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Úvod 

 

Považujeme za důležité rozvíjet kvalitní práci poradců – case managerů, jejich profesionální 

schopnosti a kompetence přímo ve vztahu ke spolupráci s lidmi s duševním onemocněním. 

Proto jsme vytvořili kritéria hodnocení kvality práce na základě výsledků výzkumu 

PSYCHO- Rescue, který shromáždil data týkající se potřebných kompetencí pracovníka 

s lidmi s duševním onemocněním. Tyto data byly využity jako inspirace pro vytvoření kritérií, 

které pracovník musí naplňovat.  

 

I. Hodnocení ve zkušební době 

 

 

 

a) Obsah a cíl hodnocení ve zkušební době 

  

Hodnocení pracovníků po zkušební době probíhá na základě náslechů, na základě osvojení 

znalostí, schopností a dovedností důležitých pro doprovázení uživatele v rehabilitačním 

procesu, na základě schopnosti týmové spolupráce a plnění pracovních povinností. Během 

zkušební doby dává vedoucí poradkyni-case manažerce průběžnou zpětnou vazbu na její 

práci. Cílem hodnocení je dát poradkyni zpětnou vazbu na práci, domluvit se na pokračování 

pracovní poměru a potřebě další podpory pro poradkyni. Na konci zkušební doby se uskuteční 

hodnotící schůzka, na které jsou přítomni pracovník/pracovnice, koordinátorka projektu a 

metodikem odborných služeb.  

 

b) Průběh hodnotící schůzky 
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 Hodnotící schůzku vede koordinátorka, na začátku sdělí strukturu schůzky a časový rámec 

schůzky (cca 20 min). Struktura schůzky: První dostává slovo poradkyně, zhodnotí svou 

dosavadní práci ve sdružení v oblastech (viz struktura zápisu) a řekne, jestli chce pokračovat. 

Jako druhý mluví koordinátorka projektu, která dá poradkyni zpětnou vazbu na její práci. 

Doplní jej metodik odborných služeb. Koordinátorka sdělí poradkyni, zda i sdružení chce 

v pracovním poměru s poradkyní pokračovat. 

Z hodnotící schůzky se vyhotoví zápis (viz příloha). Zápis z hodnotící schůzky se ukládá ve 

spise pracovníka u metodika odborných služeb a u koordinátorky projektu. 
 

II. Hodnocení po uplynutí zkušební doby 

 
Hodnocení poradkyně po uplynutí zkušební doby se skládá z kvalitativního a kvantitativního 

hodnocení práce. Na základě hodnocení se určí výše finančního osobního ohodnocení.  

 

a) Způsob určení osobní ohodnocení 
 

Nárok na osobní ohodnocení vzniká na základě kvalitativního a kvantitativního hodnocení po 

uplynutí zkušební doby. Kvantitativní hodnocení poradkyně se tedy počítá z období po 

skončení zkušební doby do prvního hodnocení.   

Počet bodů, které poradkyně získá při hodnocení kritérií, se převede na procenta, na jejichž 

základě se určí výše osobního ohodnocení. V případě, že dosáhla stanovené efektivity práce, 

případně ji překročila, tak se částka nekrátí. Pokud nedosáhla stanovené efektivity práce, tak 

se částka krátí o procenta, které mu chybí do stanovené efektivity práce. 

 

Příklad výpočtu: 

Maximální výše osobního ohodnocení je 5000. 

Při hodnocení podle kritérií hodnocení dosáhl 50 % tj. částku 2500. 

Pokud dosáhne stanovené úrovně efektivity práce, částka se nemění.  
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Pokud nedosáhne stanovené úrovně, tak se snižuje podle toho, jak se snižují procenta ze 

stanovené doby. Např. Pracovník měl dosáhnout 65 %, dosáhnul 55 %, rozdíl je 10 %, tedy 

částka se sníží o 10% ze stanovené částky. Měl dostat 2500 a dostane pouze 2250. 

 

 

b) Frekvence hodnocení 

 

Hodnocení probíhá 2x ročně (leden, červenec) za uplynulé šestiměsíční období 

 

II.a 
Kvalitativní hodnocení poradkyně-case managerky 

 
1. Obsah a cíl hodnocení poradkyně podle kritérií hodnocení 

 

a) Obsah hodnocení  

 

Kritéria se vztahují ke schopnostem poradkyně v oblastech: 

 

1) individuální práci s klientem metodou psychosociální rehabilitace  

2) práce s okolím klientem 

3) skupinová práci s klientem  

4) práce v týmu a v organizaci 

5) rozvíjení týmu 

6) využívání vnitřních pravidel v praxi 

 

 

b) Cíl hodnocení 
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Hodnocení si klade za cíl poskytnout zpětnou vazbu poradkyni na její práci, zjistit 

oblasti potřebné podpory a zaměřit se na zlepšení v dané oblastí.  

 

 

 

 

2. Hodnotitelé 

 
a) Hodnocení poradkyně – Poradkyni hodnotí její vedoucí. Hodnocení 

konzultuje společně s metodikem před odevzdáním vyplněné tabulky 

s výkazem projektové manažerce. 

 

b) Hodnocení koordinátorky – koordinátorku projektu hodnotí metodik 

odborných služeb společně s projektovou manažerkou. U koordinátorky se ke 

kritériím hodnocení práce přidává hodnocení kompetencí vedoucího. 

 

 

 

3. Způsob hodnocení: 

 

 

a) Bodování 

 

Každé kritérium má svůj určený počet bodů, podle důležitosti a váhy kritéria pro 

službu. Hodnotitel určí body u každého kritéria v tabulce a krátce slovně zhodnotí, 

proč poradkyni body uděluje. Doporučí, v čem by se měl pracovník dále rozvíjet. 

 

Rozmezí počtu bodů 
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SLUŽBA	  

KRITÉRIUM/	  

OBLAST	  

Podpora	  

vzdělávání	  

	   Oblasti	  

hodnocení	  

vedoucích	  

1.  0-‐5	   	   0-‐5	  

2.  0-‐5	   	   0-‐5	  

3.  0-‐3	   	   0-‐5	  

4.  0-‐5	   	   0-‐5	  

5.  0-‐5	   	   0-‐5	  

6.  0-‐5	   	   0-‐5	  

7.  0-‐5	   	   	  

8.  0-‐5	   	   	  

9.  0-‐5	   	   	  

10.  0-‐5	   	   	  

11.  0-‐5	   	   	  

12.  0-‐5	   	   	  

13.  0-‐5	   	   	  

14.  	   	   	  

15.  	   	   	  

16.  	   	   	  

Nejvyšší 

možný 

63	   	   30	  
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součet 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zdroje hodnocení 

Hodnotitelé vychází při hodnocení z dosavadních získaných materiálů – zápisy 

z individuálních a týmových rehabilitačních porad, zápisů z náslechů, zápisů ze schůzek, 

materiálů obsažených ve spisech uživatelů, pozorování a sledování postupů, aktivity na 

multidisciplinárním týmu. 

 

 

c) Hodnotící schůzka 

Hodnotitel má s pracovníkem během února hodnotící schůzku, na které proberou hodnotící 

kritéria a potřebnou podporu pro pracovníka. Na této schůzce se také domluví na dalším 

potřebném vzdělávání pro pracovníka a pracovník si společně s koordinátorkou, metodikem 

odborných služeb vytváří vzdělávací plán. Z hodnotící schůzky je udělán zápis, který obdrží 

pracovník, koordinátorka a metodik odborných služeb. Metodik odborných služeb založí 

zápis z hodnotící schůzky a vyplněnou tabulku kritérií do spisu pracovníka.  

Při hodnocení v polovině roku (červen) se během následujícího měsíce (červenec) předává 

pracovníkovi vyplněná tabulka hodnocení, hodnotící schůzka se nekoná. Tato tabulka se do 

konce července předá také metodikovi odborných služeb. 
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4. Hodnocení koordinátorky projektových aktivit 

 

Koordinátorka je hodnocena za svou individuální práci podle kritérií 1-13 a podle oblastí 

hodnocení koordinátorky. Koordinátorce se sečtou body z obou oblastí a spočítají se procenta, 

na jejichž základě je stanoveno její osobní ohodnocení. 

 
 

 

 

 
II.b 

 Kvantitativní hodnocení poradkyně-case managerky 

  
1) Kvantitativní hodnocení 

 Hodnocení efektivity práce probíhá každý půl rok společně s kvalitativním hodnocením 

práce. Koordinátorka zjistí efektivitu práce na základě údajů z databáze a předá poradkyni 

zpětnou vazbu. 

 

2) Efektivita práce ve službách 

U jednotlivých služeb bylo stanoveno procento přímé práce s klientem. 

Procenta byla určena takto: 

 

Poradkyně – case managerka – 50 % přímé práce s uživateli  

 

3) Efektivita práce koordinátorka  

U vedoucích jednotlivých služeb bylo stanoveno procento přímé práce: 

Koordinátorka projektových aktivit – 15 % 
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4) Počítání kvantitativní efektivity v databázi 

 

a) Výpočet přímé práce s uživateli  

Do přímé práce se počítají tyto položky: uživatel osobně + příprava na schůzku + cesty + 

konzultace interdisciplinární + neuskutečněné schůzky  

 

b) Výpočet nepřímé práce s uživateli  

Do nepřímé práce se počítají tyto položky: konzultace ostatní, konzultace blízká osoba, zápisy 

ze schůzek (15 min/schůzka, zápisy ze schůzek se započítávají automaticky, pracovník je do 

databáze nezaznamenává) 

 

c) Práce ostatní 

Automaticky započítané práce 

Porada provozní -   8 hod měsíčně tj. 8x11= 88 hod ročně 

Zápis z porady RHB, provoz -  10 hod ročně 

Příprava na poradu - 2 hod měsíčně tj. 2x11 = 22 hod ročně 

Vyplňování docházky -  1 hod měsíčně tj. 11 hod ročně 

Úklid složek - 1 hod týdně tj. 48 hod ročně 

 MT - 11x3  – 33  hod ročně 

Zhodnocení cílů služby, cílů supervize, cílů ankety – 3 hod ročně 

88+10+22+11+48+33+3=215 hodin ročně 

 

Započítaná práce dle počtu odpracovaných hodin 

Supervize -  podle počtu uskutečněných supervizí 

Práce během DDZ a MB – podle počtu práce strávené na DDZ a MB 

Vzdělávání, stáže – podle počtu absolvovaných hodin 
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Uspořádání akcí – podle počtu hodin přípravy 

Prezentace v léčebně – podle počtu prezentovaných hodin 

 

 

 
 

 
 

 

 

Přílohy: Kritéria hodnocení práce, Oblasti hodnocení vedoucích, Vzor zápisu 

z hodnotících schůzek 

 

 

 

Kritéria hodnocení práce 
 

1. Umět rozpoznat symptomy nemoci, kognitivní deficit a jejich dopad na život uživatele 

služeb 

a) Schopnost rozpoznat symptomy, které uživatel služeb zažívá, a jejich rozsah / intenzitu a 

rozsah kognitivního deficitu. 

b) Schopnost rozpoznat dopady těchto symptomů na jeho sociální síť, na jeho rodinu, na 

situaci na pracovišti, na jeho vztahy s přáteli (například zda výskyt těchto symptomů vede 

k sociální izolaci uživatele), péči o sebe. 

c) Schopnost rozpoznat schopnosti uživatele zvládat svoje psychické potíže a řídit svůj život 

(zvládací strategie).  
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Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník umí vyjmenovat a zařadit, zná rozsah a intenzitu výskytu symptomů u některých 

svých uživatelů, zná jejich kognitivní potíže. 

2 

3 Pracovník umí vyjmenovat, zařadit, zná rozsah a intenzitu symptomů a kognitivních potíží a 

umí rozpoznat jejich vliv na život svých uživatelů u 50%, umí rozpoznat zvládací strategie 

pro zacházení se symptomy. 

4 

5 Pracovník umí viz předchozí, umí je rozpoznat u všech svých uživatelů a má je sepsané 

s některými uživateli, probrali vhodnost zvládacích strategií. 

 

Vodítka: 

Rozsah – výčet symptomů, intenzita – časová – každý den, 1x za měsíc. 

Vliv - Zda symptomy mají vliv na chování, nebo má pouze myšlenky. Zda výskyt těchto 

symptomů vede k sociální izolaci uživatele. Jaké zvládací mechanismy má uživatel. 

 

2. Umět rozpoznat varovné příznaky relapsu nemoci, pomoci uživateli vytvořit krizový 

plán a stanovit bezpečnostní rizika 

a) Schopnost rozpoznat znaky relapsu – nového propuknutí nemoci u každého uživatele 

služeb a identifikovat strategie, které by mohly být účinnou prevencí nového 

propuknutí nemoci. 

b) Být schopný zaznamenávat si základní osobní informace o uživatelích služeb (osobní 

historii a informace o rodinném zázemí) a pomáhat uživatelům služeb nacházet 

souvztažnost mezi těmito informacemi a výskyty krizí, nových návratů nemoci a 

celkovou schopností fungovat jako normální člověk. 

c) Umět vytvořit společně s uživatelem krizový plán. 

Schopnost stanovit bezpečnostní rizika 
d) Schopnost stanovit nejdůležitější bezpečnostní rizika: riziko sebevraždy, riziko 

sebepoškozování (včetně užívání alkoholu a drog), zranitelnost, riziko zneužití jinými, 
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riziko recidivy nemoci, riziko pro jiné osoby (jako je například agresivní chování nebo 

zmatené chování). 

e) Schopnost řešit všechny situace, jejichž součástí je rizikové chování, způsobem, který 

uživateli na jedné straně pomáhá a na druhé straně ho co nejméně omezuje. 

f) Umět spolupracovat s ostatními členy týmu v případech výskytu rizikového chování. 

 

 

Bodové hodnocení: 0 -5 

1 Pracovník umí rozpoznat znaky relapsu a strategie zvládání, je schopen stanovit 

bezpečnostní rizika u některých uživatelů. 

2 

3 Pracovník umí rozpoznat znaky a strategie zvládání, bezpečnostní rizika a umí hledat 

souvztažnost u většiny svých uživatelů, má s nimi kvalitní plány. 

4 

5 Pracovník umí předchozí, má protikrizové plány se svými uživateli. U těch, se kterými 

nemá, tak umí vysvětlit, proč nemá a vědět o vhodném okamžiku k nabídnutí. Pracovník řešil 

situace spojené s krizí uživatele či s bezpečnostním rizikem (vhodnost řešení posoudí 

vedoucí). 

 

Zdroj hodnocení – dobrý krizový plán, společný stanovený seznam rizik, dobrý postup při 

zvládání krizové situace. 

Vodítka – U bodu 3 je důležité, že umí hledat souvztažnost, u bodu 5, že umí dobře řešit 

krize, důležitá je také kvalita plánu. 

 

3. Znát vedlejší účinky léků u uživatele a omezení, které způsobují v běžném životě 

a)   Umět zjistit a posoudit, zda uživatel služeb bere léky, které mu byly předepsány. 

b) Schopnost identifikovat vedlejší účinky těchto léků. 
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c) Schopnost zjistit a posoudit dopady vedlejších účinků předepsaných léků na vztah 

uživatele služeb k braní těchto léků a na to, zda je bere nebo ne.  

 

Bodové hodnocení: 0-3 

1 Pracovník zná léky, které uživatelé, se kterými pracuje, užívají a ví, zda je pravidelně bere. 

2 Pracovník ví viz předchozí a zná vedlejší účinky u svých uživatelů. 

3 Pracovník ví viz předchozí a dovede posoudit u svých uživatelů vztah k braní léků a 

probrali jejich braní a vztah k braní s uživatelem. 

 

Zdroj hodnocení – tabulka medikace ve spise, zápis ze schůzky. 

Vodítka: Pro hodnocení bodem 3 je důležité, aby prodiskutovali společně jejich užívání a 

zapsali do schůzky. Pracovník je také schopen odhadnout vhodný okamžik pro tuto diskusi. 

Jestliže pracovník ví, zda uživatelé, se kterými pracuje, léky berou, ale nezná vedlejší účinky 

u léků, tak je nutné hodnotit nižším bodem. 

 

4. Umět komunikovat tak, abyste byli schopni zjistit aktuální situaci uživatele služeb, 

jeho potřeby a dostupné zdroje pomoci a podpory. 

a) Schopnost komunikovat s uživateli služeb tak, abyste byli schopni zjistit a posoudit 

jeho aktuální sociální potřeby a zdravotní stav/potřeby. 

b) Schopnost zjistit existující zdroje (rodina, komunita – obec) a identifikovat zdroje, 

které ještě musí být nalezeny či vytvořeny (možnosti bydlení, možnosti práce, denní 

aktivity, zdroje, které by naplňovaly osobní i duchovní potřeby). 

c) Umět zjistit názory uživatele služeb na dané zdroje a také zjistit, které ze zdrojů jsou 

pro něj nejdůležitější. 

d) Umět zjistit aktuální situaci, co se týče bydlení, financí, schopností a dovedností 

potřebných k zajištění životních potřeb a výkonu práce, smysluplných denních aktivit; 

nedílnou součástí tohoto šetření musí být názor uživatele služeb a jeho rodiny.  
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e) Schopnost specifikovat sociální fungování (například: trvání a stabilita sociálních 

vztahů, bývalé a současné sociální dovednosti). 

f) Umět popsat sociální síť uživatele služeb (jako je například množství a intenzita 

sociálních kontaktů). 

g) Být schopný se spojit s rodinnými příslušníky (s osobami, které o uživatele služeb 

pečují) a zjistit jejich pohledy a názory na sociální síť uživatele služeb, v případě, že to 

není proti zájmům uživatele. 

h) Umět popsat současné vztahy a roli rodiny v životě uživatele služeb. 

a) Umět zjistit, jaké strategie má rodina při zvládání psychických potíží uživatele služeb, 

a to včetně potíží či rizik s tím spojených, a míru vyjádřených emocí v rodinném 

prostředí (např. hyperprotektivita, hyperkriticismus). 

i) Schopnost identifikovat a řešit situace, které vedou ke stigmatizaci uživatelů a jejich 

diskriminaci. 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník zná sociální potřeby uživatele, jeho aktuální situaci - bydlení, finance, 

schopnosti, životní potřeby, výkon práce, omezení, aktivity, názor uživatele a rodiny a umí 

popsat jeho sociální síť včetně intenzity a rozsahu kontaktů, je schopen identifikovat a řešit 

situace, které vedou ke stigmatizaci uživatele. 

2 

3 Pracovník zná a umí viz předchozí a zná existující zdroje a zdroje, které mají být vytvořeny, 

zná názor uživatele na tyto zdroje a ví, které jsou pro něj nejdůležitější, je schopen 

specifikovat soc. fungování, trvání a stabilitu soc. vztahů a jeho sociální dovednosti. 

4 

5 Pracovník zná a umí předchozí a je schopen se spojit s rodinnými příslušníky a udržovat 

s nimi kontakt, zná jejich názor a pohled na uživatele, umí popsat současné vztahy a roli 

rodiny v životě uživatele a zná strategie, které má rodina pro zvládání psychických obtíží 
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uživatele, rizika, potíže a míru vyjádřených emocí v rodině (hyperprotektiva, 

hyperkriticismus). 

 

Zdroj hodnocení – zmapované potřeby a zjištěné zdroje, zmapované rodinné vztahy ve spise. 

Vodítka – pro hodnocení bodem 3 je důležité, aby pracovník také znal názor uživatele na 

zdroje, pro hodnocení bodem 5 je důležité, aby pracovník znal názor rodinných příslušníků na 

uživatele a jeho život, udržoval s nimi kontakt v případě, že je to prospěšné pro uživatele a 

dokázal se orientovat v rodinných vztazích. 

 

5. Umět posoudit motivaci a připravenost uživatelů služeb ke spolupráci dle 

uvedených pěti kriterií a určit další směřování rehabilitační práce 

a) Potřeba změny. 

b) Rozhodnutí ke změně – zasazení se o změnu. 

c) Otevřenost vůči spolupráci s jinými lidmi. 

d) Vědomí si sebe sama – schopnost posoudit svoje dovednosti a omezení. 

e) Vědomé rozlišování životního prostředí, například schopnosti rozlišovat mezi různými 

prostředími (lidé, místa, situace), a schopnost příslušného chování v daném prostředí. 

f) Určení dalšího směřování rehabilitační práce. 

g)  Schopnost využívat různých motivačních strategií ke zvýšení připravenosti uživatele 

pro nástup do rehabilitace, pro udržení v rehabilitačním programu. 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník zná kritéria posuzování připravenosti. 

2 

3 Pracovník zná a umí využívat nástroje posuzování připravenosti a má posouzené některé 

svoje uživatele prostřednictvím nástrojů připravenosti. 

4 
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5 Pracovník běžně používá nástroje posuzování připravenosti a motivace a řídí se jimi při 

dalším směřování svojí rehabilitační práce a umí využívat motivační strategie. 

 

6. Umět používat rehabilitační plán jako pracovní pomůcku 

a) Schopnost využívat vhodné nástroje pro plánování poskytování služeb společně  

s uživateli. 

b) Schopnost povzbuzovat uživatele služeb při kladení otázek tak, abyste si mohli být 

jisti, že jste rehabilitační plán vypracovali na základě vzájemného souhlasu. 

c) Umět cíle stanovit společně s uživatelem služeb. 

d) Umět prodiskutovat s uživatelem služeb jakou pomoc, podporu a zdroje bude na cestě 

k uskutečnění cílů potřebovat. 

e) Schopnost provádět následná plánovaná, pravidelná, systematická hodnocení – dělat to 

ve spolupráci s uživatelem služeb a projednávat společně nové plány a cíle. 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník zná uvedené zásady plánování, ale plánuje s podporou kolegů v tým, 50 % plánů 

je v pořádku, mapování předchází plánování. Pracovník podporuje uživatele při stanovování 

cíle a jednotlivých kroků. 

2 

3 Pracovník plánuje bez podpory kolegů, umí vysvětlit, jak postupoval při plánování, jeho 

plány jsou bez chyb. 

4 

5 Pracovník umí plánovat s uživatelem bezvadně, umí prodiskutovat potřebnou podporu a 

zdroje, využívá mapování a využívá hodnocení k dalšímu motivování uživatele. 

 

Vodítka: Pro hodnocení bodem 5 je důležité, aby nejen plány v pořádku (logické, kroky na 

sebe navazují), ale i mapování a a hodnocení je bez chyb – napřed hodnocený, pak hodnotitel, 
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ze zápisu je znát, že oba byli připraveni, hodnocení vede ke zvýšení motivace nebo k ujasnění 

si další spolupráce. 

 

 

7. Reagovat  adekvátním způsobem na pocity a emoce a monitorovat vztah 

a) Schopnost zaujmout a zachovávat postoj k uživatelům služeb bez 

posuzování/odsuzování, postoj plný respektu k druhé osobě a empatie. 

b) Schopnost reflektovat vzájemné interakce založené na empatii a neustále monitorovat 

vztah. 

c) Schopnost zabývat se příjemnými a nepříjemnými pocity, které vznikají v rámci 

pracovního vztahu, přiznat si je a adekvátně na ně reagovat.  

 

Bodové hodnocení: 0-5 

 1 V chování pracovníka lze poznat uvedené schopnosti, může mít potíže s aktivním a 

samostatným popsáním vztahu z obou stran, ale je schopen vztah navázat. 

2 

3 V chování pracovníka lze poznat uvedené schopnosti, někdy umí popsat vztah mezi ním a 

uživatelem z obou stran, jak ze své strany, tak i ze strany uživatele. 

4 

5 V chování pracovníka lze rozpoznat schopnosti uvedené u všech tří bodů a aktivně a 

samostatně umí popsat vztah mezi ním a uživatelem z jeho i svojí stran. Je schopen reflexe 

svých pocitů.  

 

Zdroj hodnocení – pozorováním/pracovník je schopen popsat, náslechová schůzka, 

individuální rehabilitační porada. 

Vodítka: Pracovník neodsuzuje uživatele v rozhovoru ani v chování, nehovoří o něm 

znehodnocujícím způsobem s ostatními lidmi. Pracovník neupřednostňuje žádného uživatele 

např. 3 hod vs. 10 min, je schopen vysvětlit, proč v situaci jednal tak, jak jednal. Umí se vcítit, 
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popsat uživatele, jak se cítí a reflektovat jeho pocity a je schopen představit si jeho důvody. 

Umí hovořit o vztahu, o jeho budování a udržování. Zná faktory, které vztah u konkrétního 

uživatele posilují a které mohou přispět k rozbití vztahu. Pozná, jestli si je s uživatelem blízký 

nebo ne. V rozhovoru reflektuje svoje pocity, umí je pojmenovat a probrat je s kolegy na 

poradě či na supervizi.  

 

8. Umět efektivně komunikovat s uživateli služeb, s jejich rodinnými příslušníky a 

osobami, které o uživatele pečují a udržovat s nimi vztahy 

 

 Efektivně komunikovat s uživateli služeb 

a) Umět přistupovat k uživatelům služeb flexibilně a rozvíjet svoji schopnost efektivní 

komunikace s uživatelem během jejich posuzování (např. rozvíjet různé komunikační 

strategie, umět systematicky klást otázky, schopnost přizpůsobovat rozhovor 

uživateli). 

b) Schopnost využívat podpůrné dovednosti mezilidských vztahů (např. aktivní 

naslouchání, zrcadlení, empatie vůči druhému, poskytování podnětů, pobídek, 

povzbuzení, shrnutí informací). 

c) Schopnost v rozhovoru identifikovat a posilovat dovednosti a schopnosti uživatelů 

služeb, jejich silné stránky, zdroje a preference. 

 

Efektivně komunikovat s rodinnými příslušníky a osobami, které o uživatele pečují 

b) Schopnost mluvit takovým jazykem a používat takovou slovní zásobu a styl, který je 

uživateli služeb, jeho rodinným příslušníkům a osobám, které o něj pečují, 

srozumitelný. 

c) Umět edukovat uživatele služeb, rodinné příslušníky i osoby, které pečují o uživatele 

služeb, a podporovat je, aby byli schopni se efektivně podílet na podpoře uživatelů 

služeb v průběhu jejich léčby a doléčování např. umět s nimi probrat symptomy, relaps 
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a jak mu zabránit, vědět, jaká rodinná komunikace snižuje stres u uživatele, umět 

vysvětlit podstatu psychosociální rehabilitace. 

d) Považovat uživatele, jejich rodinné příslušníky a osoby, které o uživatele pečují, za 

odborníky na nemoc uživatele a situace, které s ní souvisí a umět jim to dávat najevo. 

e) Schopnost vyjadřovat, že si vážíte uživatelů, jejich rodinných příslušníků a osob, které 

o uživatele pečují, jejich silných stránek, jejich znalostí, dovedností a všeho, čím 

přispívají a čím se podílejí na práci ostatních. 

f) Schopnost udržovat vztah s rodinnými příslušníky nebo osobami, které o uživatele 

pečují. 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník umí mapovat a vést komunikaci – střídá otevřené a uzavřené otázky, umí vést 

rozhovor podle uvedených kritérií a při náslechu prokáže uvedené dovednosti, hovoří s 

uživatelem a jeho blízkými osobami srozumitelně. 

2 

3 Pracovník umí viz předchozí a umí uživatele v rozhovoru posilovat prostřednictvím 

identifikování a reflektování dovedností, schopností, zdrojů, preferencí a silných stránek jak 

uživatele, tak rodinné příslušníky. 

4 

5 Pracovník umí viz předchozí a je schopen edukovat, jak uživatele, tak osoby blízké, přitom 

posilovat jejich pozitivní vazby a podporovat užitečné komunikační strategie mezi uživatelem 

a blízkými osobami, udržuje pravidelné kontakty s rodinnými příslušníky u svých uživatelů, u 

všech uživatelů má uskutečněný minimálně první kontakt s kontaktními osobami a pokus o 

spolupráci s nimi, s některými osobami blízkými aktivně spolupracuje. Pracovník je schopen 

popsat, proč se spolupráce nezdařila a zkouší hledat další způsoby spolupráce. 

Zdroj hodnocení – pracovník je schopen popsat, společná rehabilitační či individuální 

porada, pozorování, náslechová schůzka. 
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9. Podporovat maximální nezávislost uživatele, zaměřovat se na zvyšování kvality života 

a proces zotavování 

 

Podporovat maximální nezávislost uživatele 

a) Umět rozpoznat klientovu schopnost zvládat samostatně a nezávisle každodenní úkoly 

a činnosti, naplňovat své osobní potřeby a splňovat přiměřená očekávání komunity. 

b) Být schopný ve spise průběžně zaznamenávat jeho aktuální schopnosti, dovednosti a 

omezení. 

c) Umět průběžně zjišťovat, jak uživatelé služeb chápou sami sebe a svoji osobní situaci, 

jak se dívají na poskytnuté a zaznamenané informace a co z nich považují za důležité.  

d) Umět podporovat rozvoj nezávislosti uživatele, rozvoj jeho schopností, dovedností. 

e) Umět podporovat uživatele v tom, aby co nejsamostatněji hodnotil společnou práci a 

práci celého sdružení např. reflektující schůzkou 1x ročně. 

 

Zaměřovat se na zvyšování kvality života a proces zotavování 

a) Schopnost posoudit kvalitu života za pomoci základních nástrojů pro její posouzení 

viz dotazník kvality života.  

b) Dovednost pracovat s dotazníkem pro zjištění spokojenosti klientů a schopnost vést 

reflektující rozhovor. 

c) Schopnost rozeznat fázi procesu zotavování v životě uživatele, vhodně intervenovat a 

uživatele podporovat v procesu zotavování. 

 

 

 

 

Bodové hodnocení: 0-5 
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1 Pracovník umí popsat, co zvládá uživatel samostatně a v čem je schopný, jaké jsou 

schopnosti, dovednosti a omezení uživatele, má s uživatelem vyplněný dotazník kvality 

života, má zmapovanou fázi procesu zotavování. 

3 Pracovník umí viz předchozí a umí s uživatelem hovořit tak, že uživatel je schopný 

reflektovat sebe, svou situaci a co považuje za důležité řešit, zaměřuje se na podporu procesu 

zotavování u uživatele. 

5 Pracovník s uživatelem berou kvalitu života jako měřítko svojí rehabilitační práce, 

pracovník podporuje nezávislost uživatele, zaměřuje se na rozvoje jeho dovedností a 

schopností pro zvládání života, 1x ročně společně hodnotí, jestli spolupráce s pracovníkem 

nebo navštěvování služby vedlo ke zvýšení nebo udržení kvality života a jak, co pro něj 

spolupráce znamená, vysvětlil uživateli proces zotavování a podporuje uživatele v jeho 

procesu. 

 

 

10. Umět jasně a srozumitelně sdělit výstupy ze své práce s uživateli služeb 

a) Schopnost systematicky posuzovat svoji vlastní práci ve spolupráci s uživateli služeb a 

se svými kolegy. 

b) Schopnost vytvářet odůvodněné závěry ze své práce (ústně či písemně), které 

napomohou efektivnímu rozhodování a poskytování služeb. 

c) Schopnost vyjednávat a spolupracovat v zájmu klienta s ostatními členy sdružení, 

s okolím, rodinnými příslušníky, s ambulantními psychiatry a dalšími organizacemi a 

institucemi (úřady, psychologové). 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník minimálně 1x ročně individuálně zhodnotí svoji rehabilitační práci s každým 

svým uživatelem, pravidelně prezentuje svoji práci na rehabilitačních poradách, svoje 

rozhodování v situacích týkajících se uživatele je schopen podpořit argumenty, které vychází 

ze znalostí o uživateli (mapování, zápisy ze schůzek). 
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2 

3 Pracovník je schopen viz předchozí + je schopen efektivního rozhodování v rámci 

poskytování služby, je schopen argumentovat s okolím uživatele a vystupovat v jeho zájmu, je 

v kontaktu s ambulantními psychiatry svých uživatelů (aktivně je kontaktuje). 

4 

5 Pracovník má odprezentovanou kazuistiku na multidisciplinárním týmu, která demonstruje, 

jak na základě svých závěrů a posouzení systematicky pracuje s uživatelem, jaké postupy 

využívá a proč. 

 

Zdroj hodnocení – ve spise, pracovník je schopen popsat, individuální rehabilitační porada, 

multidisciplinární tým. 

Vodítka: Pro hodnocení bodem 5 je nutné, aby kazuistika byla kvalitní – plánování, postupy 

práce. Pokud není, tak pracovník nezískává 5 bodů, ale je možné mu udělit nižší bodové 

hodnocení a vysvětlit v rámci slovního hodnocení. Kvalitu kazuistiky zhodnotí vedoucí týmu 

s vedoucím PSR a vedoucí lékařkou sdružení. V případě vedoucích ji hodnotí vedoucí PSR a 

vedoucí lékařka sdružení. 

 

11. Umět spolupracovat s ostatními členy týmu a aktivně se podílet na zlepšování kvality 

služeb, aktivně prezentovat službu na veřejnosti 

Práce v týmu 
Schopnost vytvářet pozitivní vztahy na pracovišti. 
Schopnost podporovat atmosféru důvěry uvnitř týmu, aby členové týmu otevřeně vyjadřovali 
své myšlenky, názory, nesouhlas a pocity.  

a) Schopnost komunikovat otevřené a čestně. 

b) Schopnost podporovat rozvoj dovedností jednotlivých členů týmu a aplikaci nových 

poznatků a dovedností při plnění pracovních úkolů.  

c) Být aktivní na poradách 

d) Umět využívat setkání a porady jako příležitost k učení se a rozvoji vlastní osobnosti. 

e) Umět poskytovat a přijímat zpětnou vazbu. 
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Aktivně se podílet na zlepšování kvality služeb  

a) Schopnost aplikovat metody hodnocení na svoji vlastní práci. 

b) Schopnost osvojovat si a praktikovat nové dovednosti a nové metody. 

c) Umět pojímat učení se jako celoživotní proces.  

d) Schopnost průběžně se seznamovat s výsledky výzkumů prováděných v našem oboru, 

jež jsou aplikovatelné na daném pracovním místě. 

e) Schopnost přicházet s nápady rozvíjejícími službu (rehabilitační práci i koncepci 

služby) a realizovat je.  

 

Aktivně prezentovat službu – pracovník prezentuje službu v rámci svojí přednášky na 

veřejnosti během nějaké veřejné akce např. na semináři DDZ, během měsíce bláznovství, na 

konferenci atp. 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník dobře spolupracuje s ostatními členy týmu, dává prostor ostatním, přispívá k 

dobrým týmovým vztahům, je aktivní na poradách, zavádí získané dovednosti do své práce, 

zlepšuje se v rehabilitační práci, je schopen diskuse, absolvuje vzdělávání, jehož prvky se 

objeví v jeho práci, je schopen se objektivně zhodnotit. 

2 

3 Pracovník zvládá viz předchozí a má kvalitně odpřednášenou vzdělávací přednášky na 

multidisciplinárním týmu, zavádí a inovuje další metody. Pracovník přichází aktivně s nápady 

na rozvíjení služby a realizuje je (např. vytvoření nové skupiny pro uživatele, setkávání 

uživatelů na tzv. velké sešlosti, koncepce služby).  

4 

5 Pracovník zvládá viz předchozí a sleduje výzkumy v psychosociální a psychiatrické 

rehabilitaci a využívá je pro rozšíření svojí praktické práce s uživateli, zavádí je do služby, z 

vlastního sebehodnocení si sám určuje další potřebné kroky ve vzdělávání a podporuje je 

argumenty. Pracovník prezentuje službu veřejnosti. 



 

Tento projekt - Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním - pilotní projekt v 
brněnském regionu je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
 

 

12. Umět hledat a zavádět nové přístupy a opatření směřující k prevenci stresu a 

syndromu vyhoření 

a) Schopnost podporovat jeden druhého, pomáhat si a posilovat jeden druhého. 

b) Schopnost chovat se k druhým tolerantně. 

c) Schopnost sebekontroly a sebeovládání. 

d) Schopnost rozpoznat, že jste ve stresu či že se u vás vyskytl syndrom vyhoření a uznat 

tuto skutečnost, jak u sebe, tak u ostatních lidí okolo vás. 

e) Zvyšovat si při zaměstnání svoji kvalifikaci – účastnit se kurzů a programů dalšího 

vzdělávání. 

f) Aktivně se podílet na interní i externí supervizi. 

 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník podporuje ostatní v týmu, spolupracuje s ostatními, toleruje názory druhých, i 

přes možné osobní neshody je schopen spolupracovat. 

2 

3 Pracovník dělá viz předchozí a superviduje svoji práci a předchází syndromu vyhoření. 

4 

5 Pracovník dělá viz předchozí a pravidelně navštěvuje kurzy a školení, přispívá k dobrým 

vztahům v organizaci, aktivně a samostatně přichází s případy na intervizi a supervizi a 

reflektuje svoji práci. 

 

Zdroj hodnocení - zprávy ze supervize, porady, individuální rehabilitační porady, 

multidisciplinární tým. 

 

 

13. Schopnost používat vnitřní pravidla organizace v praxi 
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a) Schopnost orientovat se ve standardech služby, přispívat k jejich tvorbě. 

b) Schopnost orientovat se ve spisové dokumentaci, vést ji pečlivě, mít aktuální 

záznamy. 

c) Schopnost správně zapisovat do databáze. 

d) Schopnost efektivně využívat pracovní dobu, organizovat si práci a plánovat si ji. 

 

Bodové hodnocení: 0-5 

1 Pracovník ovládá uvedené schopnosti, ale nejsou na dobré úrovni. 

2 

3 Pracovník ovládá uvedené schopnosti, jsou na dobré úrovni. 

4 

5 Pracovník ovládá uvedené schopnosti, jsou na vynikající úrovni. 

 

 

 

OBLASTI HODNOCENÍ KOORDINÁTORKA PROJEKTU  

 

I. Organizační vedení služby: 

a) Zajištění poskytování služby – dovolená, náhradní volno, pracovní neschopnost. 

b) Zastupitelnost – bezproblémové zajišťování zastupitelnosti zaměstnanců. 

c) Efektivita práce – odpovědnost za vlastní efektivitu práce a kontrola efektivity 

zaměstnanců (čas strávený v přímé práci s uživatelem). 

d) Práce s databází – vedoucí dokáže vysvětlit práci s databází novým zaměstnanců, 

umí získat přesná data (počet uživatelů služby, kontaktů, intervencí, kvantitativní 

vyhodnocení práce zaměstnanců). 

e) Výkazy práce – odevzdány v pořádku a včas. 

f) Dodržování stanovených termínů 
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g) Vytváření koncepce služby – vedoucí rozvíjí službu, má nové nápady, které realizuje 

nápady např. vedení skupin, změna metodiky atp. 

h) Naplňování ročního plánu služby – vedoucí naplňuje cíle služby pro daný rok. 

i) Vyúčtování provozních nákladů, cestovních příkazů, zpráva o služební cestě – 

vedoucí správně a včas vyúčtují provozní náklady, cestovní příkazy a odevzdají 

zprávy o služební cestě, dbají, aby tak učinili jejich podřízení. 

 

Hodnocení: 0-5 

0 – Vedoucí má potíže s naplňováním uvedených bodů. 

3 – Vedoucí má občasné potíže s naplňováním uvedených bodů. 

5 – Vedoucí naplňuje všechny uvedené body kvalitně, bezproblémově a vždy. 

 

II. . Naplňování povinností koordinátorky projektových aktivit: 

a) Účast na poradě vedení – vedoucí je na poradu připraven, předává kvalitní a 

relevantní informace. 

b) Vedení porad týmů a předávání výstupů – vedoucí vede pravidelně porady a 

pořizuje kvalitní zápisy, které včas distribuuje ředitelce (provozní porada) a 

vedoucímu PSR (týmové rehabilitační porady). 

c) Prezentace služby – vedoucí předává informace o službě zájemcům o službu 

(přednášky v léčebně, klinice), uživatelům, veřejnosti (přednášky na Dnech duševního 

zdraví a jiné na veřejnosti), profesionálům (na konferencích, seminářích). 

d) Vypracovávání zpráv o službě – vedoucí včas a kvalitně vypracovává zprávy o 

službě (závěrečné, pro projekty a jiné). 

e) Vedení týmu - schopnost řízení týmu, motivování a inspirování pracovníků, 

udržování spolupráce mezi pracovníky, předávání zpětné vazby – pozitivní i 

konstruktivně kritické. 

f) Naplněná kapacita služby – vedoucí dbá na naplněnou kapacitu svojí služby. 
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Hodnocení: 0-5 

0 – Vedoucí má potíže s naplňováním uvedených bodů. 

3 – Vedoucí má občasné potíže s naplňováním uvedených bodů. 

5 – Vedoucí naplňuje všechny uvedené body kvalitně, bezproblémově a vždy. 

 

III. Práce na standardech kvality 

a) Vedoucí aktivně vypracovává standardy pro svou službu.  

b) Vedoucí má standardy kvalitně zpracované. 

c) Vedoucí standardy s týmem naplňují standardy v praxi.  

  

Hodnocení: 0-5 

0 – Vedoucí má potíže s naplňováním uvedených bodů. 

3 – Vedoucí má občasné potíže s naplňováním uvedených bodů. 

5 – Vedoucí naplňuje všechny uvedené body kvalitně, bezproblémově a vždy. 

 

IV.Účast na destigmatizačních akcích Prahu 

a) Vedoucí má nápady na nové aktivity v rámci destigmatizačních akcí Prahu. 

b) Vedoucí má organizační podíl na jednotlivých akcích. 

 

Hodnocení: 0-5 

0 – Vedoucí má potíže s naplňováním uvedených bodů. 

3 – Vedoucí má občasné potíže s naplňováním uvedených bodů. 

5 – Vedoucí naplňuje všechny uvedené body kvalitně, bezproblémově a vždy. 

 

V. Naplňování činností koordinátorky projektových aktivit 

1) Obecné činnosti  

a) Práce s dobrovolníky, stážisty, brigádníky - je ochoten přijmout, kvalitně 

představuje službu. 
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2) Specifické činnosti vedoucích služeb 

a) Práce na monitorovacích zprávách -  koordinátorka aktivně pracuje na 

monitorovacích zprávách, aktivně vypracovává podklady 

b) Podávání zpráv o stavu indikátorů – koordinátorka shromažďuje potřebná data a 

vede evidenci 

Hodnocení: 0-5 

0 – Vedoucí má potíže s naplňováním uvedených bodů. 

3 – Vedoucí má občasné potíže s naplňováním uvedených bodů. 

5 – Vedoucí naplňuje všechny uvedené body kvalitně, bezproblémově a vždy. 

 

 

VI. Podpora pracovníků v metodě práce  

a) zaučování nových pracovníků v metodě práce 

b) předávání a udržování principů metody v týmu, předávání získaných znalostí 

c) náslechy s pracovníky, předávání zpětné vazby pracovníkům směřující k dalšímu rozvíjení 

rehabilitační práce pracovníků  

d) zavádění dalších užitečných rehabilitačních materiálů 

 

Hodnocení: 0-5 

0 – Vedoucí má potíže s naplňováním uvedených bodů. 

3 – Vedoucí má občasné potíže s naplňováním uvedených bodů. 

5 – Vedoucí naplňuje všechny uvedené body kvalitně, bezproblémově a vždy. 
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Hodnocení po zkušební době 

 

Služba:  

Pracovník:  

Vedoucí:   

Přítomni:   

Zapsal:  

 

 

Hodnocení z náslechových schůzek: 

 

 

 

Hodnocení po stránce zvládnutí psychosociálně rehabilitačního procesu: 
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Hodnocení po stránce práce v týmu a plnění pracovních povinností:  

 

 

 

 

 

Jaká podpora je ještě potřeba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis pracovníka:    Podpis vedoucích:  
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Zápis z hodnotící schůzky 

 

Služba:  

Pracovník:  

Vedoucí: 

Hodnocené období:   

Zapsal:  
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Podpis pracovníka:    Podpis vedoucí:  

 

 


