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Cílem předmětu je poskytnout poznatky v oblasti řízení kvality sociálních služeb.
Předmět se zaměřuje na řízení systémů sociálních služeb, na specifika řízení
sociálních služeb v kontextu vlivů vnějšího a vnitřního prostředí, na porozumění úloze
řízení v organizacích sociálních služeb. Obsah předmětu je zaměřen na podrobnější
seznámení s evropským kontextem a vlivy legislativy na sociální služby v České
republice a s přístupy ke zvyšování kvality sociálních služeb. Důraz je kladen na
utváření kultury a řízení změn v organizacích sociálních služeb v kontextu řízení lidí.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Sociální politika, sociální služby v evropském kontextu, systém sociálních
služeb v České republice (faktory ovlivňující podobu sociálních služeb, sociální
služby jako služby v obecném zájmu – dopad legislativy a politik EU na sociální
služby v České republice, současný systém sociálních služeb v České
republice, politika zaměstnanosti EU, politika sociálního začleňování a
dlouhodobá péče)
2. Přístupy ke zvyšování kvality sociálních /veřejných služeb, obecné rámce pro
sebehodnocení kvality
3. Model excelence EFQM, TQM
4. Systém ISO norem a Model sebehodnocení podle CAF
5. Zkušenosti se sebehodnocením v sociálních službách v České republice
(sebehodnocení v rámci auditů kvality sociálních služeb, sebehodnocení v
rámci Standardů kvality sociálních služeb, zásady pro přípravu a průběh
sebehodnocení)
6. Definice a aplikace konceptu kvality života (principy standardů kvality, klíčové
standardy, význam ochrany práv uživatelů jako základu pro poskytování kvalitní
služby)
7. Řízení kvality v organizaci se zaměřením na sociální / veřejné služby (základní
principy řízení kvality: orientace na uživatele, čtyři aspekty kvality, organizační
struktura, týmová práce, kompetence jednotlivců)
8. Strategické plánování – využití standardů kvality sociálních služeb jako nástroje
ke strategickému řízení organizace, význam strategického plánování pro řízení
kvality
9. Analýza vnějšího prostředí
10. Poslání organizace, vize organizace, cíle organizace, řízení podle cílů
11. Supervize jako nástroj profesionálního rozvoje pracovníků
12. Kontrolní procesy jako součást strategického řízení (význam kontroly, funkce
kontroly, úrovně kontroly, slabiny kontrolních procesů; kontrola v organizacích
poskytujících sociální služby podle standardu kvality č. 15; využití kontrolních
procesů na úrovni zřizovatele nebo zadavatele sociálních služeb)
13. Inspekce poskytování sociálních služeb
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Zápočet:
Podmínkou k zápočtu pro studenty denní i kombinované formy studia je vypracování
odborné práce na téma konzultované s vyučujícím. Písemnou práci je třeba odevzdat
(zaslat) vyučující v tištěné podobě na katedru a v elektronické podobě minimálně deset
dní před termínem zkoušky.
Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro
vypracování písemných prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce).
Titulní strana písemné práce má obsahovat název předmětu, název práce, jméno
studenta, ročník, formu studia a datum vypracování práce. Práce musí mít stručný
Úvod a Závěr, měla by být členěna do kapitol (s Obsahem). Práce musí obsahovat
Soupis bibliografických citací (využité zdroje v textu) – minimálně sedm odborných
zdrojů (odborných knižních pramenů, odborných článků).
Zkouška:
Zkouška má podobu diskuse nad předloženou písemnou prácí a její součástí je i
zodpovězení jedné z vylosovaných otázek, jejichž zadání je totožné s výše uvedenými
tématickými okruhy.

