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Úvod
Tento text je závěrečnou zprávou z evaluace změn u pří jemců péče v
rámci projektu Rozvoj psychosociální  rehabil itace podle modelu CARe
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015171 .  Zpráva je souhrnným zpracováním
prvního a druhého kola evaluace,  které proběhlo v sedmi vybraných
organizacích.

První i  druhé kolo evaluace je rozčleněno do tř í  okruhů a zahrnuje
dotazníkové šetření ,  hloubkové rozhovory s kl ienty a hloubkové
rozhovory s odbornými pracovníky v sedmi týmech ze čtyř organizací .

Evaluaci  řadíme do oblasti  apl ikovaného výzkumu. Zatímco cí lem
výzkumu základního je rozšiřovat l idské poznání v určité oblasti ,  toto
poznání zobecňovat a t ím postupně přispívat k budování teorie,
aplikovaný výzkum usi luje o zvýšení našeho porozumění předem
zvolenému konkrétnímu problému. Rozsah nabytých poznatků je tak
relativně úzký,  zpravidla zaměřený na konkrétně vymezený problém a
jeho řešení (Bickman a Rog, 1997:  ix-x)  dle Soukup, 2015:44) .  Tato
evaluace byla rozdělena do dvou oblastí .  První je svět kl ientů,  kteří
vyplňovali  dotazníky INSPIRE Brief  a AQoL.  Dotazník INSPIRE Brief  je
zaměřen na téma podpory kl ienta odborným pracovníkem. Dotazník
AQoL je sebehodnotící  dotazník zaměřený na 8 dimenzí podílej ících se
na kval itě života.  Dotazníky byly standardně vyhodnoceny.  Se dvěma
klienty z každé organizace byl  následně proveden hloubkový rozhovor.
Cí lem této části  bylo zj ist it  úskalí  vyplňování ,  pochopení jednotl ivých
otázek či  celých oblastí ,  na které dotazník byl  zaměřen,  vlastní  přínos
pro kl ienty.

Druhou oblastí  byla oblast organizace,  která byla zastoupena kl íčovými
pracovníky,  se kterými byly provedeny hloubkové rozhovory.  Tato část
řeši la otázku práce s dotazníky v organizaci  –  vyplňování ,
vyhodnocování ,  zapojení do procesu práce s kl ientem.

Předpokládanými výsledky obou oblastí  byla doporučení toho,  zda a jak
danou oblast – dotazníková šetření –  v organizacích využívat ,  co přináší
jej ich aplikace,  zda naplňuje svůj cí l  a zda (případně jak) je možné j i
dále rozví jet .

Text je členěn klasickým způsobem, kdy je nejprve představen cí l
evaluace a pozadí dotazníků -  k čemu jsou využívány.  Následuje
kapitola metodologie,   která  je  věnována  způsobu  sběru  dat  a jej ich  
analýze,     pozornost   je věnována   též etice   evaluace.   Poté  následují  
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kapitoly věnované interpretaci  dat.  V závěru jsou shrnuta důležitá
zj ištění a pozornost je věnována i  doporučením.

Závěrem úvodu si  dovolím malou osobní odbočku,  kterou považuji  pro
celkové chápání textu za důležitou.  Profesně se pohybuji  mezi  dvěma
discipl ínami – sociologií  a sociální  prací .  Dlouhou dobu jsem pracoval  v
neziskovém sektoru jako sociální  pracovník,  později  jsem přednášel  na
katedře sociální  práce a v současné době ještě malým dílkem
přednáším na Klinice adiktologie 1 .  LF UK, lektoruji  kurzy pro sociální
pracovníky a spolupracuji  na metodikách v několika organizacích.
Zároveň se jako sociolog věnuji  analytické práci  –  výzkumům
neziskových organizací ,  sociálních polit ik ,  re/konstrukcí  veřejných
prostranství  a v současné době grantu TAČR: „Kontaktní práce –
komplexní nástroj  pomoci v přirozeném prostředí kl ienta” .

Tato znalost obou profesí  občas překáží  –  tam, kde sociolog volá:  „Tohle
by mne zaj ímalo,  ale potřebuji  více dat,  hlubší  vhled,  odbornou
literaturu.” ,  tam sociální  pracovník oponuje:  „Ale k čemu mi to v praxi
bude?” Snažím se v textu naslouchat oběma hlasům symetricky.  
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Metodologie
Evaluace ve svém významu hodnocení znamená systematické
posouzení kval ity a hodnoty,  popř.  významu určitého objektu.  Tato
evaluace má sloužit  k praktickým doporučením, ne k vědeckým účelům,
je tedy chápána spíše jako zpětná vazba zúčastněným organizacím než
kontrolní  mechanismus.  Je vykonávána externím subjektem a provádí
se v průběhu real izace procesu změn u pří jemců péče v rámci projektu
Rozvoj psychosociální  rehabil itace podle modelu CARe, což znamená, že
je procesuálně zaměřena.

Předpokládané výsledky takového výzkumu jsou uvedeny výše v
konkrétních otázkách zadavatele i  řešitelů.  Při  apl ikovaném výzkumu se
zpravidla uplatňují  standardní a prověřené nástroje sběru dat (rozuměj
výzkumné metody) a vybrané teoretické koncepce.  Při  vytváření
metodologie se ovšem postupuje instrumentálně,  aplikovaný výzkum se
vyznačuje teoretickým a  metodologickým  oportunismem. Snahou zde
totiž není budovat teorie,  nýbrž získat prakticky uplatnitelné  poznatky  
(srov.  Bickman  a Rog,  1997) (Soukup,  2015:  44) .  
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Metodologie evaluace kombinuje dvě metody:  kvantitativní  a
kval itativní .  Kvantitativními metodami jsou dva druhy dotazníků:
INSPIRE a AQoL,  které vyplni l i  kl ienti  7 týmů. Kvantitativní  metody
nabízí  určitou reprezentativitu vzorku,  statist ické údaje a jej ich
interpretaci  a určitou míru zobecnění .  Základními kritéri i  této metody
jsou val idita a rel iabil ita .  Val idita znamená platnost získaných výsledků
vzhledem ke skutečnosti ,  jednoduše řečeno,  zda je zkoumáno to,  co
chceme zkoumat.  Rel iabil ita je spolehlivost dotazníku,  kritérium, které
stanovuje,  zda při  opakovaném měření/dotazování dostaneme podobné
výsledky.  Kval itativní  metodou jsou hloubkové rozhovory,  které se
uskutečnily s  odbornými pracovníky a kl ienty,  kteří  vyplňovali
dotazníky.  Kval itativní  sociologické metody jsou orientované na
interpretaci  zkoumaných fenoménů z pohledu jednotl ivců,  malých
skupin.  Neopíraj í  se o statist ické předpoklady chování populací  (tedy
pokud získám odpověď na stejnou otázku od dostatečně velkého
[reprezentativního] vzorku l idí ,  mohu takovou odpověď zobecnit na
celou společnost) .  Předpokládá se oproti  tomu, že zvolený fenomén je
třeba zkoumat do hloubky,  v kontextu jeho souvislostí  –  tak jak se
vyskytují  v  žitém světě l idí .  Oproti  reprezentativitě vzorku nabízí  tzv.
reprezentativitu problému – jeho hlubinnou, ideálně vyčerpávající
analýzu.

V této kapitole se budu věnovat představení cí lů jednotl ivých metod
zapojených do evaluace,  tedy dotazníkových šetření a rozhovorů.
Následuje část věnovaná metodě,  tedy konkrétnímu postupu evaluace
od sběru dat k vyhodnocování .  Poslední kapitola metodologické části  je
věnována etice evaluace.

Cíl evaluace INSPIRE
Cílem evaluace je ověřit ,  jak vnímají  podporu kl íčového pracovníka
klienti .  Záměrem evaluace je rovněž zmapovat si lné a slabé stránky
působení kl íčového pracovníka při  práci  s  kl ientem.

INSPIRE je nástroj  vytvořený pro hodnocení zkušeností  uživatelů služby
s podporou jej ich vlastního zotavení ze strany konkrétního pracovníka v
oblasti  péče o duševní zdraví .  Zabývá se tedy hodnocením toho,  jak
pracovníci  podporují  zotavení uživatelů.

Hlavním cí lem dotazníku je pomoci pracovníkům lépe porozumět tomu,
jak kl ienti  vnímají  zotavení a jakou podporu od pracovníků ve svém
zotavování se potřebují .  Není primárně  určen k  hodnocení  pracovního
výkonu pracovníka,  ani  k hodnocení efektivity služby.
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Dotazník má dvě verze:  Plná verze obsahuje 27 tvrzení ( INSPIRE),  krátká
verze 5 (Brief  INSPIRE).  Obě verze jsou vyplňovány uživatelem služby a
hodnotí  míru podpory zotavení ze strany daného pracovníka.  Tento
nástroj  byl  vytvořen na King ́s  College v Londýně.

Obě verze byly psychometricky testovány (viz
www.researchintorecovery.com).  INSPIRE byl  vyvinut jako součást práce
v programu REFOCUS, kde byl i  zapojeni uživatelé služby,  pracovníci  v
oblasti  péče o duševní zdraví  a výzkumníci .  Je to jeden z nástrojů
používaný v tzv.  REFOCUS trial ,  v  testování intervencí podporujících
zotavení .

INSPIRE je používán v mnoha zemích a je přeložen j iž  do 16 jazyků.  K
používání ho doporučuje například organizace ImROC v Angli i  ve svém
"Brief  paper 8 on Quality and Outcomes" (https:/ / imroc.org/resources/8-
supporting-recovery-mental-health-services-quality-outcomes/)  a je
rovněž doporučován v Irsku na základě studie z Bamfordu
(http://www.publichealth.hscni .net/sites/default/f i les/Patient%20Outco
mes.pdf) .

Do českého jazyka byl  INSPIRE přeložen Mgr.  Evou Teclovou (Fokus
Vysočina,  z .ú. ,  www.fokusvysocina.cz)  ve spolupráci  s  týmem odborných
konzultantů Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví  (Mgr.  Pavel  Říčan,
Mgr.  Jana Pluhaříková Pomajzlová,  MUDr.  Zuzana Foitová,  MUDr.  Jan
Stuchlík,  MUDr.  Petr Hejzlar a další ,  www.cmhcd.cz) .  Český překlad byl
vytvořen na základě doporučených postupů WHO, revidován a testován
pracovníky a uživatel i  s lužeb organizace Fokus Vysočina,  z .ú. ,  zpětně
přeložen a uznán autory INSPIRE jako val idní a možný k distr ibuci  v
rámci České republiky.

Česká verze překladu INSPIRE je volně k distr ibuci  pro akademické a
kl inické účely,  na jeho používání nejsou vázány žádné poplatky,  pokud
je využíván v rámci výzkumu, ve službách nebo v rámci výuky.  Obě
verze dotazníku mohou být staženy na
https://www.researchintorecovery.com/measures/inspire/  a v české
verzi  na https:/ /www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke
stazeni/Centrum/INSPIRE_VSE_FINAL.pdf.

Pro tuto evaluaci  byla využita česká adaptace krátké verze dotazníku,
která vznikla v roce 2018
(https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke
stazeni/Centrum/INSPIRE_VSE_FINAL.pdf) .  Tato krátká verze je
zaměřena  pouze  na vztahovou  oblast  mezi   odborným  pracovníkem a 

https://www.researchintorecovery.com/
https://imroc.org/resources/8-supporting-recovery-mental-health-services-quality-outcomes/
https://www.fokusvysocina.cz/
https://www.cmhcd.cz/centrum/uvod/
https://www.researchintorecovery.com/measures/inspire/
https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/INSPIRE_VSE_FINAL.pdf
https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/INSPIRE_VSE_FINAL.pdf
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klientem. INSPIRE Brief  obsahuje 5 tvrzení ,  která respondent hodnotí
na pětibodové škále (vůbec,  ne pří l iš ,  částečně,  docela hodně,  velmi) .
Jednotl ivé položky vychází  z  výzkumu faktorů osobního zotavení ,  který
identif ikoval  5 kl íčových procesů podporujících zotavení – propojenost,
naděje,  identita,  smysl  a zplnomocnění (CHIME rámec vztahu).  

Cíl evaluace AQoL

Samostatné bydlení 
Smysly
Bolest
Duševní zdraví  
Štěstí
Vlastní  hodnota 
Zvládání
Vztahy

Dotazník AQoL je nástrojem používaným k měření kval ity života
souvisej ící  se zdravím. Byl  vyvinut za účelem využit í  v  ekonomických
analýzách (cost uti l ity analysis ,  analýzy užitečnosti  nákladů).  AQoL-8D
obsahuje celkem 35 otázek rozdělených do osmi dimenzí .

Jednotl ivé dimenze kval ity života,  na které se dotazník zaměřuje,  jsou:

Předchozí  tvrzení o rozdělení do osmi dimenzí je třeba upřesnit .
Jednotl ivé otázky v dotazníku nejsou uspořádány dle jednotl ivých
oblastí ,  ale jsou náhodným způsobem rozmístěny v odpovědním archu a
pro vyhodnocování jednotl ivých dimenzí je nutné sjednotit  otázky do
určitých klastrů.  Důvodem pro promíchání otázek je udržet pozornost
respondentů a zároveň snížit  r iz iko toho,  že v jedné oblasti  budou
odpovědi na všechny otázky stejné.  

Stejně jako dotazník INSPIRE má i  AQoL kratší  verzi ,  která se uplatní  v
případě,  pokud kl ient není schopen vyplnit  35 otázek.  Zkrácená verze
AQoL-6D obsahuje 20 otázek.  Tato zkrácená verze ale neobsahuje všech
osm dimenzí kval ity života,  ale pouze šest – vynechány jsou dimenze
kvality života „vnímání vlastní  hodnoty” a „štěstí” .

Součástí  metodiky dotazníku je též princip dobrovolnosti .  Dotazník
AQUoL vyplňují  kl ienti  sami (dotazník je self-reported) a může se stát ,
že vyplnění odmítnou. Tuto skutečnost je nutné respektovat,  nicméně v
organizacích byl i  pracovníci  požádáni o motivování kl ientů k
vyplňování .  Odborný pracovník by měl být kl ientovi  při  vyplňování k
dispozici  k zodpovězení dotazů a případnému upřesnění otázek.
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Cíl evaluace rozhovory s klienty
V rámci evaluace byly uskutečněny i  hloubkové rozhovory s kl ienty.  Tyto
rozhovory byly zaměřeny na několik témat a jej ich časový rozsah byl
zhruba hodinu až hodinu a půl .  

Témata rozhovorů lze rozčlenit  do několika okruhů. První okruh se týkal
samotných dotazníků.  Rozhovor s kl ienty probíhal  nad nevyplněnými
dotazníky INSPIRE a AQoL a postupně rozebíral  termíny/pojmy, škálu a
číselné vyjádření .  Zároveň kl ienti  popisovali  uvedené termíny vlastními
slovy,  stejně tak i  vyjádření na číselné škále.  Pozornost byla též
věnována způsobu a náročnosti  vyplňování :  Jak velkou míru pomoci ,
asistence kl ienti  potřebovali? 

Poté následovala témata:  jak by sami popsali  změnu v kval itě života –
co to je ta kval ita života,  jak se změnil i ,  jak by se chtěl i  změnit ,  zda
nějaká oblast kval ity života v dotazníku chyběla.

Třetí  okruh byl  věnován okruhům kvality života z pohledu kl ientů – je
něco,  co j im tam chybí ,  jak by sami hodnoti l i ,  zda jej ich život je kval itní ,
v  jakých oblastech… 

Analýza byla provedena v prostředí programu Atlas,  který je vhodným
nástrojem pro kategorizaci  a následnou interpretaci  kval itativních dat.

Cíl evaluace rozhovory s odbornými pracovníky
V rámci evaluace se uskutečnily i  hloubkové rozhovory s odbornými
pracovníky.  Z každého týmu byl  vybrán jeden pracovník,  který byl
kl íčovým pracovníkem některého z kl ientů,  který vyplňoval  dotazníky.
Rozhovory byly členěny do několika částí  a jej ich časová dotace byla 1 ,5
až 2 hodiny.  

Prvním okruhem byly otázky mířící  na zkušenosti  s  dotazníky.  Jaký byl
postup v organizaci ,  co se přihodilo,  jaká byla případně zkušenost s
asistováním u vyplňování dotazníků.  Druhým okruhem bylo porozumění
otázkám, pojmům v nich uvedených a použité škále.  

Třetím okruhem bylo téma efektivity služby,  jak je v organizaci
definována,  jak případně mohou dotazníky pomoci k jej ímu ověřování ,
měření .  

Poslední okruh se věnoval tématu používání dotazníků v organizaci ,
tomu, zda organizace využívaj í  nějaké druhy dotazníků,  jak často jsou
opakovány,  kdy,  kým a jakým způsobem jsou vyhodnocovány a jak se
pracuje se zj ištěnými výsledky.  
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Organizace a typy služeb zapojených do
evaluace

zachovávat l idskou důstojnost kl ientů,
vycházet z individuálně určených potřeb kl ientů,
rozví jet aktivně schopnosti  kl ientů,
zlepšit  nebo alespoň zachovat soběstačnost kl ientů,
poskytovat služby v zájmu kl ientů a v náležité kval itě.

Evaluace probíhala v sedmi týmech, které se věnují  sociální  práci  a
poskytují  sociální  s lužby osobám s psychickým onemocněním. Jsou
registrovanými sociálními službami,  jej ichž cí lem, jak uvádí standardy
kvality sociálních služeb,  je :

Do projektu byly zařazeny tř i  typy sociálních služeb,  které jsou zákonem
o sociálních službách definovány t ímto způsobem:

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění ,  včetně duševního onemocnění ,  jej ichž
situace vyžaduje pomoc j iné fyzické osoby.  Chráněné bydlení má formu
skupinového,  popřípadě individuálního bydlení .  Služba obsahuje
poskytnutí  stravy nebo pomoc při  zaj ištění stravy,  poskytnutí  ubytování ,
pomoc při  zaj ištění chodu domácnosti ,  výchovné,  vzdělávací  a
aktivizační činnosti ,  zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti ,  pomoc při  uplatňování práv
a oprávněných zájmů.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Sociálně terapeutické dí lny jsou ambulantní s lužby poskytované
osobám se sníženou soběstačností  z  důvodu zdravotního postižení ,
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce.  Jej ich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností  prostřednictvím
pracovní terapie.  Služba obsahuje tyto základní činnosti :  pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí  podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí  stravy nebo pomoc při  zaj ištění stravy,  nácvik dovedností
pro zvládání péče o vlastní  osobu, soběstačnosti  a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění a podpora vytváření a zdokonalování
základních pracovních návyků a dovedností .
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Jedná se o soubor specif ických činností  směřujících k dosažení
samostatnosti ,  nezávislosti  a soběstačnosti  osob,  a to rozvojem jej ich
specif ických schopností  a dovedností ,  posi lováním návyků a nácvikem
výkonu běžných činností  pro samostatný život .  Sociální  rehabil itace se
poskytuje formou terénních a ambulantních služeb,  nebo formou
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabil itačních
služeb.  Terénní a ambulantní služba obsahuje tyto činnosti :  nácvik
dovedností  pro zvládání péče o vlastní  osobu, soběstačnosti  a dalších
činností  vedoucích k sociálnímu začlenění ,  zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, výchovné,  vzdělávací  a aktivizační činnosti  a
pomoc při  uplatňování práv a oprávněných zájmů. Forma pobytové
služby v centrech sociálně rehabil itačních služeb obsahuje poskytnutí
ubytování a stravy,  pomoc při  osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,  nácvik dovedností  pro zvládání péče o
vlastní  osobu, soběstačnosti  a dalších činností  vedoucích k sociálnímu
začlenění ,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné,  vzdělávací  a aktivizační činnosti  a pomoc při  uplatňování
práv a oprávněných zájmů.

Zapojené organizace
Fokus Karlovarský kraj  –  chráněné bydlení a sociálně terapeutická
dílna /  sociální  rehail itace
Fokus Mladá Boleslav – pobočka Kolín – chráněné bydlení
Fokus Mladá Boleslav – pobočka Nymburk – chráněné bydlení
Fokus Mladá Boleslav – pobočka Mladá Boleslav – chráněné bydlení 
VOR Jihlava – sociální  rehabil itace 
Oblastní  charita Polička – sociální  rehabil itace

Dále v textu jen "organizace".

Sběr dat – praktické informace
Dotazníky byly rozeslány organizacím po předchozí  domluvě.  Pracovníci
distr ibuovali  dotazníky mezi kl ienty.  Kl ienti  dostal i  obálku,  ve které byl
dopis s informacemi a instrukcemi,  2 barevně odlišené dotazníky
INSPIRE Brief  a AQoL a prázdnou obálku s označením „Výzkum,
neotvírat“ .  Kl ient oba vyplněné dotazníky vloži l  do této obálky.
Zalepenou obálku následně odevzdal odborným pracovníkům, kteří  je
po odevzdání předali  evaluátorovi ,  případně je poslal i  na jeho adresu.
 

Dotazníky byly zcela anonymizované.  Kl ienti  neuváděli  do dotazníku
žádné      osobní   údaje    o  sobě,    ani     o  organizaci     č i  o  odborných 
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pracovnících.  Odborní pracovníci  byl i  instruováni tak,  aby motivovali
kl ienty k vyplnění dotazníků,  ale zároveň aby respektovali  odmítnutí
kl ientů.  Odborní pracovníci  též měli  instrukce o tom, že v případě
potřeby budou s kl ienty při  vyplňování dotazníků spolupracovat.  Tato
spolupráce reálně probíhala hlavně u dotazníků AQoL,  nikde pracovníci
nebyli  přítomni při  vyplňování dotazníku INSPIRE,  který je věnován
vztahu mezi odborným pracovníkem a kl ientem. Dotazník INSPIRE tak
není ovl ivněn přítomností  odborného pracovníka.

Bylo plánováno sebrat 70 dotazníků,  odevzdáno j ich bylo v prvním kole
evaluace celkem 56,  což je o 14 méně.  Jedním z důvodů byl  nedostatek
klientů v organizaci ,  nikde nedošlo k výraznému odmítání tohoto
nástroje,  kl ienti  byl i  ochotní k vyplňování .  V druhém kole bylo sebráno
celkem 64 dotazníků,  což je o 6 méně,  než byl  zamýšlený počet 70.
Tento kvantitativní ,  dotazníkový proces sběru dat nepřinesl  žádné
problémy.

Rozhovory s kl ienty organizací  probíhaly kvůli  epidemické situaci  online
na platformě Zoom. Vždy byla zaj ištěna anonymita i  soukromí.  V
některých případech byly rozhovory ovl ivněny špatnou kval itou
připojení .  Ve dvou organizacích se rozhovory díky uvolnění opatření
uskutečnily osobně,  což je samozřejmě lepší ,  protože se daří  udržet
pozornost kl ientů,  lépe vnímat neverbální  komunikaci  a nehrozí
„zasekávání”  rozhovorů z důvodů nekvalitního připojení .  Obecně ale lze
říct ,  že online rozhovory splňují  kval itu kontaktu a umožňují  z ískat
požadované údaje.  Získávání souhlasů k záznamu rozhovorů bylo lehčí  v
případě online rozhovorů,  v některých případech nesouhlas se
záznamem vycházel z charakteru psychické poruchy.  V rozhovorech se
neobjevovaly žádné osobní údaje,  záznamy byly archivovány pouze pod
anonymním údajem – datum pořízení a organizace.  Po přepsání
rozhovorů byly audio záznamy smazány.  Přepisy následně prošly
procesem anonymizace,  který znemožňuje identif ikaci  konkrétních
klientů.

Rozhovory s odbornými pracovníky probíhaly obdobným způsobem,
některé bylo nutné provést online,  ve dvou organizacích proběhly
rozhovory osobně.  Osobní kontakt umožňoval proj ít  celou organizaci ,
jej í  prostory a získat tak hlubší  vhled do organizace a jej ího odborného
působení .  Ve všech případech jsem se setkal  s  velmi pří jemným
přístupem a byl  mi ze strany odborných pracovníků poskytnut
adekvátní čas pro rozhovory.  Rozhovory zaznamenané na audio zařízení
byly  následně přepsány  a prošly stejným  procesem  anonymizace jako
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Dotazníky byly vyhodnoceny klasickými statist ickými metodami.  Při
vyhodnocování INSPIRE jsem vycházel  z metodického pokynu k
vyhodnocení – viz pří loha.  Při  vyhodnocování dotazníku AQoL jsem
použil  kromě statist ických metod i  metodickou tabulku – viz pří loha.

V kapitole interpretace se věnuji  i  různým možným způsobům
vyhodnocení dotazníků,  protože dotazníky jsou klasickým příkladem,
kdy je otázkou,  zda se s nimi bude pracovat více sociologicky,  tedy
kvantitativně,  nebo zda jsou součástí  individuální  sociální  práce,  a tedy
je jej ich využit í  spíše podpůrné,  kval itativní .  

Rozhovory byly přepsány a anonymizovány.  Následně byla analýza
provedena v prostředí programu Atlas,  který je vhodným nástrojem pro
kategorizaci  a následnou interpretaci  kval itativních dat.  Jednotl ivé
citace v rozhovorech byly označeny a potom utříděny do jednotl ivých
kategori í .  Následně byly jednotl ivé kategorie interpretovány v kontextu
sociální  práce a cí lů evaluace.  

Interpretace a vyhodnocení dat

Etika
Etika výzkumu je založena na premise ethics care.  Ta vychází  z
feministického přístupu a je orientována na komunikační partnery a
jej ich ochranu. Komunikačními partnery jsou v tomto případě kl ienti
organizací  sociálních služeb a odborní pracovníci .

Kl ienti  jsou účastníky evaluace dobrovolně,  není na ně vyví jen žádný
nátlak a uvnitř  organizace sociálních služeb nevznikaj í  žádné podmínky
pro vstup či  odmítnutí  účasti .  Data od kl ientů jsou zpracovávána a
uchovávána v anonymizované podobě.  Zpráva z evaluace ani jej í  části  v
žádném případě neumožňují  jej ich identif ikaci .  

Odborní pracovníci  též vstupují  do procesu evaluace dobrovolně a
jej ich informace o kl ientech nebo organizaci  nejsou ni jak dál
předávány.  Data od odborných pracovníků též podléhají  procesu
anonymizace.

V průběhu evaluace nedošlo k žádné eticky sporné situaci .  Kl ienti  i
odborní pracovníci  vyslovi l i  souhlas s rozhovorem i  dotazníkovými
šetřeními,  v průběhu evaluace nebyly zaznamenány žádné situace,  kdy
by kl ient nebo odborný pracovník odmítl  pokračovat v rozhovoru.  

rozhovory s kl ienty.  Není tak možné jakkoliv identif ikovat odborného
pracovníka.
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Interpretace výsledků
V této kapitole se věnuji  interpretaci  výsledků.  Nejprve je pozornost
zaměřena na dotazníková šetření –  AQoL a INSPIRE Brief ,  potom jsou
tématem interpretace rozhovory s kl ienty a následuje kapitola
věnovaná interpretacím rozhovorů s odbornými pracovníky.

Výsledky dotazníkového šetření
Celkem bylo vyplněno 59 dotazníků AQoL a INSPIRE brief  v prvním kole
a 64 dotazníků v kole druhém. Jak jsem j iž  výše psal ,  dotazníky jsem
postupně obdržel  v zalepených obálkách z každé z organizací .  Nejdříve
jsem vyhodnocoval dotazníky směrem k organizacím. To znamená, že
jsem dotazníky z jedné organizace vyhodnoti l ,  abych je mohl porovnat s
dalšími organizacemi.  V tomto tř ídění nedošlo k žádným výkyvům mezi
organizacemi,  žádná neměla jen spokojené nebo jen nespokojené
klienty.  Dalším způsobem vyhodnocení dotazníků bylo porovnání
výsledků obou kol .  V případě dotazníku AQoL je průměrná hodnota
takřka shodná v obou kolech (rozdíl  0,11procentního bodu).  V případě
dotazníku INSPIRE mezi oběma šetřeními došlo k poklesu hodnocení o
5,5procentního bodu. Rozdíl  je statist icky signif ikantní (p-value=0,04) .

Druhé vyhodnocování jsem udělal  tak,  že jsem spároval  dotazníky
INSPIRE Brief  a AQUL a porovnával oba dotazníky s cí lem zj ist it  nějaké
odlišnosti  u jednotl ivých kl ientů.

V tomto členění se objevi ly dotazníky jednoho kl ienta,  který zaškrtl  vše
jako vynikaj ící .  Rozdíl  byl  pouze ve způsobu zaškrtávání – INSPIRE
kroužkoval ,  AQoL zaškrtával  křížkem. Vždy byly vždy označeny první
odpovědi .  Zde je důležité uvést ,  že dotazník AQoL je strukturován od
nejlepší  odpovědi nahoře k nejhorší  odpovědi dole a je tomu tak          
 u všech 35 otázek – nikde není pořadí přehozeno.  Mysl ím, že je to             
z  důvodu délky dotazníku,  ve snaze usnadnit orientaci  l idem               
s  disabil itami.  Z metodologického hlediska toto členění nepracuje            
s  žádnými kontrolními otázkami ( lž i  skóre) a netestuje,  zda respondent
pouze automaticky nezaškrtává nejlepší  odpověď.

V několika případech (2–3 odpovídající)  bylo možné kategorizovat
logickou souvislost v odpovědích mezi dotazníky AQoL a INSPIRE.
Odpovědi v dotazníku AQoL byly v oblastech,  kterých se týkal  i  dotazník
INSPIRE,  vyhodnoceny spíše negativně a podpora pracovníka byla
hodnocena jako  velmi pomáhající .   Protože  ale jde  o jednotky  kl ientů,  



Strana 12

nelze tuto interpretaci  pří l iš  zobecnit ,  ani  konkretizovat směrem k
doporučením.

Největší  skupina ale byla skupinou,  ve které tyto rozdílnosti  mezi
oběma dotazníky nešly vysledovat.  

Výsledky AQoL
Dotazník AQoL vyplni lo v prvním kole evaluace 59 kl ientů.  7 z nich
vynechalo nějakou odpověď a kompletní  dotazník tak odevzdalo 52
kl ientů.  Ve druhém kole evaluace vyplni lo dotazník 64 kl ientů.  Všichni
vyplni l i  kompletní  dotazník.

Význam nul
7 dotazníků v prvním kole evaluace zůstalo v některých otázkách
nevyplněno.  Pokud zůstanu u statist ických metod,  tak nelze vysledovat
žádné četnosti  či  souvislosti  mezi  jednotl ivými nevyplněnými oblastmi
či  otázkami.  Pokud se ale zaměřím na jednotl ivé dotazníky,  lze je
interpretovat z pozice sociálního pracovníka o něco lépe.

Dotazník číslo 37 je nejvíce vypovídající .  Kl ient neodpověděl na otázky
číslo 18 až 29.  Pokud si  vezmeme k ruce vytištěný dotazník,  jsou to
přesně dvě stránky otázek,  jde o stránky 4 a 5 .  Z pohledu sociální  práce
to můžeme interpretovat tak,  že kl ient prostě ze stránky 3 přeskočil  na
stránku 6,  například proto,  že se mu slepily l isty nebo prostě vzal  dva
l isty dohromady.  Tato interpretace je si lnou a logickou interpretací ,
pokud se podívám na způsob vyplňování dotazníku,  který je ve
zbývajícím rozsahu velmi pečl ivý.  Určitě bych jako sociální  pracovník s
kl ientem o této mé interpretaci  mluvi l ,  zeptal  bych se ho.

Podobně u dotazníku číslo 30 jsou nuly u otázek z kompletní  strany
číslo 5 -  otázky číslo 24–29.  I  zde bych to interpretoval  z pohledu
sociální  práce tak,  že kl ient špatně otoči l  dotazník,  spíše než tak,  že o
otázkách nechtěl  mluvit .

Protože jsou otázky následující  po sobě vždy z různých oblastí ,
sociologicky potom vyjde,  že kl ient X v dotazníku č.  30 neodpověděl na
5 oblastí  kval ity života,  kl ient v dotazníku č.  37 neodpověděl dokonce ve
všech 8 oblastech kval ity života a celý dotazník se z pohledu metodiky
objeví  jako nevyhodnotitelný.  Oproti  tomu z pozice sociální  práce
přináší  nevyplnění dotazníků zprávu o kl ientově ne/schopnosti
(dis/abil ity)  obracet stránky nebo udržet pozornost – což jsou témata,
která je nutné ověřit  v metodách rozhovoru nebo pozorování .  
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Tohle je velmi důležité rozmezí mezi statist ickou interpretací
dotazníků,  která pracuje automaticky s velkými čísly a kde toto
zkreslení bude tvořit  určitou statist ickou chybu, a sociální  prací ,  která
bude pracovat s dotazníky individuálně a bude pracovat s oblastmi a
důvody nevyplnění u jednotl ivého kl ienta.  Zatímco tedy ve statist ice se
nuly objeví  jako statist ická chyba,  odchylka,  v individuální  práci  s
dotazníkem jsou významnou zprávou o kl ientovi ,  se kterou lze v rámci
odborné činnosti  pracovat.

V dotazníku číslo 27 vynechal kl ient 4 otázky.  Zde už vynechání
odpovědí dává smysl ,  protože byly na první pohled vynechány otázky
zaměřené na vztahy:
č.  2 Jak často se cít íte vyloučený/á ze společnosti  nebo opomenutý/á? 
č.  4 Ovlivňuje zdraví  vaše role v komunitě (např.  v místě vašeho
bydliště,  ve sportovních,  církevních či  kulturních aktivitách)? 
č.  26 Jak moc se cít íte být přítěží  pro ostatní? 
č .  34 Jak moc jste šťastný/á ve svých bl ízkých a intimních vztazích? 

Pokud se podíváme na otázky,  s jednocujícím prvkem je slovo okolí ,
komunita.  Přesto je metodologicky jedna z otázek vřazena do kategorie
vlastní  hodnoty a ostatní  do kategorie vztahů.  Metodika vyhodnoti la
tedy odpovědi jako nezodpovězené ve dvou kategori ích,  přestože
logická souvislost s  okolím je zjevnější .

V tomto případě je složitější  sociologický pohled,  protože je sporné
spíše zařazení konkrétní  otázky do té které kategorie.  Navíc je obtížné
určit  kol ik nezodpovězených otázek znehodnotí  celou kategori i  –  pokud
například tento kl ient zodpověděl všechny otázky v kategori i  vlastní
hodnota,  pak mu tato jediná otázka znehodnotí  celou kategori i .  V
sociální  práci ,  v  individuální  práci  s  kl ientem tato situace nenastane,  a
navíc je zřejmé z dotazníku a způsobu odpovědí ,  že obě kategorie mají
sice statist icky stejnou hodnotu – neodpověděl ,  ale že pro kl ienta je
mnohem významnější  kategorie vztahů,  na kterou by se měla odborná
spolupráce zaměřit .

V ostatních případech už interpretace ani z pohledu statist iky,  ani  z
pohledu individuální  práce s dotazníky nedává možnost interpretace.
Odpovědi jsou vynechány jedna až dvě v celém dotazníku,  a nelze tak
mezi nimi spolehlivě určit  žádné vztahy,  ani  důvody jej ich nevyplnění .  
V těchto případech zbývá jediná možnost – využít  neodpovídání jako
téma k rozhovoru a doplnit  smysl  doptáváním a vysvětlováním mezi
kl ientem a odborným pracovníkem.



V rámci statist ického vyhodnocení nebylo možné dotazníky vyhodnotit
směrem k jednotl ivým kl ientům. Důvodem bylo především zachování
anonymity u kl ientů a též odchod či  příchod kl ientů do organizací .
Nestalo se,  že by se kl ient,  který vyplni l  dotazník v prvním kole,  odmítl
evaluace ve druhém kole zúčastnit .

Dotazníky též nepřinesly žádné zj ištění ,  pokud byly vyhodnocovány
podle jednotl ivých organizací  –  toto tř ídění nepřineslo žádné statist icky
významné odchylky.  Dotazníky jsou tedy vyhodnoceny jako jednotný
soubor tak,  aby odlišnosti  byly statist icky relevantní .

V následující  tabulce jsou zaneseny údaje dle jednotl ivých sledovaných
oblastí  kval ity života.

 Samostatné
bydlení Smysly Bolest Duševní

zdraví Štěstí Vlastní
hodnota Zvládání Vztahy

AQoL
skóre

celkově

Průměr
2021 

(N=59)
71,45 76,09 70,64 64,51 56,85 62,20 58,33 66,20 66,28

Směrodatná
odchylka

2021
18,89 12,83 22,91 15,72 19,10 21,20 19,98 16,98 14,27

Průměr
2022

(N=64)
76,43 78,27 71,69 62,56 56,68 59,97 59,54 65,81 66,17

Směrodatná
odchylka

2022
16,24 10,94 25,71 17,02 18,59 21,88 20,06 17,11 13,66

Rozdíl
mezi 2022

a 2021
4,98 2,18 1,05 -1,95 -0,16 -2,23 1,21 -0,40 -0,11
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Význam nejvyšších hodnot
Maximem je nejvyšší  možné skóre 100 u každé ze sledovaných oblastí
kval ity života.  V sebraných dotaznících se objevi l  i  dotazník,  ve kterém
jeden kl ient/ka zaškrtal  všechny odpovědi v nejvyšší  možné hodnotě.
 

Ve statist ickém vyhodnocení ale tento způsob vyplnění nejde
rozpoznat,  pokud se dotazníky vyhodnocují  jako celek,  například
směrem k porovnávání kl ientů organizací .  V rámci vyhodnocování
dotazníků směrem ke kl ientům přinášejí  takto vyplněné dotazníky
otázku,  proč je člověk s vnímanou kval itou života 100 kl ientem
sociálních služeb.  

Statistické vyhodnocení AQoL



 Samostatné
bydlení Smysly Bolest Duševní

zdraví Štěstí Vlastní
hodnota Zvládání Vztahy

AQoL
skóre

celkově

100–81 34,5 % 38,6 % 50,8 % 14,4 % 16,5 % 23,3 % 17,7 % 26 % 13,6 %

80–61 44,8 % 50,9 % 19,3 % 44,6 % 20 % 23,2 % 19,3 % 37 % 53,8 %

60–41 15,5 % 10,5 % 15,8 % 33,9 % 47,2 % 41 % 50,9 % 29,6 % 28,8 %

40–21 5,2 % 0 % 8,8, % 7,1 % 12,7 % 8,9 % 10,5 % 7,4 % 3,8 %

20 
a méně

0 % 0 % 5,3 % 0 % 3,6 % 3,6 % 1,6 % 0 % 0 %

Strana 15

V obou kolech šetření dotazovaní shodně hodnoti l i  nejpříznivěj i  tyto
oblasti :  smysly,  samostatné bydlení ,  bolest .

Nejhorší  hodnocení naopak v obou kolech získaly oblasti :  štěstí ,
zvládání ,  vlastní  hodnota.

Mezi  oběma šetřeními jsou patrné rozdíly .  Nejpatrnější  zvýšení
hodnocení je v oblasti  samostatné bydlení .  To je také jediná oblast ,  ve
které vyšel  rozdíl  statist icky signif ikantní (dvouvýběrový t-test ,  p-value
= 0,05) ,  dá se tedy předpokládat,  že rozdíl  není způsoben výběrem
vzorku respondentů.  

Zvýšení hodnocení lze zaznamenat ještě v oblastech:  smysly,  bolest a
zvládání .  Naopak v oblastech duševní zdraví ,  štěstí ,  v lastní  hodnota a
vztahy došlo k poklesu hodnocení .  Změna nicméně není u žádné oblasti
statist icky signif ikantní .  Lze však vypozorovat tendenci ,  že hodnocení
se zvyšuje hlavně u oblastí ,  které už tak byly dobře hodnocené,  zatímco
u j iž  tak hůře hodnocených oblastí  dochází  k poklesu.

Průměrný celkový výsledek dotazníku AQoL byl  v obou kolech v zásadě
shodný.  

Směrodatná odchylka je hodnota,  která odkazuje na rozptyl  v
odpovědích kl ientů.  Podrobnější  zpracování této hodnoty je v
následujících tabulkách.

AQol 2021 – rozložení respondentů



 Samostatné
bydlení Smysly Bolest Duševní

zdraví Štěstí Vlastní
hodnota Zvládání Vztahy

AQoL
skóre

celkově

100–81 45,16 % 41,94 % 50,00 % 16,13 % 9,68 % 21,31 % 16,13 % 20,34 % 10,34 %

80–61 41,94 % 56,45 % 22,58 % 46,77 % 32,26 % 19,67 % 27,42 % 40,68 % 53,45 %

60–41 9,68 % 1,61 % 9,68 % 27,42 % 43,55 % 40,98 % 43,55 % 33,90 % 34,48 %

40–21 3,23 % 0,00 % 11,29 % 9,68 % 8,06 % 18,03 % 11,29 % 3,39 % 1,72 %

20 
a méně

0,00 % 0,00 % 6,45 % 0,00 % 6,45 % 0,00 % 1,61 % 1,69 % 0,00 %
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AQol 2022 – rozložení respondentů

0,00 %

V obou kolech měření se ukázalo,  že vyšší  počet odpovědí v nejnižším
skóre je v kategori i  bolest .  Znamená to,  že tato kategorie je z pohledu
průměru nadprůměrná,  ale z pohledu počtu osob,  které vnímají
problémy v této kategori i  jako značné,  vysoké,  jde o kategori i
nejvýznamnější .  V problematických oblastech i  z  pohledu četnosti
nepříznivých odpovědí zůstávají  nadále kategorie štěstí  a vlastní
hodnoty.

Oproti  roku 2021 je též patrný posun v kategori ích vlastní  hodnota a
štěstí  k nižším škálovým hodnotám, i  když u kategorie vlastní  hodnota
nastal  spíše posun v kategori i  40-21 ,  zatímco u štěstí  nastal  posun i  v
kategori i  20 a méně. 

Zaj ímavé jsou posuny v kategori ích samostatné bydlení ,  smysly a
duševní zdraví ,  kde lze vysledovat posun kl ientů k vyšším škálovým
hodnotám. To může být způsobeno i  t ím, že těmto kategori ím byla ze
strany sociálních pracovníků věnována nejvyšší  pozornost – jak více
vysvětl ím v kapitole věnované rozhovorům s kl ienty a sociálními
pracovníky.  

Byla provedena i  korelační analýza jednotl ivých skórů.  Všechny oblasti
jsou navzájem celkem si lně zkorelované (0,5 – 0,8) ,  nedá se tedy ř íct ,  že
by třeba dvě oblasti  spolu výrazně korelovaly,  zatímco s j inými oblastmi 
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Vůbec 0 
Ne pří l iš  1  
Částečně 2 
Docela hodně 3 
Velmi 4 

Dotazník INPISRE short vyplni lo 59 kl ientů.  Pouze jeden z kl ientů uvedl ,
že tento dotazník j iž  v minulosti  vyplňoval .  Dotazník byl  vyhodnocován
dle zásad metodických pokynů užívání dotazníku:  

Dotazník může být vyhodnocen jedině tehdy,  pokud je vyplněno všech 5
položek.  Pokud některá z otázek chybí ,  hodnocení míry podpory
zotavení není možné.  

Přiřaďte bodové ohodnocení zvolené odpovědi dle následujícího kl íče:  

Celkový součet bodů vynásobte číslem 5.  Získáte tak celkové skóre,
které se pohybuje od 0 (nejnižší  míra podpory) po 100 (nejvyšší  míra
podpory) .  

Například:  Respondent odpoví "docela hodně" v otázkách 1  až 3 a
"velmi" v otázkách 4 a 5 .  Jej ich celkové skóre je tak [(3x3)+(2x4)]             
 x  5 = 85.  

Následně jsem srovnal výsledky dotazníku dle metodických pokynů s
výsledky val idizačních studií .  V nich byl  INSPIRE ověřen na skupině     
 92 osob ve val idizační studii  (Wil l iams et al ,  2015)  a u skupiny 193 a 210
osob ve studii  REFOCUS Trial  (Slade et al ,  2015) .  Respondenty v těchto
studiích byly dospělé osoby s duševním onemocněním (primárně s
psychotickým onemocněním),  které využívaly komunitní  s lužby pro tuto
cí lovou skupinu.  Průměrné hodnocení (celkové skóre) v dotazníku
INSPIRE bylo 72 % pro „oblast podpory“ a 78 % pro „vztahovou oblast“ ,
přičemž tyto výsledky zahrnují  všechny tř i  výše uvedené studie.  Protože
byl v této evaluaci  využit  pouze dotazník INSPIRE Brief ,  byla měřena jen
oblast podpory.  

Pokud budeme postupovat dle výše uvedené metodiky,  dostaneme
výsledky v tabulce:

Výsledky INSPIRE

nikoliv ,  takže v tom žádný významný vztah nelze v datech dokázat,  což
odkazuje k tomu, že dotazník je velmi dobře konstruován tak,  aby
pokryl  celou škálu oblastí  ž ivota,  aniž by nadřazoval  či  podmiňoval
vztahy mezi jednotl ivými kategoriemi.  



Průměr 2021 (směrodatná odchylka)
(N=59) 83,2 (15,56)

Průměr 2022 (směrodatná odchylka)
(N=64) 77,7 (19,16)
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Výsledky INSPIRE

Mezi oběma šetřeními došlo k poklesu hodnocení .  Rozdíl  je statist icky
signif ikantní (p-value=0,04) .

Pokud dle metodických pokynů srovnáme výsledky dle val idizačních
studií ,  vezmeme hranici  72 % pro oblast podpory a porovnáme j i               
s  výsledky této evaluace,  získáme i  zde patrné zhoršení ukazatele.  

V roce 2021 mělo 7 respondentů (12 ,5 %) méně než 72 bodů, 49
respondentů (87,5 %) mělo více než 72 bodů. V roce 2022 mělo méně
než 72 bodů 17 respondentů (28 %) ,  více mělo 44 respondentů (72 %) .

Podrobnější  pohled na jednotl ivé oblasti  podpory a pomoci a rozdíly v
jednotl ivých oblastech spolupráce ukazují  následující  tabulky.

 Vůbec Ne příliš Částečně Docela hodně Velmi

vnímat
podporu

druhých lidí
1,7 % 5,3 % 3,5 % 40,4 % 49,1 %

mít naději a
sny do

budoucna
0 % 1,7 % 17,5 % 38,6 % 42,2 %

mít ze sebe
dobrý pocit

0 % 0 % 12,3 % 35,8 % 51,9 %

dělat věci,
které pro mě
mají význam

1,7 % 1,7 % 7 % 29,8 % 59,8 %

mít život ve
vlastních

rukou
1,7 % 1,7 % 8,8 % 45,6 % 42,2 %

Inspire 2021 (N=59): Můj pracovník mi pomáhá
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 Vůbec Ne příliš Částečně Docela hodně Velmi

vnímat
podporu

druhých lidí
1,64 % 3,28 % 11,48 % 49,18 % 34,43 %

mít naději a
sny do

budoucna
3,28 % 1,64 % 19,67 % 37,70 % 37,70 %

mít ze sebe
dobrý pocit

1,64 % 3,28 % 13,11 % 42,62 % 39,34 %

dělat věci,
které pro mě
mají význam

1,64 % 3,28 % 14,75 % 32,79 % 47,54 %

mít život ve
vlastních

rukou
1,64 % 4,92 % 18,03 % 40,98 % 34,43 %

Inspire 2022 (N=64): Můj pracovník mi pomáhá

Posun k nižšímu hodnocení podpory ze strany pracovníků nemusí být
interpretován pouze jako zhoršení práce organizací  či  odborných
pracovníků.  V rozhovorech s odbornými pracovníky se objevovalo téma
obtížně získávané zpětné vazby,  protože kl ienti  nejsou zvykl í  hodnotit
sociální  pracovníky,  nevyužívaj í  institut anonymních schránek v
organizaci .  Proto v rámci projektu odborní pracovníci  cí leně pracovali
na tématu zpětné vazby a s kl ienty hovoři l i  o tom, že j im jej ich
hodnocení ni jak neublíží ,  ale naopak,  že je potřebují  ke své práci .  Tomu
by odpovídalo,  že statist icky významný je přesun z kategorie velmi do
kategorie docela hodně,  zatímco nárůst v kategori ích vůbec či  ne pří l iš
je v jednotkách procent,  spíše statist icky nevýznamný. Zároveň je velmi
průkazný nárůst v kategori i  částečně,  kdy kl ienti  vol í  jakousi  střední
možnost na celé škále.

V roce 2021 dvanáct kl ientů hodnoti lo podporu v maximálních
hodnotách u všech kategori í ,  v  roce 2022 to bylo jedenáct kl ientů,  jej ich
celkové skóre je 100.
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Odpovědi - otevřená otázka
Ve slovních vyjádření na otevřenou otázku „Jaký další  přínos ze strany
klíčového pracovníka vnímáte?” můžeme odpovědi kategorizovat t ímto
způsobem:
A) oblast každodenních aktivit :  vaření ,  f inance,  vyřizování věcí ,  cesta       
k lékaři ,  doprovod na nákup, pomoc co se týče f inanční gramotnosti ;
B) oblast komunikace:  možnost svěřit  se,  být vyslyšen,  mít společnost,
komunikace,  že nejsem sám, popovídání o čemkoli ;
C)  vlastnosti  pracovníka:  optimismus,  náhled na život ;
D) obecná motivace:  rady,  obecně motivuje,  důvěra;
E) obecné odpovědi :  ve všem, nic,  nevím.

Tuto možnost slovního vyjádření využi ly v prvním kole evaluace jen
jednotky kl ientů.  V druhém kole více kl ientů napsalo konkrétní  oblasti ,
ve kterých si  všímají  podpory ze strany pracovníka.  

U otevřené odpovědi se ještě zastavím a uvedu tř i  příklady,  kdy je slovní
odpověď kl ienta z pohledu sociální  s lužby problematická.

Otázka:  Napište,  v čem dalším je pro Vás kontakt s kl íčovým
pracovníkem přínosný? 
Odpověď: Ve všem, protože celý… [organizace] je moje rodina,  a můžu se
na všechny spolehnout.

Toto je klasickým příkladem tématu adekvátní odborné pomoci ,  kdy zde
odpověď spíše ukazuje na „heroizaci”  s lužby,  která se namísto odbornou
sociální  s lužbou pracující  na osamostatnění kl ienta stává rodinou,
případně je pak kl íčový pracovník vnímán jako superman, jako je tomu
v j iném dotazníku:  „Kl íčový pracovník mě vel ice a tuze těší .  Kl íčový
pracovník je pro mě velkou osobností . ”  I  tyto výpovědi je nutné
podrobit analýze zaměřené na téma hranic pomoci ,  protože může j ít  o
počáteční „okouzlení” ,  kdy například po hospital izaci  je kl ient v
organizaci  krátkou dobu, ale na druhou stranu tyto odpovědi kl ientů
detekují  určité možné překračování hranice odborné služby směrem k
nadměrné pomoci či  zneschopňování kl ienta.

Podobným příkladem je pomoc pracovníka,  která je kl ientem vnímána
takto:  „Je vždy na mé straně.”  I  tato věta může znamenat přehnanou
podporu,  vzbuzuje otázku,  v jakých konfl iktních situacích je nutná tato
podpora a zda umožňuje kl ientovi  efektivně řešit  komunikační situace.
 

Pokud zůstaneme v tématu osamostatňování kl ienta,  důležité odpovědi
jsou ty,  ve kterých se v dotazníku objevuje téma procesu a real ity .
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Otázka:  Napište,  v čem dalším je pro Vás kontakt s kl íčovým
pracovníkem přínosný? 
Odpověď: Pomáhá mi pochopit skutečnosti ,  které potřebuji  zpracovat,
abych mohla pokračovat v real itě.
Odpověď: V podpoře a přínosných radách do budoucna.

Tyto příklady odkazují  k tomu, že kl ienti  rozumí dočasnosti  s lužby,
rozumí procesu osamostatňování .  I  zde jsou ale tyto odpovědi spíše
odkazem na téma než interpretací  dotazníkového šetření ,  protože jde o
odpovědi jednotl ivců a jsou z pohledu statist ické významnosti
nepodstatné.

Rozhovory
Jak j iž  bylo uvedeno v kapitole metodologie,  v rámci evaluace se
uskutečnily rozhovory s kl ienty a odbornými pracovníky v 7
organizacích zapojených do projektu.  V každé organizaci  proběhly dva
rozhovory s kl ienty a jeden rozhovor s odborným pracovníkem
opakované po roce.  Celkem se této části  evaluace zúčastnilo 28 kl ientů
a 14 odborných pracovníků v obou kolech evaluace.  Ve dvou
organizacích se tyto rozhovory uskutečnily osobně,  v 5 skrze online
platformu Zoom.

V následující  části  jsem rozhovory rozděli l  dle komunikačních partnerů,
zejména proto,  že dělat více zobecňujících kategori í  je v tomto počtu
obtížné,  vzorek ze sociologického hlediska určitě není naplněn.
Následující  text je tak spíše jakousi  sondou do témat využívání
dotazníkových šetření ,  hledání způsobu měření efektivity a jeho
zapojení do prostoru organizace.  

Rozhovory s klienty
Rozhovory s kl ienty proběhly vždy ve velmi přátelské atmosféře,  kl ienti
odpovídali  srozumitelně,  trpělivě,  pokud se internetové spojení zaseklo.
Přestože jsem se na rozhovory připravoval  a měl osnovu témat,  která
bych potřeboval probrat,  kl ienti  velmi často mluvi l i  v íce o j iných
tématech,  někdy jsem měl obtíže porozumět,  j indy zase neptat se jako
znalý sociální  pracovník či  terapeut.  Rozhovory se postupně
strukturovaly na dvě části .  V té první jsem se více ptal  po sociální
anamnéze kl ienta a jeho zkušenostech se sociálními službami.  Poté
následovala část věnovaná otázkám z dotazníku – někdy náhodně
vybraných,  j indy otázka z dotazníku navazovala na jej ich vyprávění z
první části  rozhovoru.  Nabízel  jsem j im i  možnost odpovědi dle škály   v
dotazníku,  a potom jsme společně se snaži l i  porozumět,  co která
odpověď vlastně může znamenat.  
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Jak jsem se dostal  do sociální  s lužby,  jaké mám zkušenosti  se
sociální  s lužbou. 
Jak se mám. Jaký byl  můj uplynulý rok.
Jak jsem vyplni l  dotazník – míra pomoci ,  srozumitelnost ,  obtížnost .
V čem mi pomáhá sociální  s lužba – na čem teď spolupracuji ,  obavy.

Struktura rozhovorů se postupně ustál i la takto:

Analýza spočívala především v kategorizaci  témat a propojování obou
částí  rozhovorů – vyprávění kl ientů a odpovědí k vybraným otázkám z
dotazníku.  

AQoL (otázka číslo 3) - samostatný pohyb mimo domov

Pohybovat se samostatně mimo domov je pří jemné a snadné
Nemám žádné obtíže samostatně se pohybovat mimo domov
Mám mírné obtíže samostatně se pohybovat mimo domov
Mám střední obtíže samostatně se pohybovat mimo domov
Mám výrazné obtíže samostatně se pohybovat mimo domov
Bez cizí  pomoci se nemohu samostatně pohybovat mimo domov

Podle mé interpretace:  samostatnosti  –  je to otázka na samostatnost,
nebo vztahy mimo sociální  s lužbu,  volný čas…
Podle interpretace zadavatele:  Dotazník v tomto ohledu zamýšlí
hlavně   pohyb  bez  cizí  pomoci (třeba   se schopností   se orientovat,  

V dotazníku je tato otázka:  
3 Jak snadné či  obtížné je pro vás pohybovat se samostatně mimo váš
domov (např.  j ít  na nákupy,  na návštěvu)?

V rozhovoru jsem položi l  tuto otázku a kl ientka začala vyprávět o tom,
že pohyb mimo domov je pro ni  naprosto samozřejmý, že jezdí i  na
výlety.  Na ledničce za sebou měla magnetky hradů – zeptal  jsem se
tedy,  jestl i  je to z výletů.  Paní odpověděla,  že ano,  že ty výlety jsou
perfektní ,  vždy se na ně těší ,  vyprávěla,  kde všude byla.  V dotazníku by
odpověděla,  že pohybovat se mimo domov je pří jemné a snadné.

Až nakonec jsem se zeptal ,  zda jezdí sama nebo s kamarádkou, a ona
klidně odvěti la :  „To jezdíme s domovem”.  Takže celou dobu mluvila o
řízených aktivitách sociální  s lužby,  asistovaném pohybu, naplánovaném
někým j iným. 

Stejnou zkušenost jsem měl s j inou kl ientkou,  která t ímto způsobem
popisovala procházky po městě,  sezení v kavárně,  ale i  zde to byly
aktivity sociální  s lužby a nikol i  samostatný pohyb mimo sociální  s lužbu.

Tento rozpor jsem interpretoval  ve své zprávě jako problematický,
protože otázka se týkala:
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Podle interpretace kl ientky:  pohybu mimo sociální  s lužbu,  ale včetně
hromadných akcí  pořádaných sociální  s lužbou.
Podle způsobu vyhodnocení je to otázka po fyzickém zdraví  a
schopnosti  pohybu.

     když je  někdo slepý) .  Nejde  j im  o nějaké začleňování  do komunity,
     samostatnost.

Tato rozdílná interpretace,  chcete-l i  chápání otázky,  je pro práci               
s  kl ientem vlastně nedůležitá,  protože aktivita popisovaná kl ientkou
může vést k osamostatnění ,  je přizpůsobena pohybu bez nebo s cizí
pomocí a vede ke spokojenosti  kl ientky.  Pro pochopení této aktivity
nestačí  jej í  popis ,  ale pochopení smyslu,  účelu,  důvodů. Tato kval itativní
součást této aktivity je zj ist itelná v rozhovorech se sociálními
pracovníky.  Pro kvantitativní  metodu dotazníku,  je ale problematické,
pokud se respondenti  neshodnou na významu otázky,  protože zde je
velké nebezpečí zkreslení s ledované oblasti  kval ity života.

AQoL - práce s časem
Dotazník AQoL má v záhlaví  odpovědního archu tuto větu (zvýraznění v
textu původní) :  Vyberte odpověď,  která nejlépe charakterizuje vaši
situaci  v posledním týdnu .

Následuje několik otázek,  které se například ptaj í :  
Jak často se cít íte vyloučený/á ze společnosti  nebo opomenutý/á?
(otázka č.  2)
Odpověď je možná na škále:  Nikdy,  Zřídka,  Občas,  Často,  Vždy.  

V tomto případě nikdo z kl ientů nevěděl ,  k jak dlouhému časovém údaji
odpověď formulovat.  Nejčastěj i  se objevovaly odpovědi ,  že je to v
posledním roce.  Zde je velmi nešťastné,  že autoři  dotazníku informaci o
časovém údaji  neuvádějí  u každé otázky:  Jak často se cít íte smutní ,  jak
často se cít íte potěšení ,  jak často cít íte,  že máte život pod kontrolou.
Pokud jsou tyto otázky až na třetí ,  čtvrté či  páté straně dotazníku,  není
pro odpovídajícího lehké si  údaj z úvodní věty zapamatovat a vztahovat
ho ke každé otázce.  Velmi doporučuji  dotazník zpracovat více
proklientsky orientovaný tak,  aby potřebné údaje byly u každé otázky.

AQoL - škála
U výše zmíněných otázek ještě zůstanu a budu se věnovat škále,  která
je k nim nabízena:  Nikdy,  Zřídka,  Občas,  Často,  Vždy.  Pokud zůstaneme
u podmínky,  že popisuje situace z posledního týdne,  potom se
pohybujeme ne velmi zhuštěné škále 0 dní ,  2 dny,  3 dny,  5-6 dní a 7 dní   
v  týdnu.
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Domnívám se,  že konstrukce škály vztažená k jednomu týdnu je velmi
problematická.  Stejným způsobem k tomu přistupovali  i  kl ienti  v
rozhovorech.  Protože vůbec nevnímali ,  že se to týká posledního týdne,
jej ich odpovědi na otázku:  „Co pro Vás znamená občas?” se l iš i ly :
-  „Nechápu to porovnání ,  jen tak jsem zaškrtávala.”
-  „Nevím.”
-  „Zřídka,  to je jednou za tř i  měsíce.”
-  „Občas je 1  den v měsíci . ”
-  „Zřídka je ojediněle.”

Časové údaje uváděné ve škále jsou navíc u každé otázky trochu j iné a
neumožňují  tedy odpovídajícím, aby v jednom dotazníku vnímali  škálu
stejným způsobem, ale u každé otázky pracující  s  časem přemýšlej í  nad
významem trochu j iného časového údaje.

AQoL - význam přátel a komunity
Několik otázek dotazníku je cí leno na sociální  okolí  kl ienta:  
-Jak často se cít íte vyloučený/á ze společnosti  nebo opomenutý/á? (č .  2)
-Jak uspokojivé jsou vaše bl ízké vztahy (s přátel i  a rodinou)? (č .  10)
-Jak často se cít íte osamocený? (č .  31)

Na tyto otázky kl ienti  velmi často uváděli  kl ienty ze sociální  s lužby nebo
lidi ,  které potkali  v  rámci hospital izace.
-  „Já mám kamaráda,  kterého jsem potkala v nemocnici ,  my si  spolu
píšeme.”
-  „Karel ,  on tu byl  (v chráněném bydlení) ,  tak s ním kamarádím.”
-  „Já dobře teď vycházím s tou paní ,  co s ní  spím na pokoji .  S tou
předchozí  to bylo hrozné.”

Kl ienti  tak automaticky do přátel  či  do komunity zahrnovali  ostatní
kl ienty,  aniž by se snaži l i  o vztahy mimo svůj „kl ientský” okruh.  V
rozhovorech na téma vztahů mimo kl ientské prostředí bylo velmi často
odpovědí t icho či  odpověď:  "Nikoho neznám." Tato prázdná množina
vztahů mimo kl ientské prostředí je tématem zejména v momentě,  kdy
se kl ient přestěhuje do sociálního bydlení a velmi často si  poté stěžuje
odborným pracovníkům na to,  že nemá žádné kamarády a je sám uvnitř
stěn bytu.

Je otázkou,  jestl i  kl ientské vztahy jsou „zdravými” či  „toxickými” vztahy,
to už vlastně ale z odpovědí v dotazníku vyčíst nejde.  Zkoumání vztahů
je vedeno pouze v kategori i  pocitu vyloučenosti  nebo pocitu
osamělosti .  Pro hlubší ,  kval itativní  rozbor těchto vztahů je nutné použít
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j iné,  kval itativní  metody.  Uvádím to zde především z toho důvodu, že
pro sociálního pracovníka je znalost kval ity vztahu jednou z kl íčových
znalostí  pro práci  na procesu osamostatňování kl ienta.

V otázce č.  10 jsou dokonce přátelé na úrovni rodiny,  což pokládám za
dvě velmi odlišné a nesouvisej ící  kategorie a jej ich vtěsnání do jedné
otázky vnímám jako problematické.  

AQoL - význam rodiny
V otázce číslo 9 je otázka na vztahy v rodině:  "Ovlivňuje vaše zdraví
vztahy s rodinou?" Tato otázka chápe rodinu jako celek,  ale kl ienti  velmi
často uváděli  v rozhovoru různé vztahy uvnitř  rodiny:
-  „Vztahy s mámou nic moc,  ale sestra sem za mnou jezdí a to mám
radost.”
-  „Ten nový mámin muž,  s  t ím se nemám ráda.  On nechce,  abych tam
bydlela.”
-  „Potom co se sestra provdala,  tak tam nemohu být.”

Problematický byl  i  příběh kl ientky,  kterou rodina zrazovala od
vlastního bydlení ,  a ona podlehla jej ímu tlaku,  aby znovu bydlela u
svých rodičů.  V tomto případě popisovala kl ientka velmi dobrý vztah s
rodinou,  ale sociální  pracovnice příběh poopravi la ve smyslu
problematického osamostatňování kl ientky.  

INSPIRE Brief
V rozhovorech o vztahu odborného pracovníka a kl ienta se objevovalo
nejvíce slovo spokojenost.
-  „Já jsem tady spokojený.”
-  „XX je fajn,  jsem spokojený.”
-  „Mám se tu dobře,  jsem spokojená.”

V této části  rozhovorů se kl ienti  rozděli l i  do dvou skupin.  V té první byl i
kl ienti ,  od kterých nebylo možné zj ist it  žádné konkrétní  informace o
spolupráci  mezi kl ientem a odborným pracovníkem. Nepomohlo ani
doptávání se na oblasti  podpory z dotazníku.  Nepomohlo ani téma
individuálního plánování ,  kl ienti  velmi často věděli ,  že to s odborným
pracovníkem vyplňují ,  ale žádný z nich nevěděl ,  co individuální  plán v
tomto týdnu (kdy rozhovory probíhaly)  obsahuje,  jakému tématu se
právě věnují .  Základním znakem rozhovorů s touto skupinou byla
důvěra v kl íčového pracovníka.  Kl ienti  se hodně vztahovali  ke službě z
pohledu l idí ,  kteří  zaži l i  horší  péči  –  v psychiatrické léčebně,  v j iné
sociální  s lužbě.  
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-  „Já jsem rád,  že za mnou jezdil i  do léčebny,  oni  s i  mne vybral i ,  a pak
mi nabídl i  tohle místo – je to tady fajn.”
-  „Já je znám z léčebny,  tam to nebylo dobré,  ale oni mi zaj ist i l i
přestěhování .”

Zde je tedy míra spokojenosti  kl ientů ovl ivněna minulostí ,  a především
horší  péčí  a podporou,  než je tomu dnes.  Otázkou je,  jestl i  tato
zkušenost nezkresluje odpovědi v dotazníku a spíše než o sociální
situaci  nevypovídají  o spokojenosti  a nespokojenosti .

Druhou skupinou byl i  kl ienti ,  kteří  byl i  orientovaní v systému sociálních
služeb,  rozuměli  individuálním plánům a dokázali  přesně popsat,  co se
sociálním pracovníkem dělaj í ,  jak se j ich to dotýká a co by od služby
požadovali .  V této skupině byly odpovědi na náhodné otázky z
dotazníků INSPIRE a AQoL zodpovězeny bez odkazování na minulou
zkušenost a byly provázány s aktuální  sociální  s ituací  kl ientů.  Velmi
zaj ímavé bylo v této skupině hodnocení dotazníku AQoL,  kdy kl ienti
vnímali  otázky typu „Jak často se cít íte smutný” nebo „Jak často jste
měl obavy v uplynulých sedmi dnech?” jako otázky,  které j im
připomínají  smutné/tíživé situace,  a uváděli ,  že po vyplnění dotazníku
se cít i l i  hůře než před jeho vyplňováním. 

Cyklus versus proces
V rozhovorech se objevovalo ještě velmi si lně jedno téma, které v
dotaznících absentuje.  Je to opakovaná zkušenost kl ient s hospital izací .
Kl ienti  popisovali  svůj  životní  příběh jako cyklus hospital izací ,  lepšího
stavu a relapsu – tento způsob chápání životního příběhu je
terapeuticky ukotven v motivačních rozhovorech a kole změny.  Jej ich
vyprávění mělo cykl ický charakter ovl ivňovaný nemocí .  Přestože
popisovali ,  že se podaři lo snížit  dobu a četnost hospital izace,
opakovanou práci  s  relapsem zmiňovali  jako charakteristickou
zkušenost.  V tomto případě vlastně dotazník není pří l iš  orientován na
opakované události ,  ale spíše měří  směr zlepšení ,  jako by byl  v „moci”
kl ienta.  S tématem relapsu,  přesunu do léčebné péče nepracuje vůbec.
V druhém kole evaluací  se objevi l  i  příběh,  kdy kl ient zvládl ataku
nemoci poprvé doma – cít i l  se velmi špatně,  vyčerpán,  ale též rád,  že
nemusel do nemocnice.  Zároveň ale v dotazníku nebyl tento průběh
zvládnutí  nemoci „polehčujícím” indikátorem, který by zjemnil
výslednou nízkou hodnotu kval ity života v této měřené chví l i .  

J inými slovy do kval ity života kl ientů vstupují  s ituace,  které mění
vnímání kval ity života,  ale nejsou do výsledného skóre započítávány.
Vzpomínám si   na situaci   z  nemocnice,   kdy  jsem  byl   malý  a sestřička
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přišla měřit  teplotu.  Měl jsem j i  vyšší  a ona mi ř íká,  ty js i  brečel ,  tobě se
stýskalo,  a zapsala teplotu normální ,  protože vzala v potaz situaci ,  která
měření předcházela.  Tohle kvantitativní  měření neumí a nelze to po
nich ani vyžadovat,  ale je dobré vědět,  že sociální  pracovníci  mají  kl íč k
interpretaci  lepší  než počítačové stroje,  protože mohou na základě
znalosti  sociální  s ituace kl ienta měřený údaj interpretovat lépe a
případně ho korigovat.

Rámec sociální služby
Velmi zaj ímavé téma v rozhovorech bylo i  ukončení sociální  s lužby.  V
mnoha případech,  zejména v chráněném bydlení měli  kl ienti  smlouvu
na dobu určitou,  byť s možností  prodloužení .  Kl ienti  po otázce,  jestl i
pracují  na samostatném bydlení ,  mluvi l i  o tom, že mají  smlouvu na
dobu určitou,  ale zároveň věděli ,  že je možné j i  prodloužit .
-  „Já mám ještě 6 měsíců,  oni  to mohou prodloužit .  Teď si  nic nehledám,
protože až to při jde,  tak začnu.”
-  „Nechávám to být ,  teď na to není čas – chodím na tu práci  a nic
nehledám, třeba mi to prodlouží .”

Zde se vlastně proces osamostatňování u kl ientů neděje pomalu a
plánovaně,  ale jako by kl ienti  čekali ,  až nazraje čas.  Bylo zaj ímavé,  že
sociální  pracovníci  byl i  překvapeni ,  jak kl ienti  „čekají” ,  protože „ já jsem
to s ním probírala,  to určitě vědí…” Kl ienti  znali  rámec pojmu
osamostatňování ,  používal i  obecná slova k jeho vysvětlování .  Ale
chybělo porozumění konkrétnímu plánu,  konkrétním činnostem.
Sociolog:  „Co je nejtěžší  na tom osamostatnění?”
Klient:  „Zatím nic.”
Sociolog:  „A co to obnáší ,  to osamostatnění?”
Klient:  „Najít  s i  holku,  byt ,  práci  a osamostatnit  se.”

Kdy vyplnit dotazník
Vím, že se tento nadpis zdá poněkud přehnaný,  ale u některých kl ientů
na tohle téma opravdu přišla řeč a oni sami mluvi l i  po otázce „Jak se
Vám to vyplňovalo?” o tom, že se j im do toho nechtělo,  nebylo j im
dobře,  a tak to odloži l i  a vyplni l i ,  až když j im bylo dobře.  Pokud ale
dotazník AQoL cí l í  na kval itu života,  znamená odložení dotazníku
změnu v odpovědi u některých otázek -  např.  jak často jste šťastní .
Zvlášť ,  pokud je dotazník zaměřen pouze na poslední týden,  odklad
může způsobit různé odpovědi .  Otázky,  které z tohoto metodologického
problému vyplývaj í ,  jsou dvojí  povahy.  Za prvé,  jak sebrat dotazník i  v
případě,  kdy se kl ient necít í  dobře.  Bylo by to přínosné pro pochopení a
práci    s   kl ientem?  V tomto    případě  si   sociální   pracovníci    vystačí  
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s rozhovory,  které toto vědění přináší ,  ale nejsou tak strukturované jako
dotazník.  Za druhé – jak zaj ist it  periodický sběr dat -  není dobré nechat
úplnou volnost -  vyplníte,  až se budete cít it ,  ale na druhou stranu nelze
ani stanovit  přesné datum, protože by se dotazníky mohly vrátit
nevyplněné.
 

V rozhovorech se sociálními pracovníky byl  nejčastěj i  navrhován
interval  tř í  měsíců,  ve kterém by se dotazníky opakovaly.  

Rozhovory s odbornými pracovníky
V rámci evaluace se uskutečnilo 7 rozhovorů s odbornými pracovníky z
každé ze zúčastněných organizací .  V této části  je ze sebraných dat znát,
že odborní pracovníci  měli  různý stupeň odbornosti ,  někteří  byl i  ve
službách krátce,  a proto je obtížné rozhovory nějakým způsobem
interpretovat na obecnější  úrovni .

Pomoc s dotazníkem
Odborní pracovníci  mluvi l i  o své pomoci kl ientům s vyplňováním
dotazníku AQoL.  Žádný z nich nevnímal svoj i  pomoc jako zkresluj ící  pro
odpovědi kl ientů:  „Pomohla jsem mu přečíst otázku,  trochu vysvětl it  a
on to už sám zaškrtnul .”

Přesto,  jak je z citace patrné,  docházelo k překládání otázky do
srozumitelnějšího jazyka,  což je v sociologické metodologii  vždy
považováno za nežádoucí .  

Je nutné zaznamenat,  že žádný odborný pracovník nepomáhal kl ientovi
s vyplňováním dotazníku INSPIRE:  „Ten dotazník na vztahy,  ten jsme
nevyplňovala s ním, to jsem nemohla.”

Zde odborní pracovníci  naopak svůj podíl  na možném zkreslení
odpovědí vnímali  velmi si lně.  

AQoL – překvapení v dotazníku
Odborných pracovníků jsem se ptal  též na to,  jestl i  je něco v dotazníku
překvapilo,  jestl i  nějaká oblast pro ně byla nová.
-  „Pro mě to byl  fyzický stav.”
-  „Fyzický stav,  bolest .  Na to se j ich obvykle neptáme.”
-  "To,  jak si lně začali  mluvit  o tom, že je bolí  záda a že mají  špatnou
postel .  Na tohle jsme se nikdy neptal i . ”

Fyzický stav a fyzická bolest jsou témata,  kterým se sociální  práce
věnuje  jen  velmi  okrajově  a přenechává  je  zdravotnickým   profesím. 



Strana 29

Není cí lem sociálních pracovníků být experty na fyzickou bolest ,  s lužby
jsou přeci  jen “mental  health” a směřují  k multidiscipl inaritě profesí .
Ale služby by měly mít záměr získávat informace,  udržovat přehled,
zaj ist it  návštěvu u lékaře apod. I  proto odborní pracovníci  chápali
důležitost tohoto tématu a v rozhovorech mluvil i  o tom, že se mu určitě
budou v práci  s  kl ienty věnovat.  

Téma strukturálních podmínek lokality
V rozhovorech s odbornými pracovníky jsme se dostal i  k tématu
osamostatnění kl ienta a k možnosti  samostatného bydlení ,  což je jedna
z měřených oblastí  kval ity života dotazníku AQUoL. Jedna z odborných
pracovnic zrovna odcházela ze služby do j iného města:
„Já jsem zj ist i la ,  že získat tady byt přesahuje moje f inanční možnosti ,
nejsou tu žádné byty a já prostě už nechci dojíždět z města každý den.
Proto odcházím do j iné sociální  s lužby,  do města,  kde jsem sehnala
bydlení .”

Odborná pracovnice velmi přesným způsobem popsala,  že samostatné
bydlení není v tomto případě jen osobní možností ,  kterou má kl ient (či
pracovnice) ve svých rukách,  ale tato oblast v tomto městě patří  ke
strukturálním problémům, které se kl ientům nemusí podařit  překonat –
nikoli  t ím, že by to osobně nezvládli ,  ale proto,  že pro to nejsou
strukturální  podmínky ve městě.  Výsledky v dotazníku – samostatnost    
v  bydlení tedy mohou mít příčiny,  které leží  ve strukturálních
podmínkách lokality ,  ve kterých jsou sociální  s lužby poskytovány a
nejsou tedy snadno ovl ivnitelné ani na straně sociálních pracovníků,  ani
na straně kl ientů.  Proto by výsledky v dotazníku měly být
interpretovány ještě s ohledem na tyto vnější  příčiny.

INSPIRE – z pohledu odborných pracovníků

Někteří  odborní pracovníci  měli  možnost na základě pomoci kl ientům
nahlédnout do dotazníku INSPIRE. 
-  „Byla jsem velmi překvapená,  že moji  pomoc takto vnímá.”
-  „Brala jsem to velmi závazně,  jako ocenění ,  ale i  jako takový sl ib do
budoucna.”

V rozhovorech se vlastně ukazovalo,  že mnohým chybí opravdová
zpětná vazba jak od kl ientů,  tak i  od vedoucích pracovníků.  V tématech
se objevovala i  nej istota z toho,  jestl i  odborná práce je poskytována
efektivně,  odborně,  a zpětná vazba byla popsána jako potřebná.
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Závěr

hluboce jedinečný proces vs.  potřeba ho zachytit
individuální  příběh kl ienta a jeho jedinečnost vs .  snaha nalézt
obecnější  principy
zachytitelnost psychických procesů a stavů – je nutná pokora?
subjektivní  pohled člověka vs.  „objektivní“  zachycení zvenčí
r iziko zkreslení výzkumů duševního zdraví  –  snaha zavděčit  se
statist ické odchylky jako majáky naděje vs.  běžná součást
onemocnění

Užit í  dotazníků v sociální  práci  s  kl ientem je jedním z problematických
bodů sociální  práce (srovnej Van der Laan 1998) ,  který se týká jej í
ne/vykazatelnosti  a efektivity .  Do interakce mezi kl ientem a sociálním
pracovníkem vstupují  požadavky zřizovatelů,  municipal it ,  výzkumných
pracovišť ,  kteří  vytvářej í  či  posi luj í  t lak na vykazatelnost sociální  práce.
Oproti  tomu mnozí sociální  pracovníci ,  l idé v přímé péči  či  terapii
hovoří  o jakési  ne/možnosti  vykazování a užívání dotazníků na poli
sociální  práce.  Na obou březích najdeme argumenty,  proč dotazníky
zavádět i  proč je nezavádět,  které vytvářej í  propast a neslučitelnost
názorů.  Tato krajní  stanoviska,  zda používat či  nepoužívat dotazníková
šetření ,  znemožňují  jemnější ,  důkladnější  diskuzi  o tom, v čem je přínos
či  naopak v čem jsou komplikace této metody.

Těmito di lematy se ve svém příspěvku "Měření subjektivní  kval ity života
a míry zotavení"  zabývají  Mgr.  Petr Vítek (vedoucí služby chráněné
bydlení)  a Ing.  Zdeněk Heřt (peer konzultant na chráněném bydlení)  z
organizace Bona,  o.p.s :  

Má to smysl  měřit? 

Jsou to témata,  která kopíruj í  výše popsaná témata z dotazníků i
rozhovorů,  a mnohá jsou ukotvena v odborné l iteratuře,  která bude
doplněna do závěrečné zprávy.

Další  polemická témata přináší  analýza metodiky dotazníku.  V české
metodice dotazníku AQoL je možné najít  i  tuto větu:  „Odborný
pracovník by měl být kl ientovi  při  vyplňování k dispozici  k zodpovězení
dotazů a případnému upřesnění otázek.”

Ze sociologického pohledu je to poměrně problematický postup.  Zaprvé
každý dotazník konstruovaný pro určitou specif ickou skupinu by měl
být udělán tak,  aby jej  bylo možné vyhodnotit  samostatně.  To znamená,
že srozumitelnost otázek je základní funkcí  dotazníkového šetření a
pokud  je  nutné  otázky  dovysvětl it ,   ocitáme  se v kruhu   interpretací .  
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Jak vyhodnocovat INSPIRE pro celý tým, když jednotl iví  pracovníci
téhož týmu poskytují  odlišnou míru podpory zotavení?
Ukázalo se,  že naše porozumění tomu, co je "tým",  se l iš i lo od toho,
jak tým vnímali  uživatelé.  Jako tým jsme chápali  tým v oblasti  péče  
o duševní zdraví  skládající  se z psychiatra,  psychiatrické sestry,
sociálního pracovníka,  psychologa atd. ,  uživatelé zahrnovali  do
týmu i  j iné osoby (např.  obvodního lékaře,  opatrovníky atd.) .
Poskytovatelé podpory a pracovníci  jsou zvykl í  uvažovat o práci  v
souvislosti  s  týmem. V kontrastu s t ím je pro uživatele nositelem
hodnot,  respektu a podpory pracovník,  se kterým má navázaný
vztah.  Proto je pracovník lepší  "měrnou jednotkou" hodnocení míry
podpory zotavení ,  pokud nás zajímá hodnocení služby ze strany
uživatele.

Otázky v dotazníku jsou j iž  nějakým překladem sociální  real ity do
kvantif ikovatelné škály,  která je zodpovězena respondentem, a poté
opět v interpretaci  přeložena do slov.  V tomto případě ale je
kvantif ikovaná otázka znovu přeložena do slov,  ty jsou přeloženy do
odpovědní škály a znovu poté interpretovány ve výsledcích.  Míra
možného zkreslení se v případě asistence,  která vysvětluje a
interpretuje otázky v dotazníku,  zvětšuje.  Z tohoto pohledu by mohla
být součástí  dotazníku i  odpověď typu:  „Nerozumím otázce.”  Bylo by j i
možné interpretovat třeba z pohledu spektra duševních onemocnění ,
zda ne/má nějakou korelaci  s  určitým typem duševního onemocnění .

Dovolím si  zde ocitovat opět část metodologie k dotazníku INSPIRE,
která se týká vyhodnocování dotazníku a jeho využit í  k hodnocení týmu
jako celku.  

Proč není vhodné používat INSPIRE pro hodnocení týmu jako celku?
Zkušenosti  a snahy o vytvoření „týmové verze“ INSPIRE odhali ly tato
úskalí :

1 .

2 .

3 .

Na základě těchto argumentů se autoři  rozhodli  s ledovat podporu
zotavení předávanou uživatel i  jednotl ivým pracovníkem.

Ve službě,  která vychází  z týmového přístupu, kde s kl ientem pracuje
více pracovníků,  autoři  doporučují  zaměřit  INSPIRE pro hodnocení
podpory ze strany pracovníka,  se kterým je kl ient nejčastěj i  v  kontaktu
nebo má s hodnotitelem (uživatelem) nejužší ,  nej intenzivnější  vztah.

Hodnocení jednotl ivých pracovníků může samozřejmě vyvolávat obavy
a úzkost – jak na straně pracovníků,  tak na straně uživatelů služeb,
kteří  se stávají  hodnotitel i  pracovníka! Týmy, které pracují  s  INSPIRE,
ošetřuj í   toto napětí  t ím,  že  nezapojují   pracovníky,   jej ichž podpora je
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hodnocena, přímo do procesu předávání/vybírání vyplněného
dotazníku.

Nápomocné pro pracovníka i  pro uživatele je vysvětlení ,  že INSPIRE
neslouží  k hodnocení pracovníkova výkonu, ale je určený k získání
důležitých informací o tom, co je pro uživatele důležité v jeho
zotavování se a jak může pracovník využít  své dovednosti  tak,  aby to
uživatel  vnímal jako nápomocné a podstatné pro svůj život .

INSPIRE tak může přinášet podněty nejen pro rozvoj s lužby,  ale
především pro posí lení  vztahu mezi pracovníkem a kl ientem a zvýšení
kvality podpory zotavení za strany pracovníka.

Tato dlouhá citace obsahuje mnoho postřehů,  kterým je důležité se
věnovat.  První je ten,  že kl ient zahrnuje do svého vnímání
spolupracujících osob osoby,  které nepatří  do týmu, ale pro něj  jsou
velmi důležit í .  V případě této evaluace to byla především osoba
psychiatra.  Kl ienti  v rozhovorech mluvil i  o různé míře porozumění mezi
nimi a psychiatrem, o rozdílech i  v  přístupu k nim v psychiatrické
léčebně.  Toto vnímání podporujícího „týmu” je ovšem metodologicky
upozaděno a dotazník se orientuje pouze na odborného pracovníka,  se
kterým „je kl ient nejčastěj i  v  kontaktu nebo má s hodnotitelem
(uživatelem) nejužší ,  nej intenzivnější  vztah.”  To,  že kl ient vnímá tým, se
kterým spolupracuje,  vnímám jako důležitou informaci ,  která
spou/určuje pro organizaci  s íť  spolupracujících osob a může pomoci k
navázání kontaktu,  sdí lení  informací ,  nedublování služeb.  Proto by
informace „Jak kl ient vnímá podporující  s íť  a kdo do ní  dle jeho názoru
patří?”  měla být pro efektivní  práci  s  kl ientem v organizaci  nějakým
způsobem zj išťována.

Vnímám jako problematické,  že takto definovaný pracovník nemusí být
ten,  který vykonává s kl ientem sociální  práci ,  tedy v nejširším slova
smyslu intervenuje do sociální  s ituace kl ienta.  Takto definovaný
pracovník může být třeba v chráněném bydlení nebo i  v sociálně
terapeutické dí lně pracovník,  se kterým kl ient tráví  čas při  různých i
volnočasových činnostech.  Zde bych doporučil  spíše orientovat se na
klíčového pracovníka.  

Zatímco dotazník AQoL je dotazníkem, u něhož velmi záleží  na způsobu
jeho užívání –  statist ické pojetí  a pojetí  sociální  práce,  u INSPIRE
dotazníku toto rozmezí nevnímám tak výrazné.  Sami autoři  metodiky
velmi dobře rozpracovali  způsoby další  práce s ním, které ve dvou ze tř í
bodů akcentují  způsoby či  metody sociální  práce – individuální  využit í .
V posledním  doporučení   připouštěj í   využit í   dotazníků  pro porovnání 
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INSPIRE lze použít  jako nástroj ,  který nastoluje téma zotavení          
 v  rozhovoru mezi pracovníkem a uživatelem služeb a podporuje
vzájemnou komunikaci  na toto téma. Vedení týmu může na
následnou komunikaci  klást důraz:  necí l it  na pouhé vyplnění a
vyhodnocení INSPIRE.

Výsledky INSPIRE lze používat průběžně ke sledování změn              
 v  chápání zotavení jednotl ivých uživatelů služeb.  Tento vývoj pak
může pracovník reflektovat v rozhovoru s uživatelem.

INSPIRE lze využít  k porovnání výsledků mezi týmy, vzájemnému
učení a plánování rozvoje týmu či  s lužby.  Pokud např.  určitý tým
podporuje uživatele v přebírání odpovědnosti  za svůj život lépe než
ostatní ,  pak je zde pří ležitost iniciovat učení se mezi týmy. 

služeb,  ale neuvádějí  množství  získaných dotazníků potřebných k
takovému porovnání .

Oba dotazníky tedy vycházejí  z  různých východisek užívání dotazníků v
sociální  práci .  Autoři  INSPIRE vyloženě odrazují  od použit í  pro
hodnocení efektivity a vybízej í  k měkkému použit í .  AQoL naproti  tomu
chce hlavně měřit  a porovnávat služby a jej ich efektivitu.  

Doporučení k diskuzi
Pokusím se v této poslední části  na základě předcházející  analýzy
shrnout to,  jakým způsobem vnímám užívání dotazníků v sociální  práci
v organizacích sociálních služeb.

Základní otázkou je,  jestl i  dotazníky přináší  nové/j iné vědění než to,
které sociální  pracovníci  z ískávají  při  své práci  a vedou v dokumentaci
kl ientů.  Zde se objevi lo pouze jedno téma – bolesti ,  j inak sociální
pracovníci  uváděli ,  že je získané údaje v dotazníku nepřekvapily .  To by
spíše naklánělo misku vah k nepoužívání dotazníků,  pokud
strukturujeme rozhovory a práci  s  kl ienty tak,  abychom neopomíjel i
žádnou oblast kval ity života kl ientů.  

To,  co svědčilo pro dotazníky,  byla naopak obtížnost získat rychle údaje
v dokumentaci  kl ientů.  Pokud organizace používala dotazníky
opakovaně,  odborní pracovníci  uváděli  vyhodnocené dotazníky jako
přehlednou, strukturovanou výpověď o pokrocích kl ientů,  kterou by
složitě z dokumentace museli  z ískávat.

Velmi problematickou oblastí  dotazníků je pomoc s jej ich vyplňováním
a překládání  otázek  tak,   aby je kl ient  pochopil .  Toto je  spíše  metoda 
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INSPIRE lze použít  jako nástroj ,  který nastoluje téma zotavení          
 v  rozhovoru mezi pracovníkem a uživatelem služeb a podporuje
vzájemnou komunikaci  na toto téma. Vedení týmu může               
 na následnou komunikaci  klást důraz:  necí l it  na pouhé vyplnění a
vyhodnocení INSPIRE.

strukturovaných rozhovorů než dotazníkového šetření .  Je otázkou,  jak
zaj ist it  rel iabil itu a val iditu takto získaných dat.

Pracovníci  dále upozorňovali  na různé vnější  vl ivy,  které mohou zkresl it
vykazovanou sociální  s ituaci  kl ienta – ať už jde o periodickou povahu
psychických nemocí nebo strukturální  vl ivy v lokal itě znesnadňující
proces osamostatnění kl ienta.

Tím se dostávám ještě k jednomu problému, který rozděloval  svět
sociálních pracovníků a kl ientů.  To byl  rozpor mezi t ím, co vyplňovali
kl ienti  do dotazníku a co věděli  sociální  pracovníci  o sociální  s ituaci
kl ienta.  Tato rozdílnost vnímání sociální  s ituace kl ientem a sociálním
pracovníkem přináší  otázku,  jak získat objektivní  údaje,  když obě strany
mají  svoj i  perspektivu.  Východiskem by mohlo být užit í  paprskového
grafu aplikovaného na AQoL a jeho osm dimenzí kval ity života.  Pokud
by paprsky byly jednotl ivé oblasti ,  potom by na například desetibodové
škále mohl sociální  pracovník vyznačit  svoj i  perspektivu sociální  s ituace
klienta a kl ient zase na j iném formuláři  svoj i  perspektivu.  Poté by          
 v  rozhovoru hledali  společné body,  rozdíly by mohly vést k motivačním
rozhovorům, případě k individuálním plánům v té které oblasti .  Bylo by
možné podobným způsobem využít  i  rodinné příslušníky a kombinovat
více perspektiv v pevně daných oblastech kval ity života.  

Podobným způsobem o využívání dotazníku uvažují  i  autoři  INSPIRE:  

Zároveň je na tomto místě třeba upozornit ,  že se více věnuji
perspektivě odborných pracovníků a kl ientů než světu výzkumných
institucí ,  zř izovatelů,  municipal it  nebo sociálních či  zdravotních polit ik .
Důvodem může být i  to,  že v rozhovorech sociální  pracovníci  o přínosu
dotazníků nebyly přesvědčeni a jej ich znalosti  kl ientů byly na velmi
vysoké úrovni .  Zavádění nového kvantif ikovaného nástroje j im
nepřinášelo nový pohled na kl ienta,  ani  neměnilo způsob práce s ním,
spíše opravdu chápali  užit í  tohoto nástroje jako výkaz směrem od
organizací  než potřebu pro kl ientskou práci .  Ani vedoucí pracovníci
nevnímali  přínos tohoto nástroje například pro hodnocení kval ity
pracovníků,  protože jej ich kval itu posuzovali  dle záznamů               
v  dokumentaci    a  rozhovorů    s   kl ienty.    J inými   s lovy   požadavek na 
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