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Dobře nastavené hranice jsou 
základem kvalitní sociální služby. 
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Pracovník Klient 

Rodina 
klienta 

Vedení, 
management 

Zřizovatel 
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S vědomím hranic se člověk nerodí, 

vytváří se v průběhu života (symbióza  autonomie). 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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Hranice neprostupná 

Dobře nastavená hranice 
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Hranice nejasná (rozpuštěná) = empatické splynutí 

Jak se v kontaktu s klientem projevuje: 
 

1. Neprostupní hranice 

2. Dobře nastavená hranice 

3. Nejasná rozpuštěná hranice 

 

Konkrétní příklady, zkušenosti a pozorování. 
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ZISKY: 

 pocit důležitosti, pocit potřebnosti 

 menší pocit osamělosti 

 řešit problémy druhých je snadnější (a méně 
bolestné), než řešit problémy svoje 

 

DŮSLEDKY: 

 přehnaná kontrola (nad klientem) 

 přehnané obětování se 
 
 

Volně dle: K. Kopřiva, Lidský vztah jako součást profese 

 klientův problém = můj problém 

 pocit přehnané odpovědnosti 

 fyzická kontrola (mít klienta pod dohledem) 

 režimová kontrola (život klienta se řídí předem 
danými postupy) 

 důraz na bezpečí (přehnaně ochranitelský 
přístup) 

 očekávání, že se klient bude řídit mými pokyny, 
radami a doporučeními 
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 klientovo trápení = moje trápení 

 přehnaná empatie 

 klientovy potřeby jsou na prvním místě 

 pracovník nezkoumá, jestli jsou klientovy požadavky 
oprávněné (nadměrná péče, přepečování) 

 sklon vše řešit za klienta (i to, co by zvládnul sám) 

 touha klienta „zachránit“ 

 věnuje se klientům i ve volném čase  

    (sklon k přepracování se) 

 neumí říct ne 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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 Hlavní úlohou pracovníka v sociálních službách je: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Pečovatel Odborník Průvodce 

Terapeut 

Hlídač 

Motivátor Pomocník 

Služebník 

Důvěrník Poradce 

Obhájce 

Ochránce Kamarád 

Aktivizátor 

? 
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Ústavní 
model 

(pečovatelský model) 

Model 
sociálního 
začlenění 

(model podpory) 

 

 velké budovy a areály 
 

 koncentrace mnoha lidí          
na jednom místě 

 

 priority: péče, léčba, výchova, 
aktivizace  
 

 o klientovi rozhodují odborníci, 
personál, rodina 
 

 paternalistický přístup (klient  
v roli „velkého dítěte“) 
 

 přehnaná kontrola, nutnost 
přizpůsobit se danému režimu 

 

 

 běžný život v běžném 
prostředí 
 

 podpora samostatnosti         
a nezávislosti 
 

 respekt k dospělé roli 
 

 důraz na práva klienta     
 

 podpora vlastního 
rozhodování 
 

 služba pomáhá klientovi     
žít podle svého 
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Pracovník (odborník)  
ví nejlépe, co je  

pro klienta dobré 

Klient je nejlepším 
odborníkem na svůj 

vlastní život 

Expertní 
přístup 

Partnerský 
přístup 

 
 

 

 

 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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Co vidím jako 
důležité já? 
  
 Co je pro mě    
v každodenním 
životě důležité? 
 

 Co chci vyřešit? 
 
 Co vnímám 
jako problém? 
 

Co vidí jako 
důležité ostatní? 
 

 Co vnímá 
personál (popř. 
rodina) jako 
důležité? 
 

 Co je potřeba 
vyřešit? 

 

 Co je problém? 

Pohled 
klienta 

Pohled 
ostatních 

 Co chce klient? 

 V čem klient vidí problém? 

 Co vnímá jako důležité? 

 S čím chce klient pomoci? 

 

Podpora 
(pomoc) 

Klient Pracovník 

 Co chce pracovník? 

 V čem pracovník vidí problém? 

 Co vnímá jako důležité? 

 Co by měl klient dělat? 

 

Kontrola 
(péče) 
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 Pomáháme klientovi ujasnit si situaci a důsledky. 
 

 Pomáháme najít nejlepší řešení. 
 

 Klient zůstává autonomní, sám se rozhoduje. 
 

 Pracovník má partnerskou roli (průvodce). 
 

 Poskytujeme rady a doporučení. 
 

 Dáváme klientovi pokyny a příkazy. 
 

 Vydáváme zákazy. 
 

 Rozhoduje pracovník, někdy i proti vůli klienta. 
 

 Klient se stává závislý na rozhodnutích pracovníka. 
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Problém! 

Klient Pracovník 

1. Klientovo přání 2. Nabídka pracovníka 

3. Dohoda 
(dojednaná podpora) 
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„Nemám rád, 

když mě někdo  

do něčeho nutí.“ 

 
 

 

 

 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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Odpovědnost 
klienta 

 

Odpovědnost  
pracovníka 

Odpovědnost 
klienta 

Odpovědnost 
pracovníka 

Nepřebíráme za klienta více odpovědnosti,  
než je nutné. 
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 Dospělí lidé, a to i lidé s mentálním postižením, jsou za sebe a 
za své jednání zodpovědní (do té míry, pokud je zachována 
rozumová a volní složka).  
Zpráva z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením (červen 2009), bod 42 

 

 Není tedy třeba, a ani to není možné, aby poskytovatel 
přebíral absolutní odpovědnost za jednání svých klientů. 
Takový stav není žádoucí, neboť by vedl k nepřiměřené 
závislosti uživatelů na poskytované službě.  

    Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory (srpen 2007), bod 81, 82 
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§ 24 OZ 

Každý člověk odpovídá za své jednání,  
je-li s to posoudit je a ovládnout. 

 

 

ANO,  
mohl-li posoudit  
následky svého  
jednání a své  
jednání ovládat. 

NE,  
nemohl-li posoudit  

následky svého  
jednání a své  

jednání ovládat. 
 

Odpovědnost klienta  
(platí i pro člověka s duševní nemocí, s mentálním 

postižením, s omezenou svéprávností…) 
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 Zachovávat tzv. přiměřenou opatrnost: počínat si 
při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné 
újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví 
jiného (§ 2900 obč. zák.). 

 

 U lidí, kteří nemohou posoudit a ovládat své 
jednání vykonávat tzv. náležitý dohled. 

 

 

 

§ 2901 obč. zák. – obecně prevenční povinnost: 

 

Povinnost zakročit na ochranu jiného má každý, kdo: 

 vytvořil nebezpečnou situaci nebo  

 kdo nad ní má kontrolu, anebo  

 odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami.  
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„Přiměřenou opatrnost lze charakterizovat jako 
takovou opatrnost, která by byla za normálních 
podmínek dostatečná k tomu, aby průměrný klient 
(pokud pracovník klienta nezná) nebo konkrétní 
klient (pokud jej pracovník dostatečně zná) nebyl 
nějakým předvídatelným způsobem ohrožen.“ 

 

 

Zpráva z návštěv ústavů sociální péče pro tělesně  

postižené dospělé, Veřejný ochránce práv, 2006 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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Přiměřené 
riziko 

Zvýšené 
riziko 

Nepřijatelné 
riziko 

 riziko pro klienta je nesrovnatelně vyšší, než riziko, 
které v dané situaci hrozí běžnému občanovi 

 hrozí fatální ohrožení („jde o život“) 

 klient není schopen situaci posoudit  

 bezpečné zvládnutí situace není v silách klienta 

 klient nemá s touto situací předchozí zkušenost 

 klient nemá dostatečnou podporu pro bezpečné 
zvládnutí situace 
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Pokud řešení rizikové situace vyžaduje zásah do 
rozhodování nebo soukromí klienta: 
 

 musí být nejprve vyzkoušeny způsoby řešení, které 
zásah do rozhodování či soukromí klienta nevyžadují 
(princip potřebnosti) 
 

 případný zásah do rozhodování a soukromí klienta 
musí být úměrný a adekvátní vzhledem k hrozícímu 
ohrožení (princip přiměřenosti) 
 

 je potřeba zvolit řešení, které klientovi přináší co 
nejmenší omezení a je dostačující k zajištění bezpečí 
klienta (princip subsidiarity) 

 
 

 

 

 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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 Motivace je snaha podpořit klienta 

v dosažení toho, co sám chce, co si přeje 

a co pro sebe považuje za důležité. 

 

 

 pracovník respektuje vůli, přání a názor 
klienta, nesnaží se ho nikam dotlačit, klient má 
na výběr 

 pracovník v dané situaci neprosazuje žádný 
vlastní zájem, odlišný od zájmů klienta 

 když klient řekne jasné NE, snaha o motivaci 
v danou chvíli končí 

 pracovník respektuje životní styl klienta a jeho 
představy o životě, nesnaží se klienta předělat 
proti jeho vůli 

 partnerský přístup ke klientovi 
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 Manipulace je snaha ovlivnit myšlení 

a chování klienta s cílem prosadit vlastní 

přání, zájmy, názory či potřeby (přání 

a potřeby pracovníka nebo celé organizace). 

 

 pracovník prosazuje svoji vůli, zájem nebo (odborný) 
názor 

 pracovník má pocit, že nejlépe ví, co je pro klienta 
dobré 

 pracovník nedává klientovi na výběr 

 pracovník nerespektuje, že klient říká NE 

 pracovník jedná z pozice autority a moci  

 pracovník klientovi vyhrožuje, vzbuzuje strach 
či pocit viny 
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 vzbuzování lítosti a soucitu 

 zneužívání ochoty personálu 

 vyhrožování (stížností apod.) 

 nepravdivá obvinění 

 citové vydírání 

 různé způsoby vynucování pozornosti 

 problémové chování (agrese, sebepoškozování…) 

 asertivní klient 

 lhaní 

 … 

Obrana proti manipulaci: 
 

 jasné nastavení hranic (u pracovníka i v celé organizaci) 

 týmová spolupráce (táhneme za jeden provaz) 

 nadřízení stojí za svými podřízenými 

 schopnost asertivního jednání 

 umění říct ne 

 supervize 
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PODPOROVANÉ 
ROZHODOVÁNÍ:  

 

člověk není 
schopen se 

rozhodnout zcela 
sám, potřebuje 

podporu 

SAMOSTATNÉ 
ROZHODOVÁNÍ: 

 
člověk je schopen 

rozhodovat se 
sám 

 

NÁHRADNÍ 
ROZHODOVÁNÍ:  

 

člověk naprosto 
není schopen se 
rozhodnout sám, 
rozhoduje místo 

něj jiná osoba 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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 Má klient problém posoudit situaci a důsledky 
rozhodnutí? 

 Jedná se o závažné rozhodnutí se závažnými 
následky? 

 Chápe klient alespoň částečně situaci a je schopný 
dát jakýmkoliv způsobem najevo svoji vůli? 

Podporované rozhodování 

Otázky pro personál: 
 

 jak byly informace sděleny člověku (klientovi)? 

 jak jste si ověřili, že klient porozuměl situaci? 

 jak jste si ověřili, že klient pochopil přínosy a 
nevýhody (ohrožení) spojené s rozhodnutím? 

 jak klient sdělil (dal najevo) své rozhodnutí nebo své 
preference? 

 má klient skutečně schopnost (kapacitu) učinit toto 
rozhodnutí? 

 jaký je výsledek, co uděláme? 
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 Základní práva a svobody vymezují prostor, v němž 
může člověk jednat na základě své svobodné vůle 
a do něhož není nikdo (veřejná moc ani 
jednotlivec) oprávněn vstupovat. 

 

 Lidská práva zaručují každému svobodu, slušné 
zacházení, možnost rozhodovat sám o sobě. 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10701/Pravni_odpovednost.pdf
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 Klienti sociální služby mají stejná základní práva     
a svobody jako ostatní lidé (i když jsou omezeni     
ve svéprávnosti, mají duševní nemoc, mentální 
postižení apod.) 

 

 Klienti mají rovněž stejné povinnosti, jako ostatní 
lidé (ne víc, ne méně). Klientům nemohou být 
závazně ukládány povinnosti, které v běžném životě 
nejsou obvyklé. 

 

 nedotknutelnost osoby 

 zachování lidské důstojnosti 

 osobní svoboda 

 zákaz nucených prací 

 právo na soukromí 

 nedotknutelnost obydlí 

 svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

 právo vlastnit majetek 

 právo na rodinný život 
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Příklady povinností klientů sociálních služeb: 
 

 respektovat práva ostatních lidí (klientů i personálu) 

 nenarušovat soukromí ostatních 

 respektování nočního klidu 

 zásady vzájemné slušnosti (nepřijatelné jsou 
například vulgární nadávky nebo fyzická agrese) 

 respektování cizího majetku (neničit věci, nebrat, co 
mi nepatří, neznečišťovat společné prostory apod.) 

 včasná úhrada zboží a služeb 

 využívání vlastních sil a schopností při naplňování 
svých potřeb (nezneužívat soc. službu) 

 

 
Mgr. Jiří Sobek 

 

adpontes.cz 

sobek@adpontes.cz 

 

http://www.adpontes.cz/

