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Oponentní posudek ke zprávě
„Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území“

zpracované jako V. část projektu 
Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce 

příspěvku na péči

Již v úvodu na str. 3 zprávy „Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na 
daném modelovém území“ (dále jen zpráva) se praví, že „cílem této části projektu… 
je …koncipovat určitý model uspořádání soc. služeb, které by mělo být k dispozici na 
území regionu obce s rozšířenou působností“, přičemž „v tomto smyslu bude 
koncipován velmi jednoduchý software, který na základě dosazení věkové struktury 
obyvatelstva v daném regionu v členění podle pohlaví a věku bude schopen 
kvantifikovat potřebný rozsah pobytových, ambulantních a terénních soc. služeb 
v tomto regionu“. 
Je s podivem, že pouze na základě prakticky jednoho jediného, resp. dvou
ukazatelů, a to věku a pohlaví, má být možné navrhnout model uspořádání soc. 
služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže již z definice 
některých sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jasně vyplývá, že některé druhy soc. 
služeb jsou určeny cílovým skupinám, u nichž není právě věk ani pohlaví rozhodující 
pro to, zda jsou, resp. mohou být uživateli těchto služeb (jako příklad lze použít 
službu chráněného bydlení, která je poskytovány lidem se sníženou soběstačností 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby). Není proto jasné, jak může být vůbec možné na základě 
uvedené premisy (věk a pohlaví jako určující parametry pro stanovení potřebného 
rozsahu soc. služeb) dojít ke smysluplným závěrům. 
Kromě toho ve vztahu k sociálním službám a koncipování jejich sítě je zcela 
nezbytné vycházet z dalších různorodých sociálních jevů a potřeb lidí a teprve podle 
toho uvažovat, jak by síť měla vypadat. Redukce vytváření sítě zajišťující minimální 
kapacitu pouze podle dvou zvolených ukazatelů je z tohoto pohledu přinejmenším 
silně zkreslující a nemůže poskytnout validní výstupy. 
V případě, že bychom přijali výchozí stanovisko zpracovatele, že zpracuje model 
minimální kapacity sítě soc. služeb na modelovém území a příslušný software, který 
bude fungovat na principu dosazení věkové struktury, bylo by tento přístup zčásti 
možné použít jen u některých druhů sociálních služeb (přičemž bychom i tak zcela 
zanedbali další podstatné jevy a potřeby, jež vedou k využívání sociálních služeb). 
Dále stojí za povšimnutí, že ačkoli celá textová část zprávy (tj. bez přílohy obsahující 
tabulky a grafy) má včetně titulní strany, obsahu, úvodu, závěru a přehledu použité 
literatury 20 stran, z toho jen vyhodnocení poznatků získaných v předchozích
etapách řešení projektu je věnováno 10 stran, takže na samotnou podkapitolu 
pojednávající o modelování kapacity sítě soc. služeb zbývá pouhých 5 stran.
Přestože může být užitečné pojednat o předchozích zjištěních, vzhledem k tomu, že 
všech 5 částí projektu má tvořit jeden logický celek, není jistě zapotřebí vcelku 
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zevrubně popisovat to, co vzešlo z částí projektu I – IV, ale záhodno by bylo více se 
zaměřit právě na obsah V. části. 
V následující části tohoto posudku se proto budu zabývat již jen textem zprávy na 
stranách 14 – 18, tj. kapitolou „Modelování kapacity sítě soc. služeb na území 
regionu“. Tato kapitola obsahuje „základní teoretická východiska“, tedy popis různých 
problémů a okolností, jež mohou ovlivňovat to, v jak velkém celku je efektivní 
koncipovat síť sociálních služeb. Následuje pojednání o normativech – kvantitativních 
standardech, které jsou zpracovateli pokládány za „významné východisko při 
koncipování sociálních aktivit“ i v současné době (str. 16). Z toho pak vychází též
tabulky v příloze – orientační standard vybavení spádové obce a jejího území pro cca 
20 a cca 50 tisíc obyvatel. Pokud nyní pominu, že zpracovatelé zjevně vycházejí jen 
z tzv. kvantitativních standardů (viz vyjádření již výše v posudku), je patrné, že 
předložené tabulky jsou zastaralé a i když se zpracovatelé pokoušejí tvrdit, že 
„některé dříve užívané typy a formy soc. služeb soc. aktivit lze zabezpečit službami 
odpovídajícími terminologii podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném 
znění“, je zřejmé, že na současný stav a zadání celé zprávy nejsou celkově 
aplikovatelné (jako typ soc. služby jsou zde např. uváděny „zajištění sociální 
komunikace“ nebo „zabezpečení podmínek na přežití“). Další část zprávy se týká 
možnosti využití příspěvku na péči (dále jen PnP) pro modelování kapacity sítě soc. 
služeb na území regionu. Poté, co v několika odstavcích zpracovatelé pojednávají o 
změnách ve struktuře příjemců PnP a popisují, co mohou signalizovat počty příjemců
v jednotlivých stupních závislosti, následuje zjištění, že „konkrétní rozsah 
poskytování jednotlivých soc. služeb je velmi obtížné blíže specifikovat, protože je 
odrazem působení celé řady faktorů“ (str. 17) a „koncipování … optimální kapacity 
sítě soc. služeb na celostátní nebo regionální úrovni z pozice MPSV… se nejeví 
v současné době…jako efektivní“ (str. 17). Zároveň ovšem na str. 18 zpracovatelé 
tvrdí, že zpracovaný software „spolu s již dříve uvedenými a prezentovanými 
metodami…dává k dispozici dostatek nástrojů k zajištění potřebného spektra soc. 
služeb v konkrétním regionu“, přičemž by mělo docházet k „porovnávání získaných 
regionálních charakteristik s obdobnými charakteristikami sousedních regionů, popř. 
s celostátními charakteristikami, přičemž důraz by měl být položen na zdůvodnění
odchylek v porovnávaných charakteristikách“. Z uvedeného je zjevné, že ani sám 
zpracovatel nemá jasno, nakolik lze jím již kdysi rozpracovaný model spolehlivě a 
právě bez zohlednění jiných ukazatelů, parametrů atd. využít a namísto promyšlení 
celého konceptu tak, aby se (nejen v souladu se zadáním zprávy) stal reálně 
použitelným, se soustřeďuje na srovnávání jakýchsi číselných odchylek a doporučuje 
využití materiálů, které vůbec nejsou součástí zprávy. 
Celkově konstatuji, že při porovnání původního zadání zprávy a výsledné podoby 
zprávy zpracovatelé zadání nenaplnili. Ze zprávy není podle zadání možné 
jednoznačně vyčíst, jak by měl model sítě služeb zajišťujících minimální potřebnou 
kapacitu služeb péče o příjemce PnP včetně zohlednění ostatních způsobů zajištění 
péče o příjemce PnP (blízké osoby, neregistrovaní a neformální poskytovatelé) ve 
spádovém území obce s rozšířenou působností vypadat. 

V Praze dne 27.3.2012
PhDr. V. Vasková 




