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Cílem předmětu je poskytnout poznatky ke specifickým aspektům řízení a rozvoje
pracovníků v oblasti sociálních služeb. Předmět obsahuje úvod do problematiky
sociálních služeb, specifika profesních skupin pracovníků a jejich motivaci, specifika
pracovních vztahů a pracovního prostředí v sociálních službách a řízení vztahů
s klienty. Zaměřuje se na aplikace modelů řízení a rozvoje lidí v oblasti sociálních
služeb, na systém personálního řízení a realizaci personálních činností, na
vzdělávání a rozvoj pracovníků v sociálních službách. Postihuje problematiku řízení
kvality pracovního výkonu a specifika péče o profesionální pečující v sociálních
službách.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Sociální služby (sociální služby v České republice a jejich vývoj; legislativa,
standardy kvality a systémy kvality v sociálních službách, pojem kvality v
práci, objektivní indikátory a kritéria a subjektivní vnímání kvality; měřitelnost
kvality v sociálních službách; personální standardy v systému standardů
kvality)
2. Charakteristika skupiny pracovníků v sociálních službách (vliv společenských
a sociokulturních podmínek na sociální status profesí v sociálních službách;
aspekty demografické, sociální, psychologické, osobnostní, profesionálně
odborné; motivace k volbě povolání)
3. Mezilidské vztahy v prostředí sociálních služeb (sympatie a antipatie, intuice,
udržení hranic, vstřícnost, důvěra, spolupráce a individuální odpovědnost,
konflikty, specifika rizik – vyhoření, navázaní blízkých osobních vztahů
s klientem)
4. Organizační kultura v prostředí sociálních služeb (normy a normativy, hodnoty
a postoje; kreativita v práci v sociálních službách; etický kodex povolání
v sociálních službách)
5. Pracovní prostředí v sociálních službách (charakter práce a rizika prostředí)
6. Řízení vztahů s klienty sociálních služeb (specifika cílových skupin klientů)
7. Koncepce řízení lidí v sociálních službách (aplikace modelů řízení a rozvoje
lidí v organizaci v prostředí sociálních služeb)
8. Personální řízení v sociálních službách (význam, cíle, funkce a úkoly
personálního řízení v sociálních službách; komunikace v organizaci, vedení
lidí a kontrolní systém)
9. Systém personálních činností v sociálních službách (analýza pracovních míst
– popis pracovních míst a kvalifikační a kompetenční profil pracovních míst,
personální plánování, získávání a výběr pracovníků, adaptace a rozmísťování,
hodnocení a odměňování pracovníků – finanční odměňování a morální
satisfakce, vzdělávání a rozvoj pracovníků, řízení kariéry, pracovní podmínky,
uvolňování pracovníků; fluktuace pracovníků)

10. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách (význam a cíle vzdělávání,

celoživotní vzdělávání; odbornost a kompetence; profesionální příprava)
11. Rozvoj pracovníků v sociálních službách (perspektivy rozvoje pracovníků;
kariéra pracovníků)
12. Řízení kvality pracovního výkonu v sociálních službách
13. Specifika péče o pečující
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Zápočet:
Požadavkem k zápočtu pro studenty prezenčního studia jsou exkurze v prostředí
sociálních služeb (minimálně 10 vyučovacích hodin) určené Mgr. Jaroševskou. Z
exkurze odevzdá student prezenčního studia zprávu v rozsahu minimálně dvou
normostran – v souladu s instrukcemi Mgr. Jaroševské, které získá v průběhu výuky.
V termínu stanovém Mgr. Jaroševskou budou studenti prezenčního studia
prezentovat zprávu z exkurze v rámci semináře. Studenti kombinovaného studia se
mohou zúčastnit exkurzí s prezenčními studenty (o kterých budou při výuce
informováni) nebo mohou po konzultaci s Mgr. Jaroševskou realizovat jednu exkurzi
v jiné organizaci sociálních služeb. Z exkurze odevzdá student kombinovaného
studia zprávu v rozsahu minimálně dvou normostran – v souladu s instrukcemi Mgr.
Jaroševské, které získá v průběhu výuky.
Dalším požadavkem k zápočtu je pro studenty prezenčního i kombinovaného studia
písemná práce na téma v rámci obsahu předmětu v rozsahu 6–8 normostran. Téma
práce je třeba konzultovat s Mgr. Jaroševskou. Termín odevzdání práce je minimálně
deset dní před termínem zkoušky v tištěné podobě na katedru a v elektronické
podobě na e-mailovou adresu Mgr. Jaroševské.

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:
Požadavky k ústní zkoušce z předmětu Řízení a rozvoj pracovníků v sociálních
službách jsou stručně charakterizovány obsahem předmětu. Zkoušku lze vykonat po
získání zápočtu (u studentů prezenčního studia odevzdání zprávy z exkurze v
organizaci sociálních služeb, její prezentace v rámci semináře, odevzdání písemné
práce; u studentů kombinovaného studia odevzdání zprávy z exkurze v organizaci
sociálních služeb, odevzdání písemné práce). K ústní zkoušce budou vypsány
minimálně tři termíny a jeden termín v následujícím zkouškovém období.
Prerekvizitou pro zápočet a zkoušku z předmětu Řízení a rozvoj pracovníků
v sociálních službách je předmět Aplikace metod personální práce (AAN120043).

