, 8 respondentů známku 2, 7 respondentů
známku 3 a 1 respondent známku 4. Z tohoto hodnocení lze číst, že respondenti – účastníci setkání by
ocenili vyšší možnost zapojit se do výkladu látky, využití interaktivních aktivit, nácviku apod.
Graf 87: Hodnocení zajištění setkání (Základy krizové intervence)
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Dále bylo hodnoceno prostředí a technické zajištění, které bylo rozděleno do kategorií kvalita
prostředí, technické zázemí a kvalita stravování. Kvalitu prostředí hodnotilo 17 respondentů známkou
1, 5 respondentů známkou 2 a vždy 1 respondent známkou 3 a 4. Technické zajištění hodnotilo 20
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respondentů známkou 1 a 4 respondenti známkou 2. Kvalitu stravování hodnotilo 17 respondentů
známkou 1, 5 respondentů známkou 2 a 2 respondenti známkou 3. Vesměs tedy mezi respondenty
převládala spokojenost se zajištěním setkání.
Graf 88: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro odborné setkání (Základy krizové intervence)
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Následovně respondenti hodnotili přínos odborného setkání jako celku. Celkový přínos ohodnotilo
pouze 18 respondentů z 24. Známku 1 udělilo celkovému přínosu setkání 13 respondentů, známku 2 4
respondenti a známku 3 pak udělil 1 respondent. Celkové hodnocení tedy bylo kladné.
Graf 89: Hodnocení celkového přínosu odborného setkání (Základy krizové intervence)
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Dále dotazník obsahoval dotaz, jestli by respondenti měli zájem i o další odborná setkání. Na dotaz
odpovědělo 23 respondentů z 24, celkem 22 kladně, 1 respondent záporně (viz Graf 90).
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Graf 91: Zájem o další odborné setkání (Základy krizové intervence)
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Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi účastníky workshopu Podezření ze zanedbání dětí z
pohledu SPOD
Evaluační dotazník klíčové aktivity 3 pro pracovní skupinu odborného setkání na téma „Podezření ze
zanedbání dětí z pohledu SPOD“ vyplnilo 21 respondentů.
Dále respondenti uváděli, jak dlouho SPOD vykonávají. Délka byla uváděna zaškrtnutím jedné z předem
daných 6 kategorií. Nejvíce respondentů, celkem 8, označilo kategorii 1 až 4 roky praxe. Následující 3
kategorie byly zastoupeny více méně rovnoměrně 3 až 4 respondenty. Kategorie 20 až 30 let a více než
30 let praxe byly zastoupeny vždy jen 1 respondentem.
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Graf 92: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (Podezření ze zanedbání dětí z pohledu SPOD)
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V první části dotazníku respondenti zajištění setkání. Toto hodnocení probíhalo na škále 1 až 5
odrážející školní známkování, kdy 1 znamená nejlepší a 5 znamená nejhorší. Hodnoceny byly vzdělávací
materiály, obsahová (věcná) náplň a přínos setkání, lektor, prostředí a technické zajištění, a nakonec
celkový přínos odborného setkání. Jednotlivé aspekty hodnotilo všech 21 respondentů, někteří
respondenti nicméně tu a tam vynechali hodnocení některých aspektů. Hodnocení bylo celkově kladné.
První byly hodnoceny vzdělávací materiály, zvlášť obsahová a grafická úroveň. Obsahová úroveň
vzdělávacích materiálů byla 18 respondenty ohodnocena známkou 1, 2 respondenty známkou 2 a 1
respondentem známkou 3. Známky 4 a 5 zde nebyly využity. Grafická úroveň materiálů byla hodnocena
podobně. Celkem 17 respondentů ji oznámkovalo známkou 1, 1 respondent známkou 2, 2 respondenti
známkou 3.
U lektora byla hodnocena erudice (zkušenost), atraktivita výkladu (interaktivita, poutavost, využití
pestré škály didaktických pomůcek a metod) a tempo výkladu. Pro hodnocení těchto aspektů využili
respondenti pouze škálu 1 až 3. Známky 4 a 5 zde nebyly vůbec použity. Zkušenost lektora ohodnotilo
19 respondentů známkou 1 a vždy 1 respondent známkou 2 a 3. Atraktivitu výkladu zhodnotilo 17
respondentů známkou 1, 2 respondenti známkou 2 a 1 respondent známkou 3. Tempo výkladu bylo
hodnoceno obdobně. Známku 1 zde udělilo 16 respondentů, 2 respondenti udělili známku 2 a 2
respondenti známku 3.
Dále byla hodnocena obsahová (věcná) náplň a přínos odborného setkání. Tato část byla dále rozdělena
na využitelnost získaných informací pří výkonu SPOD, modelové příklady z praxe a ne teorie, včetně
rozborů správnosti postupů, pestrá škála příkladů z praxe pokrývající různé situace a interaktivita,
včetně nácviku různých situací ve formě hry.
Z obsahové náplně byly nejlépe hodnoceny modelové příklady z praxe, kde 14 respondentů dalo
známku 1, 4 respondenti známku 2 a 1 respondent známku 3. Dále byla lépe hodnocena využitelnost
informací. Tu ohodnotilo 12 respondentů známkou 1, 7 respondentů známkou 2 a 1 respondent
známkou 3. Interaktivitu výkladu ohodnotilo známkou 1 celkem 12 respondentů, známkou 2 pak 4
82

respondenti a známkou 3 celkem 2 respondenti, 1 respondent uvedl také známku 4. Nejhůře, avšak
přesto převážně kladně, byla hodnocena pestrá škála příkladů z praxe. Zde uvedlo 11 respondentů
známku 1, 5 respondentů známku 2, 1 známku 1 a 2 známku 4.
Graf 93: Hodnocení zajištění setkání (Podezření ze zanedbání dětí z pohledu SPOD)
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Dále bylo hodnoceno prostředí a technické zajištění, které bylo rozděleno do kategorií kvalita
prostředí, technické zázemí a kvalita stravování. Kvalitu stravování hodnotilo 14 respondentů známkou
1, 4 respondenti známkou 2 a 2 respondenti známkou 3. Technické zázemí ohodnotilo 18 respondentů
známkou 1 a vždy 1 respondent známkou 2 a 3. Kvalitu prostředí ohodnotilo známkou 1 celkem 15
respondentů, známkou 2 celkem 4 respondenti a známkou 3 pak 2 respondenti.
Graf 94: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro odborné setkání (Podezření ze zanedbání dětí z pohledu SPOD)
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Následovně měli respondenti hodnotit přínos odborného setkání jako celku. Většina respondentů však
tuto položku v evaluačním dotazníku nevyplnila.
Dále dotazník obsahoval dotaz, jestli by respondenti měli zájem i o další odborná setkání. Na dotaz
odpovědělo 19 respondentů z 21, 18 kladně, 1 respondent záporně (viz Graf 95).
Graf 95: Zájem o další odborné setkání (Podezření ze zanedbání dětí z pohledu SPOD)

Zájem o další workshopy

ne
1

ano
18

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi účastníky workshopu Možnosti sociální práce a
resocializace pachatele domácího násilí
Evaluační dotazník klíčové aktivity 3 pro pracovní skupinu odborného setkání „Možnosti sociální práce
a resocializace pachatele domácího násilí“ vyplnilo 20 respondentů. Tito respondenti prováděli SPOD
celkem ve 13 městech, z toho Ostrava zahrnuje jak jednotlivé městské obvody spolu s KÚ MSK. Z toho
vyplývá, že nejvíce respondentů (5), pochází právě z Ostravy. Ostatní města jsou zastoupena pouze
jednou s výjimkou Frýdku-Místku. Dále 2 respondenti neuvedli místo svého výkonu SPOD.
Skladba respondentů z hlediska délky výkonu SPOD je variabilní. Nejvíce respondentů spadá do
kategorie 5–9 let (6 respondentů), případně 20–30 let (5 respondentů). Ostatní kategorie
odpracovaných let ve SPOD jsou zastoupeny 1–3 krát (viz Graf 96).

84

Graf 96: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele domácího násilí)
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V první částí dotazníku bylo hodnocení vzdělávacích materiálů, obsahu, lektora a prostředí a
technického zajištění pracovního setkání. Následně hodnotili celkový přínos odborného setkání.
Respondenti hodnotili jednotlivé aspekty setkání na škále známek 1 až 5, které představovaly
ekvivalent ke školnímu známkování. Odborné setkání mělo na rozdíl od workshopů jediné téma:
možnosti sociální práce a resocializace pachatele domácího násilí.
Materiály k odbornému setkání byly hodnoceny zvlášť po obsahové a grafické stránce. Známka 5
přitom nebyla využita. Jejich obsah ohodnotilo 11 respondentů známkou 1, 2 respondenti známkou 2,
3 respondenti známkou 3 a 1 respondent známkou 4. Grafická stránka materiálů byla 10 respondenty
zhodnocena známkou 1, 6 respondenty známkou 2, 3 respondenty známkou 3 a 1 respondentem
známkou 4.
Celkový obsah pracovního setkání byl při hodnocení rozdělen do 4 bodů. Ani zde nebyla využita známka
5. První bod je využitelnost informací, které dalo 8 respondentů známku 1, 7 respondentů známku 2,
4 respondenti známku 3 a 1 respondent známku 4. Druhým bodem jsou modelové příklady z praxe
včetně rozborů správnosti, postavené oproti teorii. Tento bod ohodnotilo 10 respondentů známkou 1,
5 respondentů známkou 2 a 5 respondentů známkou 3. Jiné známky respondenti u tohoto bodu
nevyužili. Třetím bodem je pestrost škály příkladů, té dalo 11 respondentů známku 1, 7 respondentů
známku 2, 1 respondent známku 3 a 1 respondent známku 4. Posledním bodem týkajícím se obsahu
setkání je interaktivita (nácvik, hry atd.). Interaktivitu zhodnotilo 11 respondentů známkou 1, 4
respondenti známkou 2, 4 respondenti známkou 3 a 1 respondent známkou 4.
Dále byl ve 3 aspektech hodnocen lektor. Při hodnocení lektora respondenti využili pouze známky 1 až
3. Jeho zkušenost (erudici) oznámkovalo 12 respondentů známkou 1, 5 respondentů známkou 2 a 3
respondenti známkou 3. Atraktivitu lektorova výkladu zhodnotilo 9 respondentů známkou 1, 6
respondentů známkou 2 a 5 respondentů známkou 3. Posledním hodnoceným aspektem lektorova
výkladu bylo tempo výkladu, kterému udělilo 12 respondentů známku 1, 7 respondentů známku 2 a 1
respondent známku 3 (viz Graf 97).
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Hodnocení jednotlivých částí odborného setkání se navzájem lišily pouze v menší míře. Velmi dobře
byl ve všech bodech hodnocen lektor a příklady z praxe. Odborné setkání bylo hodnoceno vesměs
pozitivně, známka 5 nebyla při hodnocení ve zmíněných aspektech využita a známka 4 se objevila
výjimečně. Ve všech případech byla nejčetnější známkou známka 1 následována většinou známkou 2.
Slabší stránkou pak byla využitelnost informací při výkonu SPOD, kterou si respondenti nebyli natolik
jistí, jako kvalitou jiných aspektů.
Graf 97: Hodnocení odborného setkání (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele domácího násilí)
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V následujícím hodnocení týkajícího se zázemí odborného setkání lze pozorovat mnohem znatelnější
rozdíly. Kvalitu prostředí zhodnotilo 17 respondentů známkou 1 a 3 respondenti známkou 2. Horší
známky respondenti nevyužili. Technické zajištění bylo všemi respondenty (20) oznámkováno známkou
1. Oproti tomu kvalita stravování byla pouze 10 respondenty ohodnocena známkou 1, 6 respondenty
známkou 2, 2 respondenty známkou 3, 1 respondentem známkou 4 a 1 respondentem známkou 5 (viz
Graf 98). Zatímco s kvalitou prostředí i technickým zajištěním byli tedy respondenti jednoznačně
spokojeni, kvalitu stravování vnímali jako slabší. Přesto většina respondentů udělila stravě známku 1
nebo 2, z čehož vyplývá, že spokojenost převažovala i zde.
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Graf 98: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro odborné setkání (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele
domácího násilí)
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Následně měli respondenti zhodnotit celkový přínos odborného setkání. Zde bohužel odpovídalo na
rozdíl od předchozích bodů pouze 13 respondentů z 20 celkových. Pro toto hodnocení byly využity
pouze známky v rozpětí 1 až 3. Známku 1 udělili 4 respondenti, známku 2 dalo 6 respondentů a známku
3 udělili 3 respondenti. Souvislost mezi délkou výkonu SPOD a hodnocením celkového přínosu
odborného setkání nebyla nalezena. V průměru tedy respondenti hodnotili celkový přínos odborného
setkání známkou 2. Nejlépe hodnocenými prvky přitom byla kvalita prostředí spolu s technickým
zajištěním. Dobře byl hodnocen i lektor, nicméně hodnocení lektora, obsahu a materiálů k odbornému
setkání se příliš mezi sebou nelišilo. Nelze zde tedy určit jednoznačně silnou stránku.
Graf 99: Hodnocení celkového přínosu odborného setkání (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele domácího
násilí)
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V druhé části dotazníku následovaly 4 otevřené otázky vztahující se k přínosnosti odborných setkání.
První z nich zněla: Co nového jste se v kurzu naučil/a? Na tento dotaz odpovědělo 11 z 20 respondentů.
Počet odpovědí se však neshoduje s počtem respondentů, protože někteří zmiňovali více oblastí.
Odpovědi na tento dotaz byly variabilní, nicméně nejvíce respondenti volili dvě odpovědi. 4
respondenti odpověděli, že si buď nejsou jisti, co jim pracovní setkání dalo anebo že jim nedalo nic.
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Tito respondenti byli vyzváni návazným dotazem, aby vysvětlili, proč tomu tak je. Zde 3 ze zmíněných
napsali, že setkání pro ně bylo spíše opakováním již známých faktů a 1 respondent uvedl, že výklad byl
příliš nezajímavý. Respondenti, kteří se nenaučili nic nového, spadají každý do jiné kategorie délky
výkonu SPOD, a proto nelze tvrdit, že by zde byla souvislost.
Pokud nepočítáme tyto respondenty, nejčetnější (4 respondenti) odpovědí na otázku bylo, že se naučili
o osobě pachatele a přístupu k ní. Dále 2 respondenti odpověděli, že nové informace získali skrz sdílení
zkušeností s ostatními. Jiným 2 respondentům umožnilo odborné setkání dát si věci do souvislostí
a/nebo získat doplňující data a fakta. Jeden respondent napsal, že setkání bylo obecně ponaučné a
jeden respondent zmínil pro něho novou informaci, že práce s pachatelem jinde než ve věznici není
příliš ošetřena (viz Graf 100).
Graf 100: Odpovědi na dotaz „Co nového jste se v kurzu naučil/a?“ (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele
domácího násilí)
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S touto otázkou souvisí následující dva dotazy. Prvním z nich bylo: Která témata byla zvláště užitečná?
Na dotaz odpovědělo 13 z 20 respondentů. Počet odpovědí se však neshoduje s počtem respondentů,
protože někteří zmiňovali více témat. Jednou z nejčetnějších odpovědí (5 respondentů) bylo sdílení
zkušeností. Stejný počet respondentů (5) zmiňoval informace zabývající se osobností či typologií
pachatele nebo agresora a práce s ním. Dále byla zmíněna interakce ve skupině, propojenost pachatele
s jeho rodinou a setkání týmu domácího násilí (viz Graf 101).
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Graf 101: Odpovědi na dotaz „Která témata byla zvláště užitečná?“ (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele
domácího násilí)
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Následoval dotaz: Pomůže Vám v něčem toto odborné setkání ve Vaší práci? Pokud ano, v čem?
Odpovědi na tuto otázku se do značné míry odkazovaly nebo shodovaly s předchozí. Respondenti
využijí právě to nejužitečnější téma. Nejčastěji přitom oceňovali možnost sdílení zkušeností (4
respondenti).
Na otázku, zdali by stáli i o další odborné setkání respondenti volili mezi možnostmi ano – ne. Většina
z nich, 14 respondentů, odpověděla, že by měli zájem. Další 4 respondenti zaškrtli negativní odpověď
(viz Graf 102). Zbývající 2 respondenti na dotaz neodpověděli. Přibližně ¾ respondentů by tedy měli
zájem i o další odborná setkání.
Graf 102: Zájem o další odborné setkání (Možnosti sociální práce a resocializace pachatele domácího násilí)
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Při kladné odpovědi na dotaz navázala otázka, s jakou tématikou by si dané odborné setkání přáli. Na
dotaz odpovědělo pouze 5 respondentů z 14, kteří odpověděli na předchozí dotaz kladně. Dvakrát byl
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zmíněn rozhovor s dítětem, jednou pak manipulativní klient, práce s dětmi v domácím násilí a příklady
dobré praxe ze zahraničí.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi účastníky workshopu Sociální práce s dítětem v
případech podezření na týrání dítěte z pohledu SPOD
Evaluační dotazník klíčové aktivity 3 pro pracovní skupinu odborného setkání na téma „Sociální práce
s dítětem v případech podezření na týrání dítěte z pohledu SPOD“ vyplnilo 14 respondentů. Tito
respondenti uvedli dohromady 8 míst, kde vykonávají SPOD, z toho pouze Frýdek-Místek byl zmíněn
dvakrát, zbývající místa byla vždy zmíněna pouze jednou. Dále byla zmíněna tato místa: Frenštát p. R.,
Havířov, Karviná, Odry, Orlová, Ostrava a Vítkov. Nicméně 5 respondentů na dotaz ohledně místa, kde
vykonávají SPOD nerozpovědělo.
Dále respondenti uváděli, jak dlouho SPOD vykonávají. Délka byla uváděna zaškrtnutím jedné z předem
daných 6 kategorií. Respondenti jsou v kategoriích zastoupeni rovnoměrně, pouze kategorii 5 až 9 let
zvolili 3 respondenti, ostatní kategorie jsou zastoupeny vždy 2 respondenty (viz Graf 103). Na dotaz
neodpověděl jeden respondent.
Graf 103: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (Sociální práce s dítětem v případech podezření na týrání dítěte z
pohledu SPOD)
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V první části dotazníku respondenti hodnotili na škále 1 až 5 odrážející školní známkování, kdy 1
znamená nejlepší a 5 znamená nejhorší. Hodnoceny byly vzdělávací materiály, obsahová (věcná) náplň
a přínos setkání, lektor, prostředí a technické zajištění, a nakonec celkový přínos odborného setkání.
Jednotlivé aspekty hodnotilo všech 14 respondentů, ale stávalo se, že (pravděpodobně omylem)
vynechali celkové hodnocení. Při hodnocení jednotlivých aspektů respondenti využili pouze známek 1
až 4, známka 5 nebyla nikým v žádné z částí použita. Toto odborné setkání mělo na rozdíl od workshopů
jediné téma: Sociální práce s dítětem v případech podezření na týrání dítěte z pohledu SPOD.
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První byly hodnoceny vzdělávací materiály, zvlášť obsahová a grafická úroveň. Obsahová úroveň
vzdělávacích materiálů byla 9 respondenty ohodnocena známkou 1, 2 respondenty známkou 2 a 3
respondenty známkou 3. Známky 4 a 5 zde nebyly využity. Grafická úroveň materiálů byla hodnocena
hůře, 9 respondentů ji oznámkovalo známkou 1, 1 respondent známkou 2, 3 respondenti známkou 3 a
1 respondent známkou 4. Respondent, který udělil grafické úrovni materiálů známku 4, uvedl, že písmo
v materiálech bylo příliš malé.
Dále byla hodnocena obsahová (věcná) náplň a přínos odborného setkání. Tato část byla dále rozdělena
na využitelnost získaných informací pří výkonu SPOD, modelové příklady z praxe a ne teorie, včetně
rozborů správnosti postupů, pestrá škála příkladů z praxe pokrývající různé situace a interaktivita,
včetně nácviku různých situací ve formě hry.
Z obsahové náplně byly nejlépe hodnoceny příklady z praxe, kde 11 respondentů dalo známku 1, 1
respondent známku 2 a 2 respondenti známku 3. Dále byla lépe hodnocena využitelnost informací. Tu
ohodnotilo 9 respondentů známkou 1, 2 respondenti známkou 2, 2 respondenti známkou 3 a 1
respondent známkou 4. Zbývající části, pestrá škála příkladů a interaktivita, byly hodnoceny stejně a
zároveň velmi podobně jako využitelnost informací. U zbývajících udělilo 9 respondentů známku 1, 2
respondenti známku 2, 1 respondent známku 3 a 2 respondenti známku 4. Obsahová část byla celkově
hodnocena hůře než vzdělávací materiály a lektor.
U lektora byla hodnocena erudice (zkušenost), atraktivita výkladu (interaktivita, poutavost, využití
pestré škály didaktických pomůcek a metod) a tempo výkladu. Pro hodnocení těchto aspektů využili
respondenti pouze škálu 1 až 3. Známky 4 a 5 zde nebyly vůbec použity. Zkušenost lektora ohodnotilo
11 respondentů známkou 1 a 3 respondenti známkou 2. Horší známka zde nebyla použita. Nejlépe ze
všech aspektů respondenti hodnotili atraktivitu výkladu. Atraktivitu výkladu zhodnotilo 10
respondentů známkou 1 a 3 respondenti známkou 2. Horší známku zde respondenti nevyužili. Tempo
výkladu bylo hodnoceno obdobně. Známku 1 zde udělilo 11 respondentů, 2 respondenti udělili známku
2 a 1 respondent známku 3. Známku 4 a 5 zde nevyužili. Atraktivitu výkladu ohodnotilo 10 respondentů
známkou 1, 1 respondent známkou 2 a 3 respondenti známkou 3 (viz Graf 104).
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Graf 104: Hodnocení odborného setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření na týrání dítěte z pohledu SPOD)
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Dále bylo hodnoceno prostředí a technické zajištění, které bylo rozděleno do kategorií kvalita
prostředí, technické zázemí a kvalita stravování. Kvalitu prostředí hodnotilo 13 respondentů známkou
1 a jeden respondent známkou 2. Stejně bylo hodnoceno technické zázemí. Kvalita stravování byla
hodnocena hůře. Pouze 9 respondentů zde udělilo známku 1, dále 2 respondenti udělili známku 2 a 3
respondenti známku 3. Horší známky nebyly využity (viz Graf 105). Vesměs tedy převládala spokojenost
s prostředím a zázemím, pouze stravování bylo hodnoceno mírně hůře.
Graf 105: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro odborné setkání (Sociální práce s dítětem v případech
podezření na týrání dítěte z pohledu SPOD)

Prostředí a technické zajištění
kvalita prostředí

13

1

technické zajištění

13

1

kvalita stravování

9

1

2

2

3

92

4

5

3

Následovně respondenti hodnotili přínos odborného setkání jako celku. Celkový přínos ohodnotilo
pouze 9 respondentů ze 14. Známku jedna celkovému přínosu udělilo 5 respondentů, známku 2 udělili
2 respondenti a známku 3 také 2 respondenti (viz Graf 106). Zbývajících 5 respondentů neodpovědělo.
Celkové hodnocení je tedy vesměs více než dobré.
Graf 106: Hodnocení celkového přínosu odborného setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření na týrání
dítěte z pohledu SPOD)
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V druhé části dotazníku byly 4 otevřené otázky zabývající se přínosem odborného setkání pro
respondenty, které zároveň poskytly prostor pro možné podněty. Velká část respondentů tyto dotazy
nevyplnila a počet respondentů, kteří zodpověděli daný dotaz je u otázek různý.
První otevřená otázka zněla: Co nového jste se v kurzu naučil/a? Na tento dotaz odpovědělo 9
respondentů. Variabilita odpovědí u tohoto dotazu byla velmi vysoká, vícekrát byly zmíněny pouze
příklady z praxe i teorie, které uvedli 2 respondenti. Další dva respondenti uvedli alespoň podobnou
oblast, kterou je téma týrání. Jeden z nich uvedl, že se naučil, že se musí při posuzování, zdali jde o
trest nebo týrání, držet metodiky a být věcný. Druhý odpověděl, že se naučil zajímavé informace
zejména z praxe „konkrétní a jasná aplikace týrání“. Dalšími odpověďmi, které zazněly, jsou: důležitost
kontextů a cíle rozhovorů, jiný pohled na CAN. Jeden z respondentů uvedl, že získal více informací, než
potřeboval, jiný odpověděl, že se naučil o důležitosti opakování témat pro svou práci. Jeden
respondent uvedl, že se nic nenaučil. Zbývajících 5 respondentů na dotaz neodpovědělo.
Tato otázka byla při negativní odpovědi dále rozvinuta: Pokud jste se nic nového nenaučil/a proč tomu
tak je? Na tento dotaz odpověděl jeden respondent, který konstatoval, že přednášku již slyšel.
Další otázkou bylo: Která témata byla zvláště užitečná? Na tento dotaz odpovědělo 8 respondentů. I
zde byly odpovědi hodně variabilní. Nejvíce respondentů (3) uvedlo, že užitečným tématem bylo
probírání hranice trestu a týrání. Dále 2 respondenti zmínili nový pojem sanitární facka, který jeden
z nich doplnil ještě kontextem CAN a konstatováním, že děti s tím umí a musí žít (není uvedeno přesně
s čím z uvedených témat). Jeden z respondentů uvedl, že setkání celkově bylo dobré, jeden odpověděl,
že užitečná je praxe. Dále jeden z respondentů uvedl jako užitečné téma: sebereflexe a její důležitost
pro posuzování rizik v práci s rodinou, kde dochází k týrání. Zbývajících 6 respondentů neodpovědělo.
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Třetí otázka zněla: Pomůže Vám v něčem toto odborné setkání ve Vaší práci? Pokud ano, v čem? Nejvíce
respondentů (3) se shodlo na tom, že jim odborné setkání pomohlo možností sdílet zkušenosti. Jeden
z uvedených respondentů zde dodal, že sdílení zkušeností s kolegy bylo lepší než obsah workshopu.
Další 2 respondenti uvedli, že celé téma odborného setkání jim pomůže, ale nespecifikovali v čem
přesně. Jeden respondent odpověděl, že získal náhled na řešení a vyhodnocení situace v rodině, další
z respondentů uvedl, že získal znalosti o hranici trestu s týráním. Jeden respondent uvedl, že odborné
setkání mu pomohlo, ale již neuvedl v čem přesně. Zbývajících 6 respondentů neodpovědělo.
Poslední dotaz zněl: Máte nějaké další připomínky, podněty, postřehy či vzkazy? Tuto možnost něco
dodat využili pouze 2 respondenti. Oba dva se shodují na tom, že úroveň je stále nižší, že nepotřebují
teoretická školení, kterých mají dost, že by uvítali probrat více sporné kazuistiky či sdílet praxi
s ostatními. Jeden z nich dodává, že je zde malá užitečnost v praxi, nicméně jako narušení stereotypu
práce v kanceláři je odborné setkání dobré.
Dále dotazník obsahoval dotaz, jestli by respondenti měli zájem i o další odborná setkání. Na dotaz
odpovědělo 10 respondentů, 9 z nich kladně, 1 respondent záporně (viz Graf 107). Zbylí 4 respondenti
na dotaz neodpověděli.
Graf 107: Zájem o další odborné setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření na týrání dítěte z pohledu SPOD)
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Při kladné odpovědi dotaz dále pokračoval: Pokud ano, s jakou tématikou? Na tento dotaz odpovědělo
5 respondentů. Každý z nich uvedl jiné téma. Byly mezi nimi: IPOD, práce s dítětem s CAN, sexuální
harašení mezi dětmi mladšího školního věku a způsoby jejich řešení a sporné kazuistiky – možnosti a
postupy řešení. Jeden respondent uvedl, že neví, jaké téma by uvítal. Zbylých 9 respondentů na dotaz
neodpovědělo.

94

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi účastníky workshopu Sociální práce s dítětem
v případech podezření na sexuální zneužívání dítěte z pohledu SPOD
Závěrečného dotazníkového šetření na konci tohoto workshopu se účastnilo 21 respondentů s různou
délkou praxe ve výkonu SPOD (viz. Graf 108). Dle délky praxe je patrné, že se hodnocení účastnili velmi
zkušení pracovníci. Většina z nich, tedy 12 respondentů uvedla, že pracují v oblasti SPOD déle než 10
let.
Graf 108: Respondenti z hlediska délky výkonu SPOD (Sociální práce s dítětem v případech podezření na sexuální zneužívání
dítěte z pohledu SPOD)
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Samotné hodnocení poskytnutých vzdělávacích materiálů, obsahovou náplň a přínos setkání,
hodnocení lektora a prostřední a technické zajištění setkání měli provést respondenti pomocí
známkovací škály, jako ve škole, tedy od 1 do 5, kde 1 znamená výborný a 5 nedostatečný. Z výsledků
je patrné, že 16 až 21 respondentů využila u každé zkoumané oblasti známku 1, známka 2 byla využita 1
až 4 respondenty. Nejhorší známkou byla 3, která se objevila pouze u 5 známkovaných oblastí a využili
ji pouze 1 až 2 respondenti (viz Graf 109 a Graf 110).
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Graf 109: Hodnocení odborného setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření na sexuální zneužívání dítěte z
pohledu SPOD)
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Graf 110: Hodnocení prostředí a technického zajištění pro odborné setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření
na sexuální zneužívání dítěte z pohledu SPOD)
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Velice pozitivně byl hodnocen také celkový přínos setkání viz Graf 111. K hodnocení celkového přínosu
setkání sice přistoupilo pouze 9 respondentů, 8 z nich však celkový přínos setkání ohodnotilo známkou
1 a 1 respondent známkou 2.
Graf 111: Hodnocení celkového přínosu odborného setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření na sexuální
zneužívání dítěte z pohledu SPOD)
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Respondenti měli následně odpovědět na sérii otevřených otázek: Co nového jste se v kurzu naučil/a?
Pokud jste se nic nového nenaučil/a, napište proč tomu tak je… Která témata byla zvláště užitečná?,
Pomůže Vám v něčem toto odborné setkání ve Vaší práci? Pokud ano, v čem?, Máte nějaké další
připomínky, podněty, postřehy či vzkazy? Tento prostor byl respondenty využit spíše okrajově. Většina
z nich odpověděla spíše dvouslovně na dvě předkládané otázky. Celkově se však respondenti
vyjadřovali v tom smyslu, že ocenili zopakování informací, ujistili se v používaných postupech a sdíleli
zkušenosti v rámci kazuistik mezi sebou z praxe.
Naprostá většina respondentů, tedy 17, se také vyjádřila, že by měla zájem o další odborné setkání.
Pouze 2 respondenti uvedli, že by zájem neměli (viz Graf 112). V rámci následné otázky, měli
respondenti uvést o jakou tématiku by přesně v rámci dalšího odborného setkání měli zájem. Na tuto
otázku odpověděli 4 respondenti shodně, že by mělo jít o tématiku domácího násilí, a to s ohledem na
problematiku fyzických trestů a násilí na internetu.
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Graf 112: Zájem o další odborné setkání (Sociální práce s dítětem v případech podezření na sexuální zneužívání dítěte z
pohledu SPOD)
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Vyhodnocení výstupního dotazníku členů pracovní skupiny
Výstupního dotazování členů pracovní skupiny se účastnilo celkem 17 respondentů. Všichni
respondenti byli ženského pohlaví a měli s jedinou výjimkou vysokoškolské vzdělání, v jednom případě
šlo o vyšší odborné vzdělání. Z hlediska věkového složení se hodnocení účastnily spíše starší osoby (viz
Graf 113). Většina respondentů, tedy 10, bylo starších 45 let.
Graf 113: Věková struktura členů pracovní skupiny (výstupní hodnocení členů PS)
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Polovina respondentů, tedy 8, ovšem uvedla, že jejich praxe v oblasti výkonu SPOD nepřesáhla 9 let
(viz Graf 114).
Graf 114: Struktura respondentů dle doby výkonu funkce ve SPOD (výstupní hodnocení členů PS)

Délka výkonu SPOD
7

počet respondentů

6
5
4
3

6

2
1

2

3

2

1

0

1-4

5-9

10-14

15-19

20-30

kategorie dle počtu let ve SPOD

99

2

30+

V rámci hodnocení smysluplnosti svého členství v pracovní skupině nám více než tři čtvrtiny
respondentů sdělila, že smysl to určitě mělo, další 3 respondenti zvolili možnost spíše ano. Pouze 1
respondent nám sdělil, že jeho účast ve skupině podle něj spíše neměla smysl (viz Graf 115).
Graf 115: Zhodnocení smysluplnosti členství v pracovní skupině (výstupní hodnocení členů PS)
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Respondenti měli následně na školní stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená výborný a 5 nedostatečný,
zhodnotit: Do jaké míry byla naplněna vaše očekávání od účasti v pracovní skupině? (viz Graf 116).
V šesti hodnocených oblastech (získávání nových informací, prohloubení znalostí, konzultace
s odborníky, získání nových zkušeností, výměna zkušeností s ostatními kolegy a odpočinek mimo místo
pracoviště) převládalo velmi pozitivní hodnocení. Známku 1 využilo u různých oblastí 8 až 13
respondentů, známu 2 využili vždy 3 až 6 respondentů. Poněkud horší hodnocení, tedy známka 3 uvedli
u některých oblastí pouze 3 respondenti. Nejhorší známka, tedy 4 se objevila pouze v jednom případě
u diskutabilní oblasti, odpočinek mimo místo pracoviště. Celkově tedy můžeme říci, že očekávání
respondentů od členství v pracovní skupině byla velmi pozitivně naplněna.
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Graf 116: Zhodnocení naplnění očekávání členů pracovní skupiny (výstupní hodnocení členů PS)
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Respondenti měli zhodnotit také organizaci běžných a odborných setkání pracovní skupiny na škále 1
až 7, kde 1 znamená jasná a 7 nepřehledná (viz Graf 117). Z grafu je patrné, že organizaci běžných
setkání pracovní skupiny považovalo 13 respondentů za poměrně jasnou a jen 2 respondenti ji označili
jako poměrně zmatenou. 1 respondent pak zvolil neutrální hodnocení. Organizaci odborných setkání
pracovní skupiny hodnotilo 11 respondentů poměrně jasně, 1 respondent zvolil mírně negativní
hodnocení 5 a 5 respondentů zvolilo neutrální hodnocení.
Graf 117: Zhodnocení organizace setkání pracovní skupiny (výstupní hodnocení členů PS)
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Pokud jde o zhodnocení přínosu běžných a odborných setkání pracovní skupiny a celkový přínos
pracovní skupiny pro využívání nových metod práce s ohroženými rodinami na škále 1 až 7, kde 1
znamená významný a 7 zanedbatelný (viz Graf 118). Z grafu je patrné, že respondenti vnímali přínos
setkání pracovní skupiny jako velice významný. Pouze 1 respondent zvolil negativní hodnocení u
celkového přínosu odborných setkání s lektory. V 1 až 3 případech se objevilo také neutrální hodnocení
přínosu setkání pracovní skupiny.
Graf 118: Zhodnocení přínosů setkání pracovní skupiny (výstupní hodnocení členů PS)
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Členové pracovní skupiny měli v rámci vstupního dotazníkového šetření ohodnotit sami sebe
v tématech, které byly předmětem 5 odborných setkání pracovní skupiny s lektory. Respondenti
oznámkovat na školní stupnici 1 až 5, kde 1 znamená výborný a 5 nedostatečný. Sebehodnocení
probíhalo jak v rovině teoretických znalostí (viz Graf 119), tak v rovině praktických činností a
zkušeností (viz Graf 120). Toto sebehodnocení jsme stejným způsobem provedli také v rámci
výstupního dotazníkového šetření. Z grafů je patrné, že průměrná známka všech respondentů se ve
všech tématech a rovinách zlepšilo. Respondenti tedy hodnotili na konci projektu své osobní a
profesní kompetence v daných oblastech vždy lépe.
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Graf 119: Srovnání průměrných známek při sebehodnocení teoretických znalostí členů pracovní skupiny PŘED a PO účasti
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Graf 120: Srovnání průměrných známek při sebehodnocení praktických činností a zkušeností členů pracovní skupiny PŘED
a PO účasti
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V závěrečné části výstupního dotazníku jsme se respondentů ptali, zda by měli zájem o další účast na
pracovní skupině (viz Graf 121). Více než dvě třetiny respondentů se v tomto smyslu vyjádřilo pozitivně,
13 uvedlo určitě ano a 1 spíše ano. Variantu spíše ne uvedli 4 respondenti a variantu rozhodně ne 1
respondent. Variantu nevím označil 1 respondent.
Graf 121: Zájem o další účast na pracovní skupině (výstupní hodnocení členů PS)
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Respondentů jsme se také ptali na otázku: Jaký formát předávání informací by Vám nejvíce vyhovoval?
(viz Graf 122). Nejvíce respondentů, tedy 14, označilo možnost přednáška, prezentace a také možnost
interaktivní skupinová diskuze, 12 respondentů označilo možnost nácvik praktických dovedností, 6
respondentů by uvítalo skupinovou práci/aktivity, 5 respondentů by chtělo zkusit zážitkový program,
3 respondentům by vyhovovalo on-line vzdělávání a 6 respondentům pouhé zasílání informací
emailem.
Zajímavou informací do budoucna je určitě to, že dvě třetiny respondentů by uvítaly nějakou formu
dynamičtějšího předávání informací, tedy zážitkový program, nácvik praktických dovedností a
skupinovou práci/aktivity.
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Graf 122: Zájem o další odborné setkání (výstupní hodnocení členů PS)
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Na konci výstupního dotazníku měli respondenti prostor pro uvedení připomínek. Tento prostor
využilo 5 respondentů, kteří uvedli několika slovy konkrétnější aktivity, o které by měli zájem.
Rekondiční pobyty pro pracovníky OSPOD uvedli 3 respondenti, v jednom případě doplněno o výcvik
sebeobrany, 1 respondent uvedl sebezkušenostní výcvik a 1 respondent uvedl intenzivní vzdělávání
služebně mladších kolegyň.
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Zhodnocení rizik a předpokladů úspěchu
Zástupci zadavatele vypracovali při zpracovávání projektu seznam rizik, která mohou ovlivnit průběh
projektu, včetně opatření k jejich minimalizaci nebo eliminaci. Tato rizika uvádíme níže v tabulce.
V rámci evaluace budeme tato rizika průběžně monitorovat a případně doplňovat o další.
Riziko
Finanční riziko
- neschválení projektu
Personální rizika
- personální zajištění projektu

Protiopatření
kvalitně zpracována žádost

kapacity členů týmu pokrývají v
dostatečném rozsahu aktivity projektu, je
nastavená zastupitelnost
- nedostatečná odbornost, nízká motivace členů kvalitně sestavený tým, pravidelná
týmu
jednání týmu pro vyhodnocování, plánování,
řešení problémů
Rizika na straně cílových skupin
- neochota cílové skupiny zúčastnit se úvodních aktivní a efektivní komunikace s cílovými
setkání,
rodinné
terapie,
vzdělávání, skupinami, cílená motivace všech stran; včasné
víkendového pobytu (KA 1), podporovaných (již v průběhu příprav projektu) a úplné podání
služeb (KA 2), workshopů (KA 3)
informací o smyslu a cíli projektu
- rodiny jsou příjemci jiných dotovaných služeb
u rodin zapojených do projektu bude
ošetřeno, aby nebyly zároveň příjemci jiných
dotovaných služeb (potřeba vyhnout se duplicitě
se
službami SAS)
Dodavatelská rizika
- kvalita smluvních závazků, nedodržení závazků nastavení podmínek výběrového řízení, bude
zváženo vícekriteriální hodnocení nabídek (cena,
kvalita, zkušenosti)
- nekvalitní lektorské zastoupení, nedostatečná Vícekriteriální hodnocení výběrového řízení,
kvalifikace dodavatele
reference, zkušenosti lektorů a dodavatelů
Riziko nenaplnění stanovených indikátorů
při plánování projektu bylo stanovení indikátorů
reálně posouzeno a počty podpořených osob
byly stanoveny na základě konzultace a
statistických údajů jednotlivých OSPOD

Dynamika a proměna rizik v čase
Dle vývoje projektu můžeme říci, že všechna identifikovaná rizika se členům realizačního týmu podařila
s větším či menším úspěchem eliminovat.
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Zhodnocení poptávky po nabízeném řešení
Zapojení uživatelů projektu
Zástupci téměř poloviny OSPODů neposlali žádné kazuistiky rodin v rámci KA 1. Nedošlo tedy k většímu
zapojení zástupců OSPOD v kraji. Do klíčové aktivity se tedy zapojilo pouze 12 pracovišť OSPOD, které
zaslali členům realizačního týmu 52 kazuistik rodin. Z toho 22 rodin nebylo do projektu zařazeno
z důvodu nezájmu členů rodiny nebo vyhodnocení rodin, jako nevhodných pro projekt.
Přestože byla podle průzkumu vyhotoveného před realizací projektu ze strany OSPOD velká poptávka
po službách v rámci KA 2, je jejich zájem byl jen velmi malý omezený. Poptávku zaslalo pouze 11
OSPODů, tedy necelá polovina. Detailní počty k původně deklarovanému zájmu jednotlivých rodin
vyžadujících odborné služby a reálně navržených a zapojených rodin uvádíme níže v Tabulce 8. Ze
srovnání je patrný značný nesoulad v tom, co OSPODy původně poptávaly a v tom, co reálně
požadovaly.
Tabulka 8: Přehled počtu služeb poptávaných původně pro jednotlivé rodiny a služeb počtu služeb reálně poptávaných
OSPODy

Adiktologická péče

Počet navržených a
zapojených rodin
3

Etopedická péče

13

438

Odborné sociální poradenství

3

349

Rodinná terapie

12

387

Rodinné konference

2

90

Odborná služby

Původní zájem OSPOD
316

V rámci KA 3 projevila sice zájem o nabízené aktivity většina zástupců OSPOD a o všechna témata
workshopů byl ze strany účastníků zájem, aktivita členů pracovní skupiny v oblasti aktualizace
metodiky CAN byla však poněkud nižší.
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Zhodnocení průběhu transformace
Zhodnocení realizace klíčových aktivit
KA 1 Program podpory rodičovských kompetencí
Výstupy z rozhovorů provedených se členy realizačního týmu projektu
Zhodnocení organizace klíčové aktivity
Zapojení rodin a vyhledávání terénních sociálních pracovnic bylo relativně pomalé, což bylo způsobeno
opožděním výběru externího dodavatele služeb v rámci KA 1 a KA 2, ale také inovativností projektu.
V důsledku toho, byl realizační tým pod vyšším tlakem. Naplňování indikátorů projektu již bylo v jarních
měsících 2019 úspěšně nastartováno a rodiny byly postupně zařazovány do klíčové aktivity.
Dle některých členů realizačního týmu se ukázalo, že je problém realizovat takovýto rozsáhlý projekt
na území celého Moravskoslezského kraje. Realizace projektu totiž prokázala vysokou náročnost
komunikace mezi všemi zainteresovanými subjekty.
Komplikací také pravděpodobně bylo, program nebyl jasně stanoven a některé terénní sociální
pracovnice tak nenabízely aktivně celý rozsah možných služeb, které mohly být klientům v rámci KA 1
nabízeny a mohlo tak dojít k jejich pomalejšímu čerpání. Problém byl také v tom, že externí dodavatel
služeb nebyl schopen plynule a ve všech lokalitách zajistit všechny aktivity programu.
Poměrně náročné se ukázalo i nastavení projektu, kdy dodavatel programu, tedy Slezská diakonie, a
zaměstnavatel sociálních pracovnic, tedy Moravskoslezskýkraj, byly dva odlišné subjekty.
Náročnost realizace programu a potřeba vzájemné komunikace mezi všemi subjekty se promítla také
do organizace podpory sociálních pracovnic. Pravidelné společné porady byly doplněné o možnost
individuálních intervizí, které zajišťovala především odborná gestorka.
Organizace víkendového pobytu rodičů s dětmi
Prakticky všichni komunikační partneři byli rozpačití z přípravy prvního víkendového pobytů rodičů
s dětmi. Na začátku srpna 2019 byly poptávány čtyři ubytovací zařízení pro uspořádání první víkendové
aktivity. Pracovníci z dvou ubytovacích zařízení na dotaz nereagovali a pracovníci dvou zařízení uvedli,
že nemají volnou kapacitu. Mnoho dalších ubytovacích zařízení bylo obsazených. V této době totiž
probíhalo mnoho školení. Poptány přitom musely být minimálně tři subjekty.
Organizaci ubytování a dopravy zajišťoval Moravskoslezský kraja program víkendových pobytů
zajišťovala Slezská diakonie. Další komunikační partneři byli nervózní z toho, jak bude program vypadat
a na co se mají připravit. Samotná realizace obou víkendových pobytů však byla přínosná.
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Spolupráce s OSPOD
Pokud jde o spolupráci se zástupci OSPOD, ti respektovali nastavení projektu a nevyžadovali ve většině
případů další písemné informace o tom, jak si zapojené rodiny v projektu vedou. Terénní sociální
pracovnice byly v častějším telefonickém kontaktu s pracovníky OSPOD.
Za zmínku stojí, že dle terénních sociálních pracovnic se náhled na rodiny zapojené do projektu
v několika případech velmi lišil od náhledu pracovnic OSPOD. Což je dáno jinými možnostmi sociálních
pracovnic projektu.
„OSPOD v některých případech popsal rodinu jinak, než jsem ji po půl roce
spolupráce začala vnímat a teprve teď do té situace trochu vidím.“
Spolupráce se Slezskou diakonií
Většina sociálních pracovnic a dalších členů projektového týmu byla znepokojena nedostatečnou
komunikací s koordinátorkou programu, která byla zaměstnankyní Slezské diakonie, a dalšími
odborníky, kteří v rodinách působili jako poskytovatelé odborných služeb.
Některým terénním sociálním pracovnicím chyběla zpětná vazba od poskytovatelů odborných služeb
v rodině. Tím nemysleli, že by jim měl například psycholog říct něco důvěrného o rodině, ale spíše něco
o povaze spolupráce. Zda k ní vůbec docházelo. Klienti sociálním pracovnicím nemuseli říkat pravdu a
ony neznali možnosti, jak si ji ověřit. Terénní sociální pracovnice se někdy ani nedozvěděly, že klient na
rodinnou terapii nepřišel. Dle pracovnic mohlo jít i o poskytnutí dobrých tipů například na co si dát
v práci s rodinou pozor a čeho se vyvarovat. Terénní sociální pracovnice si často stěžovali na narušení
dynamiky programu, kterou vyvolává pozdní poskytnutí odborných služeb do rodin.
„Čekalo se měsíc a půl na rodinnou terapii, přitom rodina byla nastartovaná.“
Problém ovšem nebyl v tom, že by některé odborné služby nebyly dodány vůbec, ale v tom, že
potřebných odborníků bylo v regionu velmi málo a nebyli schopni nabídnout vhodný termín dříve než
do jednoho měsíce od vzniku poptávky služby.
Je třeba také říct, že koordinátorka dodavatele byla na svou práci sama a projekt pro Slezskou diakonii
údajně nebyl finančně rentabilní. Koordinátorka programu tedy pracovala na částečný úvazek a nebyla
za ni vyřešena zastupitelnost. Její třítýdenní výpadek z projektu v srpnu 2019 z důvodu čerpání
zdravotního volna se tak ukázal jako problematický.
Komunikace odborníků poskytujících odborné služby nebyla projektem regulována. Tito odborní
pracovníci byli v mnoha případech vázáni mlčenlivostí, pokud šlo o problémy rodin, takže jejich
komunikace se sociálními pracovnicemi byla pravděpodobně velmi omezená. Odborní poskytovatelé
služeb vypracovali vstupní a závěrečnou zprávu z jejich činnosti s rodinou. Pokud by si OSPOD vyžádal
vypracovat průběžnou zprávu, byli odborníci povinni vypracovat i zprávu průběžnou. V případě, že se
uzavírala složka rodiny, tak se uzavřela i veškerá její dokumentace a až tehdy došlo k odevzdání zpráv.
Z výpovědí všech členů realizačního týmu plyne, že v mnoha případech neměli před zahájením projektu
vyjasněny své představy o předávání informací v této oblasti, jak uvedla také koordinátorka
dodavatele. Řada postupů se ujasňovala až v rámci realizace.
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„Nebylo mi řečeno, že by sociální pracovnice zprávy potřebovaly a nevím o tom, že
by si sociální pracovnice stěžovaly na špatnou komunikaci s odbornými
poskytovateli služeb. Problém je možná v tom, že sociální pracovnice na odborné
služby klienty nedoprovází. Já jim sdělím termín, ony ho řeknou klientovi a tím to
pro ně končí. Jsou ale sociální pracovnice, které doprovodily klienty na terapii.
Vyměnily si s terapeutem kontakt a v případě, že klient příště nedorazí, tak už
terapeut nevolá mě, ale volá sociální pracovnici. Kontakt funguje i v případě jiných
problémů.“
Právě absence informací od poskytovatelů odborné pomoci byla přiznána jako koncepční nedostatek
projektu.
„Nedomysleli jsme to, že z čerpání odborných služeb nemáme žádný výstup. Začali
jsme proto tlačit na uspořádání případových konferencí v rámci čerpání dalších
podpůrných aktivit. Na nich by mělo dojít k předání těchto informací. Účast
odborníků ještě ale nebyla projednána.“
Pokud jde o náhled odborných poskytovatelů služeb pro rodiny, setkali jsme se s postřehem, že většina
terapeutů, přestože pracují s rodinami a dětmi, tak se s takovými rodinami, jako jsou v projektu,
nepotkávají, protože většina z nich nepracuje ve spolupráci s pojišťovnami.
Problematicky se jevilo také čerpání některých odborných služeb v případě rodin, kde dochází spíše
k saturaci základních potřeb.
„Jak chcete klientku, která nemá vodu a elektřinu hnát na terapii?“

V rámci této klíčové aktivity zpracovává koordinátorka programu také manuál programu. První verze
manuálu programu byla hotova na podzim 2019, finální verze pak v srpnu 2020.
Nedostatek terénních sociálních pracovnic
Jako jeden z klíčových problémů pro realizaci projektu se ukázal nedostatek vhodných terénních
sociálních pracovnic na trhu práce. Sehnat terénní pracovnici pro oblast Třinecka, Oderska a Vítkovska
byla velká překážka, kterou bylo nutné překonat. Od září 2019 nastoupila další sociální pracovnice
právě pro oblast Třinecka, kde chyběla pracovnice pro 8 rodin téměř půl roku. Problém bylo sehnat
pracovníky také do Bohumína a Havířova.
Pro realizátora projektu by přitom bylo jednodušší naplnit indikátory projektu, pokud by měl terénní
sociální pracovnice ve všech místech, kde to je potřeba.
„Dle mého se největší boj o indikátory svádí v rovině náboru sociálních pracovnic a
ne v rovině náboru klientů do projektu. Přes půl roku nebyl nalezen vhodný
pracovník pro oblast Třinecka.“
Zaškolení terénních sociálních pracovnic, jejich vedení a zázemí
V rámci projektu pracovalo 8 terénních sociálních pracovnic (dále jen „TSP“). TPse dle jejich vyjádření
s tématem projektu silně identifikovaly a neměly větší problémy se zaškolením. Většina TSPuvítala
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volnost a inovativnost projektu a neměla problém s vymezením rolí odborné gestorky a garantky.
Pracovnice tedy většinou věděly, na koho se obracet.
Přestože byly TSP na začátku projektu informovány o svém budoucím zázemí a nastavení projektu,
začalo několik z nich spatřovat negativa v takto organizované sociální práci. Pracovnicím vadilo, že
přestože jde o terénní projekt, nebylo v něm cestování dostatečně ošetřeno. Přejezdy mezi rodinami
byly velmi náročné.
V některých případech byly, pospány i rozpaky TSPnad absencí některých postupů práce s rodinou,
které byly vytvářeny spíše průběžně dle potřeb. V rámci společných setkání i individuálních intervizí
byla však tato témata opakovaně řešena.
Na druhé straně možnosti projektu omezují při práci a vedení TSPi odbornou gestorku, které chyběla
možnost vidět pracovnice přímo při práci.
„Problémem je, že nemám možnost vidět sociální pracovnice při práci a dávat jim
průběžnou zpětnou vazbu, než to, že na začátku nebyly třeba tak připraveni pro
vstup do rodin.“
Vytížení terénních sociálních pracovnic
Intenzita práce v některých rodinách se velmi lišila. Zatímco některé TSPvyužívaly poloviční úvazek na
práci s dvěma rodinami, jiné pracovnice využily na dvě rodiny úvazek 0,1. Některé TSPspatřovaly své
limity v práci s dvěma rodinami a jiné pracovnice neměli problém se spoluprací se sedmi rodinami.
Kapacity TSPbyly však dle jejich vyjádření naplněny a přijímaly spíše rodiny, které nahradily rodiny,
které ukončily svou spolupráci v projektu.
Pokud jde o intenzitu práce s rodinami, setkali jsme se nejčastěji s výpovědí typu:
„U problémovějších rodin docházím do rodiny minimálně jednou týdně i třikrát a
k tomu dochází k intenzivní komunikaci po telefonu. Návštěvy trvají zhruba dvě
hodiny. Větší intenzita práce by neměla smysl.“
Problematičnost zapojených rodin
Prakticky všichni komunikační partneři nám sdělili, že do projektu jsou zapojeny příliš problémové
rodiny. Jen minimum rodin působí na členy realizačního týmu dojmem, že se v nich dá na něčem ještě
pracovat. Jedná se však o cílovou skupinu vytyčenou v rámci projektu, tedy s vysokou a střední mírou
ohrožení, kde hrozí odebrání dětí.
„U rodin jsme pozdě. Vnímám, že to má smysl, ale u některých rodin je to těžké.
Klienti jsou zvyklí stále přijímat pomoc, ale nemají žádnou motivaci ke změnám.
Rodiny jsou příliš zacyklené a nedokážou se dostat ven.“
Z výpovědí terénních sociálních pracovnic bylo také zřejmé, že šlo o rodiny velmi podobné klientům
SAS pro rodiny s dětmi.
„Pokud můžu porovnat ty rodiny, které vstoupily do projektu s rodinami, které
využívají SAS pro rodiny s dětmi, tak ty rozdíly nejsou velké. Jedná se o stejné rodiny,
pro které je příznačné, že do nich služby vstupují pozdě.“
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Dle názoru TSPbyly rodiny k účasti v projektu pracovníky OSPOD donuceny, s tím, že je to jejich
poslední šance před odebráním dětí. Na začátku tedy byla jejich motivace velmi malá.
V mnoha případech v zapojených rodinách zkusili pracovníci OSPOD přistoupit ke všem možnostem a
nevyšlo to. Možnosti a manévrovací prostor v rámci projektu je sice větší, než jsou možnosti stávajících
sociálních služeb, ale pravděpodobně se ukázalo, že ze systémového pohledu je mnohem důležitější
s těmito rodinami začít pracovat dříve, než využívat specifičtější služby. Také se ukázalo že ne pro
všechny klienty je vhodná terapeutická pomoc, kdy je potřeba, aby byli klienti schopni reflektovat svou
situaci.
Situace se v některých rodinách ale velmi rozpohybovala. Poté co v rodinách docházelo k určité agónii
a děti zůstávaly v určitém meziprostoru neřešené situace, terénní sociální pracovnice projektu přispěly
k rozklíčování některých negativních jevů, které byly řešeny OSPOD a policií.
„Za půl roku se nasbíralo tolik důkazů k odebrání dětí, že by je OSPOD nezískal tak
rychle a situaci dětí nevyřešil tak rychle. Vy proniknete do té rodiny, a to se mi jako
pracovnici OSPOD nikdy nepodařilo, protože jsme ani neměli tolik času.“
„Ohrožené dítě je pro nás nejdůležitější. Podali jsme trestní oznámení na domácí
násilí a fungujeme trochu jinak než některé SAS pro rodiny s dětmi, které
s problémovými informacemi nepracují dále. Myslím si, že je důležité pracovat
reálně s informací, že některé rodiny rodičovské kompetence nemají, ale nemají ani
snahu je získat. Žádná služba si nemůže klást za cíl, že klienty úplně změní.“

KA 2 Zajištění služeb pro rodiny s dětmi
Všechny dodané služby byly v souladu s IPOD jednotlivých rodin. Celkově se tedy dá říci, že čerpání
služeb bylo v rámci této klíčové aktivity velmi pomalé.

Výstupy z rozhovorů provedených se členy realizačního týmu projektu
Spoléhat se v rámci získávání rodin pro klíčovou aktivitu jen na emaily a telefonické hovory bez
osobního setkání a motivace pracovnic OSPOD bylo hodnoceno některými členy realizačního týmu jako
neefektivní.
Na druhé straně nám sdělila odborná garantka projektu, že by potřebovala mít lepší informace o tom,
kde nabídka služeb dodavatele je zajištěna, protože se nechtěla dostat do situace, že zástupce OSPOD
přesvědčí, aby jim zprostředkovali vhodné rodiny, a později budou čekat na dodání služeb.

KA 3 Setkávání pracovníků OSPOD
Výstupy z rozhovorů provedených se členy realizačního týmu projektu
V rámci realizace této klíčové aktivity byla členy realizačního týmu kritizována vzdělávací agentura,
která zprostředkovává služby lektorů. Zatímco členové realizačního týmu i účastníci vzdělávacích aktivit
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preferovali především lektory s přímou praxí, a to s ohledem na to, že pracovníci OSPOD jsou praktici,
kteří nic jiného neocení, několik lektorů svou roli pojalo spíše v teoretické rovině. Bylo nám sděleno,
že takovýto člověk jim nemůže přinést nic nového.
Kompetence odborné garantky a odborné asistentky byly po úvodních nejasnostech vyjasněny a
spolupráce s projektovou manažerkou probíhala také velmi dobře. Do aktualizace metodiky CAN byla
blíže zapojena také pracovnice krajského úřadu Moravskoslzského kraje na úseku SPOD. V listopadu
2019 proběhla intenzivnější schůzka k aktualizaci metodiky a byly zpřehledněny možné zdroje dat. Čas
na aktualizaci metodiky hodnotili členové realizačního týmu jako dostatečný, ale problém spatřovali
spíše v nízké aktivitě členů pracovní skupiny. Jen minimum z nich se zapojilo na jednáních více aktivně
a většina z nich neposkytla členům realizačního týmu žádné podklady pro aktualizaci metodiky.
„Očekávala bych větší aktivitu mezi členy pracovní skupiny, že si sami řeknou, co
chtějí. Ptala jsem se členů skupiny, zda mají k metodice nějaké připomínky a pouze
tři je zaslaly. Metodika se nedá psát od stolu bez ohledu na praktickou použitelnost
a potřeby pracovníků OSPOD. Vnímám to tak, že projekt je pro členy pracovní
skupiny stresová záležitost, a to především z důvodu jejich časových možností. Jsou
velmi vytížení a jejich účast na projektu znamená, že jim na úřadu stojí práce.“

Zhodnocení míry, s jakou je projekt realizován v souladu s původním plánem a
předpoklady
Cíle projektu byly naplňovány v souladu s projektovou žádostí.

Zhodnocení účinnosti procesů a projektu
Během realizace docházelo k předávání informací mezi členy realizačního týmu. V důsledku organizační
náročnosti a počtu zainteresovaných subjektů a osob se však předávání informací nedá označit jako
zcela bezproblémové. Náročná byla administrace projektu a předávání dokumentů mezi pracovníky
projektu. Zejména vázla spolupráce s vysoutěženým dodavatelem KA1 a KA2.
V rámci evaluace jsme členům projektového týmu předali zejména tyto doporučení:
-

v rámci KA 1 doporučujeme členům realizačního týmu prodiskutovat lépe nevyjasněné části
projektu, především oblasti týkající se předávání informací s poskytovateli odborných služeb.

-

prozkoumat možnosti lepšího finančního ohodnocení terénních sociálních pracovnic v rámci
rozpočtu projektu, aby bylo alespoň zmírněno riziko jejich odchodu, případně posílena
možnost získání dalších terénních sociálních pracovnic.

-

v rámci KA 2 doporučujeme zástupcům realizačního týmu sjednocení pohledu na vyšší
aktivizaci zástupců OSPOD za účelem navýšení počtu rodin čerpajících odborné služby. Měl by
být stanoven jasný plán, jaké OSPODy oslovit a s jakou konkrétní nabídkou.

-

v rámci KA 3 doporučujeme členům realizačního týmu pokusit se zvýšit aktivitu členů pracovní
skupiny na aktualizaci metodiky CAN.
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Všechna doporučení evaluátora byla následně v rámci realizace projektu zapracována.
Projekt byl úspěšné realizován především díky nasazení členů realizačního týmu a vyjasnění možností
jednotlivých zapojených subjektů.
Jako jedna z největších překážek pro úspěšnou realizaci projektu jsme identifikovali poměrně špatnou
motivaci mnoha zapojených rodin ke změně a popisovaný nezájem mnoha OSPODů po nabízených
službách. TSP nízkou motivaci klientů stále zdůrazňovali a negativně vnímaly zejména prvotní nedůvěru
v rodinách.
„Lidé nám lhali, nešli do toho dobrovolně a získávala jsem si dlouho jejich důvěru.
Očekávání byla, že někdo přijde a spraví všechno a to bez jejich pomoci. Vidí to
hlavně přes peníze, že když budou, bude vše v pořádku.“
Problematicky se také projevil nedostatek zkušených terapeutů na celém území kraje, kteří by danou
službu mohli poskytovat a mají přímou zkušenost s touto cílovou skupinou. Mnoho klientů na
domluvené schůzky ani nedorazilo a neomluvili se, jak uvedla koordinátorka dodavatelských služeb
„Nízkoprahovost cílové skupiny nebyla dobře odhadnuta. Terapeuti jsou zvyklí, že
si je klienti najdou sami, najednou někteří z nich měli první zkušenost s klienty, kteří
neuměli ani popsat svou potřebu. Pouze 2 z 9 terapeutů mělo zkušenost s touto CS.
V některých lokalitách ani jiná volba terapeuta ani nebyla. Nemuseli být zvoleni jiní,
ale měli být více informováni a komunikace s nimi měla být intenzivnější.“
Mohla jsem pracovat jen s informacemi od pracovnic, neviděla jsem je při práci.
Jako poslední překážku realizace projektu můžeme označit dopad koronavirové krize na hladké
poskytování služeb v jarních měsících roku 2020. S tímto problémem se uměly poměrně dobře
vypořádatTSP, které přešly více na telefonickou formu komunikace s rodinami. Tato forma však nebyla
vhodná u všech služeb, zejména těch odborných, jejichž čerpání se muselo velmi často pozastavit.
Poslední zavádění odborných služeb se proto v březnu a dubnu roku 2020 přesunulo do dalších měsíců.
Všechny výše uvedené překážky se však členům realizačního týmu povedlo nějakým způsobem
překonat a projekt úspěšně dokončit.

Zhodnocení interakce projektu s vnějším prostředím
Pro interakci projektu s vnějším prostředím byly klíčové zejména jednotlivé OSPOD v kraji, které i přes
proklamovaný prvotní zájem o nabízené aktivity nebyly ve své poptávce příliš aktivní, jak jsme uvedli
v částí Zhodnocení poptávky po nabízeném řešení. Prvotní zájem OSPOD v kraji byl ovšem zjišťován
více než 2 roky před realizací projektu, mezi tím, proběhla řada jiných projektů, které mohly zapojení
ovlivnit.
Komunikace s OSPOD, které se do projektu zapojily, byla bezproblémová. Jejich zástupci byli vděční, že
v rodinách někdo je, když oni na to nemají prostor.
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Zhodnocení naplnění účelnosti projektu
Z výsledků evaluace projektu je jednoznačně patrné, že došlo ke zlepšení situace, rozvoje rodičovských
kompetencí u více než poloviny podpořených rodin v rámci KA 1 a KA 2 a projekt tak splnil své cíle.
Ve většině podpořených rodin také došlo ke zlepšení vztahů rodičů s dětmi. Nedá se však říct, že by
v mnoha rodinách tyto vztahy byly nějak špatné. Problém bylo spíše to, že si rodiče řadu negativních
jevů ve výchově neuvědomovali a nepovažovali také řadu věcí za potřebných, což uvedlo i mnoho
sociálních pracovnic projektu
„Hodně z nich si umí hrát s dětmi, ale neví, že je to důležité. Není potřeba je těm
věcem učit, ale ukázat, že jsou důležité. Ti lidé už v tom sami vyrostli.“
V rámci realizace KA 3 projektu došlo také k rozvoji profesních i osobních kompetencí více než jedné
poloviny podpořených pracovníků OSPOD. Z výsledků evaluace je však patrné, že by potřeby
pracovníků OSPOD měly být mnohem důkladněji prozkoumány a vzdělávací aktivity by jim měly být
designovány více na míru. Málo se například rozpracovávají jednotlivé kazuistiky rodin a hledají
vhodnější formy postupů práce s rodinou, jak také uvedla odborná asistentka projektu.
„Nejsem si jistá, jestli některé témata vycházely z jejich potřeb a jak vlastně byly
zkoumány. Mnoho věcí účastnice znaly. Některá setkání například z oblasti
trestních řízení byla přínosná a jiná byla spíše teoretickým úvodem k dané
problematice. Pracovnice spíše zajímaly nějaké zvláštní kazuistiky z oblasti práva,
nebo pohled policie na některé postupy.“
Možné je také zapojení více dynamičtějších forem vzdělávání, například zážitkový program a nácvik
různých situací. Jedná se o prvky, po kterých je dle výstupního dotazníkového šetření mezi
pracovnicemi poptávka a potvrdila nám to také odborná asistentka projektu.
„Například práce s pachateli domácího násilí nebo sexuálního zneužívání je velká
výzva, málokdo to umí a bohužel to nebylo zcela naplněno. Měly by se naučit
praktické nácviky různých situací, měly by probíhat cvičné rozhovory například pro
situace, kdy pracovnice SPOD mají strach.“

Zhodnocení dopadů projektu
Krom výše uvedených dopadů uvedených v rámci výsledků dotazníkových šetření měl projekt dopad
také v mnoha velmi obtížně měřitelných oblastech. Některé poznatky, které si zapojené rodiny
z projektu odnesly, jim mohou pomoci teprve v budoucnu. Šlo například o to, jak se pracovnice
v domácnostech chovaly a jak se členů domácností ptaly na jednotlivé problémy.
„Důležité bylo ptát se rodiny tak, jak se jich ještě nikdo neptal. Rodiny se učily
sebereflexi. Kladla jsem jim zacílené a opakovaně otázky, tak aby si je začali
pokládat sami.“
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V některých rodinách byla dle TSPvelmi přínosná terapie, která pomohla v mnoha rodinách změnit
náhled na jejich vlastní situaci. Jedna rodina bude dokonce pokračovat v terapii i po ukončení projektu,
přestože půjde o finančně nákladnou službu.
„Terapie byla v některých případech velmi přínosná, po dvou měsících jsem v rodině
viděla výsledky. Za mě to bylo super ta terapie. Bez těch terapií by ten program pro
mě neměl smysl.“
V mnoha rodinách došlo samozřejmě ke zlepšení hmotného zázemí, docházky do práce a zlepšení
finanční situace. Ve škole se často zlepšila docházka a plnění úkolů dětí, stejně jako docházka k lékaři.
TSPčasto pomohly v rodinách vyřídit dávky hmotné nouze, nadační dary a potravinovou pomoc a
dodání oblečení.
Dopady na zapojené rodiny hodnotily pozitivně také pracovnice jejich OSPOD. Oceňovaly zejména to,
že rodinu někdo doprovází.
„Matce vyhovovalo, že v domácnosti byla doprovázející osoba. Podařilo se ustálit
v bydlení a financích. Pomohla se vyřešit dluhová problematika, povedlo se přechod
do insolvence až nyní, a to v rodině působilo dříve více služeb. Domácnost se
zútulnila a děti mají stabilní zázemí. Matka začala být zodpovědná v docházce dětí
k lékařským vyšetřením.“
To, jak klíčovým se ukázalo navázání vztahu s rodinou pro další práci, pak zhodnotila jedna z dalších
pracovnic OSPOD, která TSPprojektu srovnávala se sociální pracovnicí SAS, která do rodiny následně
vstoupila.
„Matka v tom roce nějakým způsobem fungovala, což bylo dáno výhradně účastí
v projektu. Po ukončení programu v dubnu 2020 se matka vrátila do starých kolejí.
Teď tam sice jezdí SAS, ale ta není tak dobrá jako projekt. Vztah matky se sociální
pracovnicí je úplně jiný, není tam ta důvěra a intenzita práce.“
Další pracovnice OSPOD pak uvedla, že i na první pohled negativní dopady, které v rámci realizace
projektu v rodinách nastaly, vedly z dlouhodobého hlediska k možným pozitivním změnám.
„Očekávání se bohužel nenaplnily, protože se terénní sociální pracovnici podařilo
rozkrýt násilí v rodině. Vnímáme ale pozitivně, že se podařilo v rodině rozkrýt složité
konstelace, na které my jsme neměli kapacitu.“

Zhodnocení naplnění udržitelnosti projektu
Jako příklad dobré praxe realizovaný v rámci projektu lze určitě vnímat víkendovou aktivitu pro
podpořené rodiny. Pro mnoho dětí i dospělých to byla významná zkušenost, tedy že s nimi rodiče
zažívají různé dobrodružné aktivity. Rodiče a děti se poznali v úplně nových situacích. Práce s rodinou
byla pro TSP po absolvování společného víkendu zcela jiná. Rodinu poznali mnohem lépe a prohloubilo
to jejich vzájemnou důvěru. Jedná se o poměrně snadno přenositelný příklad sociální práce s rodinou.
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Dalším příkladem dobré praxe je práceTSP, která do rodiny již vstupuje s nasmlouvaným balíčkem
odborných služeb, které po mapování potřeb rodiny v rodině může využít. Pracovnice tedy může
pracovat v rámci multioborového týmu.
Nejdůležitější doporučení z této evaluace pro lepší nastavení obdobných či navazujících projektů
v budoucnu jsou zejména tato.
Realizace podobného projektu by dle všech aktérů neměla probíhat na území celého kraje, ale spíše
v rámci jednoho ORP. Jak se ukázalo, byla poddimenzovaná pozice zejména koordinátora
poskytovaných odborných služeb u dodavatele.
„Koordinovat 9 terapeutů a 12 vzdělavatelů a komunikovat s 6 sociálními
pracovnicemi a dalšími 3 členy RT je na jednoho člověka neskutečné penzum
komunikace, a to se tady nebavíme o rodinách samotných.“
V rámci realizace programu by měl mít poskytovatel v regionu také dostatečné zázemí pro terapeuty i
sociální pracovnice. Vše se jednoduše nedá kvalitně dělat v rodinách.
„Neměli jsme místnost pro terapie atd. Terapeut chodí do rodin, kde byly děti, a
nebyli soustředění, nebo vyřizovat papíry před dětma bylo nevhodné. To mi chybělo.
Všechno se nedá dělat v těch rodinách. Pokud by projekt měl být udržitelný, měl by
mít zázemí v regionech.“
Nutné je delší hodnocení dopadů projektu. Trvalost dopadů je v rovině domněnek, přesahuje naši
evaluaci časově, dobré by bylo vyhodnotit i s ročním odstupem (ale za podmínky pokračování služby –
chybí vazba na další pokračování).
Program by mohla v budoucnu realizovat nezisková organizace v úzké spolupráci s místním OSPOD.
NNO by mělo stačit napsat vhodný projekt a požádat o dotační titul kraj, případně nadace.
Nezbytné je provést hlubší analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků OSPOD. Deklarované a od stolu
myšlené a pociťované vzdělávací potřeby se míjí účinností.

Doporučení pro zlepšení podpory rodin
Ze zkušeností získaných v rámci realizace projektu plyne, že je stále kladen malý důraz na práci
s rodinou krom materiálního hlediska. Z jednotlivých kazuistik často nebyly patrné ani potřeby dětí, jak
potvrdila jedna zeTSP.
„Velká část rodičovských kompetencí z projektu vypadla, a to i v kazuistikách
OSPOD. Nezaznělo tam třeba, že když pomůžeme vyřešit insolvenci, pomůžeme
vyřešit situaci dítěte.“
Také práce s komplexním vývojovým traumatem u dětí ale i jejich rodičů, které může být často příčinou
mnoha rizikových oblastí v rodině, je v sociální práci poměrně ojedinělé. V této oblasti se již začalo
pracovat v náhradní rodinné péči, ale ne v biologických rodinách.
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Značná míra poskytnutých kapacit TSP se při práci v rodinách vyčerpala právě saturováním základních
životních potřeb rodin, tedy nalezením vhodného bydlení, práce a vyřešení dluhové pomoci a
sehnáním potravinové pomoci. Tyto potřeby měly mít rodiny vyřešeny prostřednictvím sociálních
pracovnic jednotlivých ORP ve spolupráci se sociálními pracovníky jiných služeb. Zaměření TSP projektu
na hmotné zabezpečení rodin potvrdila také odborná gestorka projektu.
„Přestože jsme neměli pevné cíle v rodinách, stejně si je pracovnice našli v podobě
hmotného zabezpečení rodin a mnoha rodinám to pomohlo, ale nevím, zda to
projekt chtěl.“
Jasně se také ukázalo, že mnoho rodin potřebuje ke správnému fungování někoho, kdo je bude stále
podporovat. V mnoha rodinách pracovník rodině vrátil důvěru v systém pomoci.
Objevila se nutnost věnovat se porozumění vlastním (ne) kompetencím u rodičů – sebehodnocení je
problematické a ukazuje, že v počátku je zásadní překážkou skutečnost, že rodiče nevidí vlastní
nedostatky, nereflektují je, což je základní výchozí překážkou jakékoliv změny na úrovni rodiny, nutné
začlenit do procesů začátků sociální práce. Koordinátorka dodavatele také zmínila, že klienti často
pouze opakovali zakázku OSPOD bez větší identifikace.
„Klienti opakovali zakázku OSPOD a dlouho trvalo, než si uvědomili, že to není jejich
zakázka. To je nejčastější výstup z terapií. Většina z nich si začala uvědomovat
dopady svého chování na děti.“
Podobné programy je vhodné realizovat v rámci menších lokalit a menšího počtu osob a v rámci
multidisciplinárních týmů se zapojením celého oddělení sociální práce na obcích. Služby má
koordinovat pracovník OSPOD. Model KA 1 je tedy dobré přenést na úroveň vztahu a spolupráce
konkrétního OSPOD s konkrétní pomáhající organizací (neřídit pomoc z úrovně kraje, ale včlenit do
místního rámce spoluprací s NNO) – poukazuje to obecně na nutnost propojit informace o nízkých
kompetencí rodičů (a potřebu je zvýšit), přesvědčení OSPOD o potřebnosti této služby pro rodiny a to,
kdo reálně takovou službu v místě nabízí (NNO).

Doporučujeme šířit výsledky mimo kraj, zajímavý příklad dobré praxe pro ostatní.
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