
 

 

 

Příklady dobré praxe – výběr 

Příklad dobré praxe  - Česká republika 

Údaje ohledně 

Instituce 

 

(Kde došlo 

k realizaci?Jaká 

byla poskytnutá 

podpora?) 

Univerzita/Fakulta/Katedra 

(název, základní informace, web) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

Katedra křesťanské sociální práce 

Univerzitní 22 

771 11 Olomouc 

https://www.cmtf.upol.cz/ 

Studijní obor 

(Bc./Mgr./Ph.D.) 

Bakalářský a magisterský studijní obor 

Charitativní a sociální práce 

Mezinárodní sociální a humanitární práce 

Komunitní partneři 

(název, základní informace, web) 

Chráněné bydlení Domov Daliborka Charity Prostějov 

Poslání služby: Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje pobytovou službu 

chráněné bydlení, která umožňuje lidem v produktivním věku s lehkým a středně 

těžkým mentálním postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat 

v bezpečném prostředí praktické dovednosti potřebné pro samostatný život z oblastí 

financí, volného času, vztahů, péče o sebe sama, stravy, komunikace a z oblasti chodu 

domácnosti, aby mohli následně vést samostatný život dle svých možností a 

schopností. Služba chráněné bydlení je poskytována také seniorům, jež jsou jejich 

rodiči.  

Již při otevření Domova Daliborka jsme chtěli nastavit nový přístup k našim klientům, 

chtěli jsme se vymanit ze zaběhlých stereotypů, jež se do té doby vyznačovala jiná 
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dlouhodobě fungující zařízení pro osoby s mentálním postižením. Podařilo se nám 

získat grant na zavedení britského modelu individuálního plánování PCP (Person 

centredplanning) zaměřeného na člověka, který vnímá klienta jako jedinečnou 

osobnost, jako experta na svou vlastní situaci a naopak sociální službu jako prostředek 

a oporu k naplňování jeho osobních cílů.  

Dlouhodobě pracujeme na odbourání předsudků vůči osobám s mentálním 

postižením, na jejich zařazení do běžného veřejného a společenského života. Učíme je 

samostatnosti, rozhodnosti, sebeúctě, ale také povinnostem vyplývajících z jejich 

postupné socializace. Pracujeme s jejich možnostmi a kompetencemi, nepoukazujeme 

na jejich nedostatky a handicap. 

Web:  

https://www.prostejov.charita.cz/domov-

daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxL

kKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB 

Klíč - Centrum sociálních služeb Olomouc1 

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním 

postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami 

autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu 

poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, 

schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci. Služby jsou poskytovány ve 

spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního 

stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, 

chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.  

                                                           
1 Dostupné z https://klic02.webnode.cz/o-nas/ (k 30. 6. 2019). 

https://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxLkKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB
https://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxLkKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB
https://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxLkKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB
https://klic02.webnode.cz/o-nas/
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Cílem činnosti Klíče je: 

 rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím 

k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a 

charakterovým zvláštnostem, 

 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, 

 rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta. 

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny, tvoří osoby ve věku od 7 let bez omezení 

horní věkové hranice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního 

postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami 

autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu služby), 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Web: http://www.klic-css.cz/ 
SPOLU Olomouc2 

Posláním SPOLU Olomouc je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů 

se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti. 

Principy poskytování služeb SPOLU Olomouc jsou následující: 

 Ctít princip inkluze - každý má právo účastnit se každodenního společenského 

života, obohacovat jej a být jím obohacován. 

 Přijímat rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i života obecně. 

 Podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb SPOLU 

Olomouc při naplňování poslání organizace. 

 Používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů. 

 Jednat mezi sebou s respektem a úctou a vytvářet dobré pracovní prostředí. 

                                                           
2 Dostupné z http://www.spoluolomouc.cz/zakladni-informace/vize-poslani-cile (k 30. 6. 2019). 

http://www.klic-css.cz/
http://www.spoluolomouc.cz/zakladni-informace/vize-poslani-cile
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 Poskytovat podporu a služby v prostředí přirozeném pro uživatele. 

 Přistupovat k uživateli služby nebo jiné podpory partnersky a s respektem. 

 Vycházet při plánování podpory a služeb z individuálních přání a potřeb 

uživatele. 

Organizace poskytuje sociální služby včetně sociálního poradenství dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách – osobní asistenci, aktivizační a rozvojové 

programy, sociální rehabilitaci, dále poskytuje školící a poradenské služby, praxí a 

informační, osvětové a zájmové aktivity.  

Web: https://www.spoluolomouc.cz/ 
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.3 

Na přelomu let 2018/2019 to bude 50 let, co se společnost zasazuje za lepší život lidí 

s mentálním postižením a jejich blízkých. 7 000 individuálních členů sdružených do 57 

pobočných spolků ve 13 krajích ČR tvoří silný a stabilní základ pro organizaci, která je 

důležitým partner pro spolupráci a jednání na všech úrovních. 

Co společnost dělá: 

 Sleduje dění na všech úrovních a vyjadřuje se ke změnám a rozhodnutím 

která se týkají lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. 

 Upozorňuje na problémy, kterým musí lidé s mentálním postižením a jejich 

blízcí čelit. 

 Prosazuje změny, které pozitivně ovlivňují život lidí s mentálním postižením a 

jejich blízkých. 

                                                           
3 Dostupné z https://www.spmpcr.cz/o-nas/ (k 30. 6. 2019). 

https://www.spoluolomouc.cz/
https://www.spmpcr.cz/o-nas/
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 Pomáhá lidem s mentálním postižením a jejich blízkým žít tak, jak se jim líbí a 

jak chtějí. 

 Vzdělává lidi s mentálním postižením a jejich blízké, pracovníky v sociálních 

službách, jiné odborníky a veřejnost. 

 Vytváří pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké prostor pro vzájemné 

setkávání, sdílení zkušeností a řešení problémů. 

WEB: https://www.spmpcr.cz 

Zaměření praxe/zapojení 

(místní/oblastní/národní/globální) 

Lokální partneři 

Domov Daliborka, Charita Prostějov 

Klíč - Centrum sociálních služeb Olomouc 

SPOLU Olomouc 

Národní partner 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.4 

Podpora zdrojů na institucionální/organizační 

úrovni 

(popřípadě i z hlediska komunitních partnerů)  

Podpora na organizační úrovni  

Konkrétní univerzita/pedagog - 

organizace/partnerství 

(formální/neformální/smluvní) 

Formální partner 

                                                           
4 Dostupné z https://www.spmpcr.cz/o-nas/ (k 30. 6. 2019). 

https://www.spmpcr.cz/
https://www.spmpcr.cz/o-nas/
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Údaje ohledně 

kurzu 

 

(Kdo se zapojil a 

jak? Jak bylo 

vyhodnoceno 

zapojení/aktivní 

účast? Kde/na 

jakém místě 

docházelo k učení 

se?) 

Kurz/název projektu Úvod do inkluzivního výzkumu 

ECTS kredity (pokud vyžadováno) 4 

Počet let zkušeností s implementací SL //  

začínáme 

2018/2019 

V pořadí první kurz vedený SL 

Počet let zkušeností pedagoga s SL Začátečník  

Krátké shrnutí kurzu/projektu 

Kurz měl časovou dotaci 2 hodiny (1 hodina přednáška + 1 hodina cvičení). Kurz 

navštěvovalo celkem 9 studentů sociální práce.Na výuce participovali 4 klienti a 

sociální pracovnice z Domova Daliborka v Prostějově. 

Obsah:  

 Inkluze osob s mentálním handicapem - definice, hodnoty.  

 Inkluze ve školském prostředí.  

 Inkluze v prostředí sociální práce.  

 Inkluzivní výzkum (emancipativní výzkum, participativní výzkum, akční 

výzkum).  

 Sebeobhajování jako součást inkluzivního výzkumu s osobami s mentálním 

handicapem.  

 Práce s životním příběhem v prostředí inkluzivního výzkumu.  

 Inkluzivní evaluace.  
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V tomto předmětu se studenti seznámili: 

 

 se základním posláním projektu ICLife, 

 s teoretickými východisky sociální práce s osobami s mentálním postižením, 

 se spolupracujícími organizacemi – Domov Daliborka v Prostějově, SPOLU 

v Olomouci, Klíč v Olomouci. 

 

V rámci předmětu se studenti zúčastnili níže uvedených aktivit: 

 

 přednáška Bc. Soni Matulové o fungování chráněného bydlení pro lidi 

s mentálním postižením v Domově Daliborka v Prostějově, 

 exkurze v zařízení Domov Daliborka v Prostějově, 

 účast na dobrovolnické aktivitě v ekologickém centru Sluňákov, 

 účast na mezinárodní konferenci „Možnosti pracovního uplatnění osob 

s mentálním postižením v prostředí vysokých škol“, 

 účast na tréninku ve snadno-srozumitelném jazyce „Easy to Read“ a 

„BlueAsist“, 

 účast na kvantitativním výzkumném šetření k přístupnosti univerzitního 

kampusu, 

 příprava vánočního posezení pro lidi s mentálním postižením ze 

spolupracujících organizací.  

 

Kurz probíhalkaždé úterý od 14:00 do 15:30 hod. Program kurzu byl připraven v Easy 
to Read. Na konci kurzu účastníci obdrželi certifikát.  
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Hlavní cíle kurzu / studijní výstupy+ cíle 

vykonání služby 

Cílem předmětu je seznámení s inkluzivním výzkumem, jeho východisky, výzkumnými 

strategiemi, metodami a postupy a praktickým prováděním inkluze a inkluzivního 

výzkumného šetření.  

Kurz navazoval na projekt Erasmus+ InclusiveCampusLife 2016-1-BE02-KA203-017365. 

Student: 

 zná teoretická východiska inkluze osob s mentálním postižením  

 podílí se na  přípravě, realizaci a evaluaci inkluzivního výzkumu 

 umí pracovat se životním příběhem v prostředí inkluzivního výzkumu 

 umí připravit volnočasovou aktivitu pro osoby s mentálním postižením 

 má základní znalosti o pravidlech tvorby dokumentu ve snadno 

srozumitelném jazyce Easy to Read 

Metody zapojení studentů 

Přednáška 

Diskuse 

Práce s textem 

Pozorování 

Nácvik praktických dovedností 

Analýza studentského portfolia 

Metodyhodnocení zapojení studentů Vedení deníkových záznamů.  
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Způsob zapojení ze strany komunitních 

partnerů 

Chráněné bydlení Domov Daliborka Charity Prostějov 

 participace na výstavách Všední okamžiky a Svět mýma očima na KKS, 

 účast pracovníků a klientů na konferenci k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě, 

 účast vedoucí a klienta zařízení na tréninku v Kemi (Finsko), 

 účast 4 klientů a sociální pracovnice na Dnech dobrovolnictví na univerzitě, 

pracovní aktivity v ekologickém centrum Sluňákov, 

 účast 4 klientů na výuce na univerzitě, 

 účast klientů a vedení zařízení na vánočním setkání, 

 účast vedení zařízení na diskusních setkáních k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě, 

 exkurze studentů a návštěv (tuzemských i zahraničních) KKS v zařízení, 

 konzultační a metodická činnost. 

 

Klíč - Centrum sociálních služeb Olomouc 

 účast pracovníků a klientů na konferenci k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě 

 prezentace divadla na konferenci 

 účast klientů a pracovníků zařízení na vánočním setkání 

 účast pracovníků zařízení na diskusních setkáních k pracovnímu uplatnění 

osob s mentálním postižením na univerzitě 

 konzultační a metodická činnost 

 

SPOLU Olomouc 
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 aktivní účast pracovníků a klientů na konferenci k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě 

 účast klientů a pracovníků zařízení na vánočním setkání 

 účast pracovníků zařízení na diskusních setkáních k pracovnímu uplatnění 

osob s mentálním postižením na univerzitě 

 konzultační a metodická činnost 

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. 

 Proškolení studentů a zaměstnanců KKS – Easy to Read (informace, které jsou 

snadno čitelné a srozumitelné).  

 Konzultační a metodická činnost. 

Metody hodnocení zapojení komunitních 

partnerů 
Evaluace proběhla formou dotazníku.   

SL kurz zvýšil využitelnost technických 

podpůrných prostředků? 

ANO/NE – využití online manažerských 

nástrojů, systému portfolia, atd.?  

ANO 

Pokračování SL kurzu/projektu–jak se kurz dále 

vyvíjel? Co studenti? Co komunitní partneři? 

Byla výsledkem nějaká nová spolupráce? 

Nějaké nové projekty? Jednalo se jen o 

Na tento kurz navazoval další s názvem Seminář k inkluzivnímu výzkumu. I po 

absolvování předmětu jsou studenti v kontaktu s organizacemi a klienty, spolupracují 

na různých činnostech a předávají zkušenosti studentům nižších ročníků.Jeden student 

dostal díky kurzu SL zaměstnání v partnerské organizaci jako sociální pracovník 
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jednorázovou spolupráci nebo měla delší 

trvání? 

“Sdílení 

zkušeností”  

 

(Co řekli ti, kteří se 

sami zapojili? Jaké 

informace jsou 

dostupné pro 

širokou 

veřejnost?) 

Co řekli studenti 

Studenti si v rámci výuky zpracovávali deníkové záznamy a odpovídali na tyto otázky: 

 Uveď, které informace/poznatky znáš. 

 Uveď, které informace/poznatky jsou pro tebe nové. 

 Uveď, které informace/poznatky pro Tebe nebyly srozumitelné. 

 Uveď tvé subjektivní pocity / postřehy / zkušenosti / doporučení z aktivity. 

 Uveď, v čem si se zdokonalil/a v průběhu aktivity a využiješ to při výkonu 

sociální práce.  

 Zde popiš tvůj osobní kontakt s osobou s mentálním postižením a její chování 

(platí pouze pro aktivity, na kterých participuji osoby s mentálním postižením). 

 

Na otázku, v čem se studenti zdokonalili v průběhu aktivit, odpovídali následovně: 

 komunikace a schopnost spolupráce s touto cílovou skupinou (někteří studenti 

uváděli, že se s touto cílovou skupinou setkali poprvé), bylo pro ně inspirující 

slyšet, jak mluví a přistupují k nim sociální pracovnice, vyučující a další 

odborníci,  

 plánování a organizace akcí,  

 vytváření a předávání jednoduchých a srozumitelných informací osobám 

s mentálním postižením,  

 nové poznatky o projektu, práce s touto cílovou skupinou, vzdělávání a 

zaměstnávání osob s mentálním postižením, fungování chráněného bydlení,  

 flexibilita, pozorování, empatie, citlivost na potřeby a přání uživatelů, 

trpělivost, naslouchání, kreativita,  
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 týmová práce, 

 strategické plánování,  

 individuální přístup ke klientům, 

 realizace aktivit pro osoby s mentálním postižením,  

 navázaní prvního kontaktu s klientem,  

 zpětná vazba, 

 prosazení vlastního názoru vhodnou (asertivní) formou, 

 zmírnění obav z kontaktu s touto cílovou skupinou. 

Co řekli pedagogové 
Pedagogové všechny výše uvedené aktivity hodnotili pozitivně. Zejména ocenili 
inkluzivní přístup ve vysokoškolském prostředí.  

Co řekli komunitní partneři 

Zapojené organizace hodnotili spolupráci kladně, zejména oceňuji peer-systém, 
zapojení klientů do vzdělávacího procesu, dobrovolnické aktivity, vánoční setkání a 
další společné aktivity studentů a klientů. Vyzdvihovali, že v rámci kurzu dáváme a 
podporujeme hlas lidí s mentálním postižením. 

Co řekl vedení Univerzity Vedení fakulty/univerzity SL aktivity podporuje. 

Fotografie &Videa (pokud jsou dostupné) Viz níže. 

Sociální sítě/web www.kks.upol.cz 

http://www.kks.upol.cz/
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Další dostupné informace/odkazy– např. 

užitečné dostupné informace o SL 

kurzu/projektu v českém nebo anglickém 

jazyce. Odkazy na publikace/publikační 

činnost. 

Libor Novosád. Akademické prostředí může být otevřené lidem s lehkým mentálním. In 

Štúdiezošpeciálnej pedagogiky. Ročník 8, 2019, č. 1. ISSN 2585-7363. 

 

Tatiana Matulayová, Zlatica Dorková, Libor Novosád, Pavlína Jurníčková. Závěrečná 

zpráva z projektu ICLIFE 2016-1-BE02-KA203-017365. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2019. 

 

Zlatica Dorková. Inkluzivním přístup na Katedře křesťanské sociální práce 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci(duben 2020). 

Dostupné z: 

http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-

katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-

palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d 

 

Inkluzivní univerzita - projekt cyrilometodějské teologické fakulty ICLife (květen 2019). 

Dostupné z: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/inkluzivni-univerzita-

projekt-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-iclife/ 

 

 

 

 

http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/inkluzivni-univerzita-projekt-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-iclife/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/inkluzivni-univerzita-projekt-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-iclife/
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Příklad dobré praxe  - Česká republika 

Údaje ohledně 

Instituce 

 

(Kde došlo 

k realizaci?Jaká 

byla poskytnutá 

podpora?) 

Univerzita/Fakulta/Katedra 

(název, základní informace, web) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

Katedra křesťanské sociální práce 

Univerzitní 22 

771 11 Olomouc 

https://www.cmtf.upol.cz/ 

Studijní obor 

(Bc./Mgr./Ph.D.) 

Bakalářský a magisterský studijní obor 

Charitativní a sociální práce 

Mezinárodní sociální a humanitární práce 

Komunitní partneři 

(název, základní informace, web) 

Chráněné bydlení Domov Daliborka Charity Prostějov 

Poslání služby: Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje pobytovou službu 

chráněné bydlení, která umožňuje lidem v produktivním věku s lehkým a středně 
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těžkým mentálním postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat 

v bezpečném prostředí praktické dovednosti potřebné pro samostatný život z oblastí 

financí, volného času, vztahů, péče o sebe sama, stravy, komunikace a z oblasti chodu 

domácnosti, aby mohli následně vést samostatný život dle svých možností a 

schopností. Služba chráněné bydlení je poskytována také seniorům, jež jsou jejich 

rodiči.  

Již při otevření Domova Daliborka jsme chtěli nastavit nový přístup k našim klientům, 

chtěli jsme se vymanit ze zaběhlých stereotypů, jež se do té doby vyznačovala jiná 

dlouhodobě fungující zařízení pro osoby s mentálním postižením. Podařilo se nám 

získat grant na zavedení britského modelu individuálního plánování PCP (Person 

centredplanning) zaměřeného na člověka, který vnímá klienta jako jedinečnou 

osobnost, jako experta na svou vlastní situaci a naopak sociální službu jako prostředek 

a oporu k naplňování jeho osobních cílů.  

Dlouhodobě pracujeme na odbourání předsudků vůči osobám s mentálním 

postižením, na jejich zařazení do běžného veřejného a společenského života. Učíme je 

samostatnosti, rozhodnosti, sebeúctě, ale také povinnostem vyplývajících z jejich 

postupné socializace. Pracujeme s jejich možnostmi a kompetencemi, nepoukazujeme 

na jejich nedostatky a handicap. 

Web:  

https://www.prostejov.charita.cz/domov-

daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxL

kKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB 

Klíč - Centrum sociálních služeb Olomouc5 

                                                           
5 Dostupné z https://klic02.webnode.cz/o-nas/ (k 30. 6. 2019). 

https://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxLkKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB
https://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxLkKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB
https://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka/?gclid=Cj0KCQiA0NfvBRCVARIsAO4930lmfuXaoCIWHuv6ENcPoZuHtbn0YxLkKBfqw9G83eLw-wbz_TwATXUaApHyEALw_wcB
https://klic02.webnode.cz/o-nas/
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Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním 

postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami 

autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu 

poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, 

schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci. Služby jsou poskytovány ve 

spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního 

stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, 

chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.  

Cílem činnosti Klíče je: 

 rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím 

k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a 

charakterovým zvláštnostem, 

 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, 

 rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta. 

Okruh osob, kterým jsou služby Klíče určeny, tvoří osoby ve věku od 7 let bez omezení 

horní věkové hranice, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního 

postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami 

autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu služby), 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Web: http://www.klic-css.cz/ 
SPOLU Olomouc6 

Posláním SPOLU Olomouc je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů 

se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti. 

                                                           
6 Dostupné z http://www.spoluolomouc.cz/zakladni-informace/vize-poslani-cile (k 30. 6. 2019). 

http://www.klic-css.cz/
http://www.spoluolomouc.cz/zakladni-informace/vize-poslani-cile
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Principy poskytování služeb SPOLU Olomouc jsou následující: 

 Ctít princip inkluze - každý má právo účastnit se každodenního společenského 

života, obohacovat jej a být jím obohacován. 

 Přijímat rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i života obecně. 

 Podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb SPOLU 

Olomouc při naplňování poslání organizace. 

 Používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů. 

 Jednat mezi sebou s respektem a úctou a vytvářet dobré pracovní prostředí. 

 Poskytovat podporu a služby v prostředí přirozeném pro uživatele. 

 Přistupovat k uživateli služby nebo jiné podpory partnersky a s respektem. 

 Vycházet při plánování podpory a služeb z individuálních přání a potřeb 

uživatele. 

Organizace poskytuje sociální služby včetně sociálního poradenství dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách – osobní asistenci, aktivizační a rozvojové 

programy, sociální rehabilitaci, dále poskytuje školící a poradenské služby, praxí a 

informační, osvětové a zájmové aktivity.  

Web: https://www.spoluolomouc.cz/ 
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.7 

Na přelomu let 2018/2019 to bude 50 let, co se společnost zasazuje za lepší život lidí 

s mentálním postižením a jejich blízkých. 7 000 individuálních členů sdružených do 57 

pobočných spolků ve 13 krajích ČR tvoří silný a stabilní základ pro organizaci, která je 

důležitým partner pro spolupráci a jednání na všech úrovních. 

                                                           
7 Dostupné z https://www.spmpcr.cz/o-nas/ (k 30. 6. 2019). 

https://www.spoluolomouc.cz/
https://www.spmpcr.cz/o-nas/
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Co společnost dělá: 

 Sleduje dění na všech úrovních a vyjadřuje se ke změnám a rozhodnutím 

která se týkají lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. 

 Upozorňuje na problémy, kterým musí lidé s mentálním postižením a jejich 

blízcí čelit. 

 Prosazuje změny, které pozitivně ovlivňují život lidí s mentálním postižením a 

jejich blízkých. 

 Pomáhá lidem s mentálním postižením a jejich blízkým žít tak, jak se jim líbí a 

jak chtějí. 

 Vzdělává lidi s mentálním postižením a jejich blízké, pracovníky v sociálních 

službách, jiné odborníky a veřejnost. 

 Vytváří pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké prostor pro vzájemné 

setkávání, sdílení zkušeností a řešení problémů. 

WEB: https://www.spmpcr.cz 

Zaměření praxe/zapojení 

(místní/oblastní/národní/globální) 

Lokální partneři 

Domov Daliborka, Charita Prostějov 

Klíč - Centrum sociálních služeb Olomouc 

SPOLU Olomouc 

Národní partner 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.8 

                                                           
8 Dostupné z https://www.spmpcr.cz/o-nas/ (k 30. 6. 2019). 

https://www.spmpcr.cz/
https://www.spmpcr.cz/o-nas/
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Podpora zdrojů na institucionální/organizační 

úrovni 

(popřípadě i z hlediska komunitních partnerů)  

Podpora na organizační úrovni  

Konkrétní univerzita/pedagog - 

organizace/partnerství 

(formální/neformální/smluvní) 

Formální partner 

 

Údaje ohledně 

kurzu 

 

(Kdo se zapojil a 

jak? Jak bylo 

vyhodnoceno 

zapojení/aktivní 

účast? Kde/na 

jakém místě 

docházelo k učení 

se?) 

Kurz/název projektu Seminář inkluzivního výzkumu 

ECTS kredity (pokud vyžadováno) 4 

Počet let zkušeností s implementací SL //  

začínáme 

2018/2019 

V pořadí druhý kurz vedený SL 

Počet let zkušeností pedagoga s SL Začátečník  

Krátké shrnutí kurzu/projektu 

Kurz měl časovou dotaci 2 hodiny (1 hodina přednáška + 1 hodina cvičení). Kurz 

navštěvovalo a absolvovalo celkem 4 studentů sociální práce. Na výuce participovali 4 

klienti a sociální pracovnice z Domova Daliborka v Prostějově. 

Obsah: 

 Příprava vzdělávací aktivity pro osoby s mentálním postižením.  

 Realizace vzdělávací aktivity pro osoby s mentálním postižením.  

 Evaluace vzdělávací aktivity pro osoby s mentálním postižením.  
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Kurz probíhal každou středu od 13:15 do 14:45 hod. Program kurzu byl připraven 
v Easy to Read. Na konci kurzu účastníci obdrželi certifikát.  
Obsah kurzu – viz příloha.  

Hlavní cíle kurzu / studijní výstupy+ cíle 

vykonání služby 

Cílem kurzu je příprava, realizace a evaluace vzdělávacích aktivit pro osoby s 

mentálním postižením.  

Kurz navazoval na projekt Erasmus+ Inclusive CampusLife 2016-1-BE02-KA203-

017365. 

Student:  

 umí připravit, realizovat a evaluovat vzdělávací aktivity pro osoby s mentálním 

postižením. 

 naučí se vést vyučovací lekci pro osoby s mentálním postižením. 

 posílí svou komunikační dovednost při práci s osobami s mentálním 

postižením. 

Metody zapojení studentů 

Pozorování 

Nácvik praktických dovedností 

Diskuse 

Seminární práce 

Metody hodnocení zapojení studentů Evaluační dotazník 
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Způsob zapojení ze strany komunitních 

partnerů 

Chráněné bydlení Domov Daliborka Charity Prostějov 

 participace na výstavách Všední okamžiky a Svět mýma očima na KKS, 

 účast pracovníků a klientů na konferenci k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě, 

 účast vedoucí a klienta zařízení na tréninku v Kemi (Finsko), 

 účast 4 klientů a sociální pracovnice na Dnech dobrovolnictví na univerzitě, 

pracovní aktivity v ekologickém centrum Sluňákov, 

 účast 4 klientů na výuce na univerzitě, 

 účast klientů a vedení zařízení na vánočním setkání, 

 účast vedení zařízení na diskusních setkáních k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě, 

 exkurze studentů a návštěv (tuzemských i zahraničních) KKS v zařízení, 

 konzultační a metodická činnost. 

 

Klíč - Centrum sociálních služeb Olomouc 

 účast pracovníků a klientů na konferenci k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě 

 prezentace divadla na konferenci 

 účast klientů a pracovníků zařízení na vánočním setkání 

 účast pracovníků zařízení na diskusních setkáních k pracovnímu uplatnění 

osob s mentálním postižením na univerzitě 

 konzultační a metodická činnost 

 

SPOLU Olomouc 
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 aktivní účast pracovníků a klientů na konferenci k pracovnímu uplatnění osob 

s mentálním postižením na univerzitě 

 účast klientů a pracovníků zařízení na vánočním setkání 

 účast pracovníků zařízení na diskusních setkáních k pracovnímu uplatnění 

osob s mentálním postižením na univerzitě 

 konzultační a metodická činnost 

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. 

 Proškolení studentů a zaměstnanců KKS – Easy to Read (informace, které jsou 

snadno čitelné a srozumitelné).  

 Konzultační a metodická činnost. 

Metody hodnocení zapojení komunitních 

partnerů 

Po výuce proběhla reflexe výuky formou evaluačního dotazníku. Dotazník vyplnilo 5 

komunikačních partnerů (včetně sociální pracovnice). Jejich hodnocení výuky je 

následující: 

 Pro komunikační partnery bylo téma výukového kurzu zcela vyhovující, pro 1 

komunikačního partnera dostatečné. 

 Srozumitelnost výkladu přednášejících bylo zcela vyhovující, pro 1 

komunikačního partnera vyhovující. 

 Organizační zajištění výuky bylo zcela vyhovující, pro 1 komunikačního 

partnera dostatečné. 

 Možnost realizace výuky na univerzitě hodnotili komunikační partneři jako 

zcela vyhovující, 1 komunikační partner odpověď neoznačil. 
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 3 komunikační partneři se domnívají, že využiji získané poznatky v praxi, 1 

komunikační partner se domnívá, že nikoliv a 1 komunikační partner odpověď 

neoznačil. 

 Výuka podle 4 komunikačních partnerů splnila zcela jejich očekávání, 1 

komunikační partner označil odpověď „spíše ano“.  

 4 komunikační partneři by uvítali pokračování výuky s obdobným tématem, 1 

komunikační partner dále nechce ve výuce pokračovat. Komunikačních 

partnerů zajímají tato témata: Finsko, zaměstnávání osob zdravotně 

znevýhodněných, nabídka ze strany možných zaměstnavatelů. 

 Spolupráci se studenty uváděli komunikační partneři jako zcela vyhovující, 1 

komunikační partner označil odpověď „vyhovující“. 

 4 komunikační partneři přistupovali k plnění jednotlivých úkolů aktivně, 1 

komunikační partner označil odpověď „spíše ano“. 

 Pro komunikační partnery byly použité materiály zcela jasné a srozumitelné, 

pro 1 komunikačního partnera „spíše ano“.  

 Komunikační partneři se během výuky naučili: vytvářet dokumenty na počítači, 

jak psát životopis, motivační dopis, jak vystupovat před zaměstnavatelem, jak 

spolupracovat se studentkami. 

 Nejvíce se komunikačním partnerům líbilo: seznámení se studentkami, 

připravený program, společné posezení u kávy před výukou, přístup ze strany 

studentek a vyučující. 

 1 komunikační partner doporučil, aby setkávání bylo rozvrženo na delší dobu 

a do více bloků. 
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 V prostoru pro vaše náměty a komentáře bylo uvedeno toto: Celý projekt bych 

hodnotila kladně. Byl přínosem pro klienty a to především proto, že se 

uskutečnil mimo Domov Daliborka. Cestovali jsme vlakem, autobusem a 

tramvaji. Dostali jsme se na univerzitu, kam se klienti nedostanou. Setkávání a 

výuka byla příjemná. Klienti se na výuku těšili a po výuce byli plní dojmů. 

Myslím si, že by setkávání mohlo být rozvrženo do více hodin, aby se tématu 

věnovalo více. Možná i seznámení ostatních vyučujících s klienty. Velké 

očekávání od klientů, že bude každý z nich zaměstnán.  

SL kurz zvýšil využitelnost technických 

podpůrných prostředků? 

ANO/NE – využití online manažerských 

nástrojů, systému portfolia, atd.?  

ANO 

Pokračování SLkurzu/projektu–jak se kurz dále 

vyvíjel? Co studenti? Co komunitní partneři? 

Byla výsledkem nějaká nová spolupráce? 

Nějaké nové projekty? Jednalo se jen o 

jednorázovou spolupráci nebo měla delší 

trvání? 

Kurz nadále u studentů sociální práce probíhá. Rovněž je intenzivně rozvíjená 

spolupráce se zapojenými partnery. Připravuji se komunitní aktivity, např. Tematický 

večer k dobrovolnictví, Bazárek apod.  

“Sdílení 

zkušeností”  

 

Co řekli studenti 

Výběr z realizované evaluace:  
Studentky považují prostředí, ve kterém studují, za otevřené všem a přístupné lidem 
s postižením, ale současně si uvědomují, že to neplatí na všech fakultách a katedrách 
UPOL: „ostatní nemají problém…teda u nás na fakultě…“, „Ale ve společnosti…třeba…  
ta kauza (Svitávka), jak tam ti lidi psali tu petici proti tomu chráněnku… – prostě je to 
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(Co řekli ti, kteří se 

sami zapojili? Jaké 

informace jsou 

dostupné pro 

širokou 

veřejnost?) 

jinde o dost horší, než tady…“, „Bylo by to potřeba do celé společnosti se snažit, tu 
inkluzi….“. Studentky také uvedly, že by se byly v budoucnu ochotny zapojit i do dalších 
činností podporujících integraci lidí s mentálním postižením a jejich přijímání českou 
společností. .„No tak jako studovat jo, že jo, třeba na nějaké ty workshopy nebo na 
nějaké jako určitě, ale zase ne každý (D1).“, „Asi… možná krátkodobě by to šlo …(D5).“ 
Studentky se shodly na tom, že by bylo vhodnější spolupracovat v rámci příštích 
projektů s organizacemi a klienty přímo z Olomouce, tak aby bylo možné být 
v intenzivnějším kontaktu a bylo snazší pokračovat v něm i po skončení projektu.  

Co řekli pedagogové 

Výběr z realizované evaluace: 
V rámci celé UP není dotazovanými zatím žádná systémová změna vnímána, to však 
neplatí o katedře Křesťanské sociální práce na CMTF: „Určitě, u nás na katedře se toho 
změnilo hodně, už máme sebrané zkušenosti a připravené kurzy i s metodikou…a 
chceme v nich pokračovat, máme navázané funkční partnerství, minimálně 
s Daliborkou. Máme tam několik lidí, myslím s MP, kteří jsou ve velmi dobrém 
zdravotním stavu, jsou už u nás zvyklí a naučení, mají k nám důvěru, máme vybudovaný 
vztah a já jako vedoucí katedry jsem již rozhodnutá dávat DPP těm lidem, kteří přijdou 
a zařazovat je do výuky, v tom směru už jsem rozhodnutá. A vůbec, že to zařadíme i do 
ostatních předmětů a budeme toto téma stále „tahat“(D1).“, „No v  prostředí 
univerzity určitě ne, ale přece jen už to, že se podařilo vytvořit takovou vyjednávací 
pozici na teologické fakultě, která už realisticky přemýšlí o zaměstnaní, byť zatím 
jednoho jediného, člověka s mentálním postižením,  nemluvě o setkání s vedoucím 
centra pokročilých technologií …takže by se dalo říci, že se tato myšlenka dostala za 
hranice teologické fakulty.(D2).“, „Určitě, povedlo se nám aspoň otevřít ty pomyslné 
dveře a snad bychom mohli být i příkladem pro ostatní fakulty a vysoké školy (D3).“, 
„…určitě se změnilo prostředí naší katedry….lidé o tom vědí, mají tu zkušenost…jsou tu, 
řekněme,  zaseta určitá semena a možná, že i něco vzklíčí, něco z toho vzejde…ale to 
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teprve uvidíme...(D4).“ , „Ono to téma speciální pedagogiky a lidí s postižením nemělo 
být  na naší katedře příliš rozvíjeno, ale teď po projektu si to už nemyslím...třeba 
kolegyně, která  nemá vůbec takové portfolio, a to téma bylo pro ni v advokacii úplně 
nové to vzala za své, a to je důležité (D5).“ 

Co řekli komunitní partneři 

Výběr z realizované evaluace: 
Projektové aktivity (včetně kurzu) vnímají pracovníci jednoznačně jako velký přínos 
a byl pro ně také velkým zadostiučiněním, zejména proto, že okolí se k nim i ke 
klientům Daliborky často chová velmi zraňující způsobem a během projektu na UPOL 
zažívali zcela jiný přístup k sobě samým i ke klientům, a tak měli možnost zažít mnoho 
pozitivního: „Bylo jasné, že jim jde o partnerství a o spolupráci, ne o projekt pro 
projekt…“. Projekt však dal také prostor pro reflexi vlastních postojů pracovníků ke 
klientům služby: „…i my jsme si uvědomili jisté vlastní rezervy v přístupu k nim, v tom, 
jak je v některých situacích vnímáme.“ Velkým zážitkem a zkušeností byl také 
tréninkový pobyt v Kemi, kterého se zúčastnila vedoucí služby spolu s jedním s klientů: 
„…bylo skvělé porovnávat, jak to funguje u nás a v zahraničí, jak jiný je přístup i výchozí 
postoje…došlo mi, že oni řeší víc vzdělávání a dovednosti lidí s mentálním postižením, 
to u nás pokryje speciální školství a díky tomu se u nás v  sociální práci zaměřujeme víc 
na tu životní  praxi a  běžný život…“ i to jak  reagoval klient, kterého zná paní vedoucí 
již dlouho, bylo pro ni velkým zážitkem: „..doslova ho to katapultovalo…došlo mi tam, 
jak opravdu veliký vliv má na člověka prostředí – bydleli jsme v hotelu, kde se pohyboval 
v kravatě a obleku a podle toho se také choval – byl z něj prostě rázem NĚKDO…“.  

Co řekl vedení Univerzity Vedení fakulty/univerzity SL aktivity podporuje. 

Fotografie &Videa (pokud jsou dostupné) Viz níže. 
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Sociální sítě/web www.kks.upol.cz 

Další dostupné informace/odkazy– např. 

užitečné dostupné informace o SL 

kurzu/projektu v českém nebo anglickém 

jazyce. Odkazy na publikace/publikační 

činnost. 

Libor Novosád. Akademické prostředí může být otevřené lidem s lehkým mentálním. In 

Štúdiezošpeciálnej pedagogiky. Ročník 8, 2019, č. 1. ISSN 2585-7363. 

 

Tatiana Matulayová, Zlatica Dorková, Libor Novosád, Pavlína Jurníčková. Závěrečná 

zpráva z projektu ICLIFE 2016-1-BE02-KA203-017365. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2019. 

 

Zlatica Dorková. Inkluzivním přístup na Katedře křesťanské sociální práce 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci(duben 2020). 

Dostupné z: 

http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-

katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-

palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d 

 

Inkluzivní univerzita - projekt cyrilometodějské teologické fakulty ICLife (květen 2019). 

Dostupné z: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/inkluzivni-univerzita-

projekt-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-iclife/ 

 

 

http://www.kks.upol.cz/
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-oblasti/579-inkluzivnim-pristup-na-katedre-krestanske-socialni-prace-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-univerzity-palackeho-v-olomouci-mgr-zlatica-dorkova-ph-d
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/inkluzivni-univerzita-projekt-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-iclife/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/inkluzivni-univerzita-projekt-cyrilometodejske-teologicke-fakulty-iclife/
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Příklad dobré praxe - Rakousko 

Údaje ohledně 

Instituce 

 

(Kde došlo 

k realizaci? Jaká 

byla poskytnutá 

podpora?) 

Univerzita/Fakulta/Katedra 

(název, základní informace, web) 

Vienna University of Economics and Business 

Vienna University of Technology 

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 

University of Vienna 

Studijní obor 

(Bc./Mgr./Ph.D.) 

Magisterský studijní obor 

Výjimečně v případě vysoké motivace i Bakalářský studijní obor 

Komunitní partneři 

(název, základní informace, web) 

Ministerstva, obecní úřady, další organizace 

Federal Ministry Republic of Austria Sustainabality and Tourism, Bank Austria, 

Verbund, klimaaktiv, City of Vienna, Die Mutmacherei, Spar, ÖBB 

SL také oslovuje organizace v ziskovém sektoru s myšlenkou udržitelnosti. Jediné 

kritérium: musí přispívat k naplnění cílů udržitelného rozvoje. 

Organizátoři neustále hledají nové komunitní partnery. 

 

Zaměření praxe/zapojení 

(místní/oblastní/národní/globální) 
V první řadě národní, ale i globální (například jeden komunitní partner z Afriky) 
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Podpora zdrojů na institucionální/organizační 

úrovni 

(popřípadě i z hlediska komunitních partnerů)  

Projekt je financován ze 100% třetí stranou, přičemž 50 % pochází z Rakouské 

rozvojové agentury (ADA) a 50 % z komunitních partnerů. 

Konkrétní univerzita/pedagog – 

organizace/partnerství 

(formální/neformální/smluvní) 

Dohoda o spolupráci. Dohoda zahrnuje odpovědnost obou stran, tj. finanční 

příspěvek partnera, koordinaci ze strany RCE a je zdůrazněno, že neexistuje žádná 

záruka, že koncept SL bude úspěšný. Smlouva je užitečná pro vyjasnění předběžných 

očekávání. 

Komunitní partneři se zavazují, že budou k dispozici na telefonu nebo e-mailu a 

budou se účastnit měsíčního setkání (celkem 9) 

 

Údaje ohledně 

kurzu 

 

(Kdo se zapojil a 

jak? Jak bylo 

vyhodnoceno 

zapojení/aktivní 

účast? Kde/na 

jakém místě 

docházelo k učení 

se?) 

Kurz/název projektu Výzva za udržitelnost 

ECTS kredity (pokud vyžadováno) 

Vienna University of Economics and Business: 6 ECTS 

Vienna University of Technology: 7 ECTS 

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna: 6 ECTS 

University of Vienna: 9 ECTS 

Všichni ostatní se rozhodují autonomně v závislosti na své vnitřní politice 

Volitelný kurz 

Kurz trvá dva semestry (9 měsíců) 

Počet let zkušeností s implementací SL //  

začínáme 
2010 
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Počet let zkušeností pedagoga s SL 3-10 let 

Krátké shrnutí kurzu/projektu 

Do tohoto kurzu se mohou přihlásit studenti z celého Rakouska (stačí imatrikulační 

číslo). 

V prvním semestru týmy pracují na koncepci, jak by chtěly vyřešit specifický problém 

svého komunitního partnera. Konzultují se zástupci komunitního partnera a jsou 

proškoleni lektory. 

 

 

 

Společně se studenty Start-up Track dostávají vstupní informace ohledně SDG a 

udržitelného rozvoje měst v šesti ucelených blocích. První semestr končí 

představením koncepce projektu na společné akci Stop Over Event všech účastníků 

kurzu Výzva za udržitelnost. 

Ve druhém semestru se stává více prakticky zaměřeným. Studenti začnou realizovat 

svůj koncept. Úzce spolupracují s komunitním partnerem nebo pravidelně konzultují. 

Lektoři jsou opět k dispozici, aby jim poradili v jednotlivých koučovacích jednotkách. 

Na slavnostním zakončení projektu, v červnu studenti nakonec představí své 

výsledky. 

Kurz se skládá ze zahajovacího kurzu, 6 ucelených bloků kurzu, koučovacích sezení a 

setkání, zpětné vazby, vzájemných konzultací a slavnostního zakončení. Je nutná 

účast na všech 6 blocích a večerních akcích, jakož i průběžná účast na realizaci 

příslušného projektu. 
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Hlavní cíle kurzu / studijní výstupy+ cíle 

vykonání služby 

Skupiny jsou interdisciplinární, 6 až 7 osob pocházejících ze čtyř oborů (ekonomie, 

sociální vědy, přírodní vědy a technologie) spolupracují a společně rozvíjejí koncept. 

Studenti, praktičtí partneři, lektoři a začínající odborníci společně pracují na 

náročných zadáních a výzvách a vyvíjejí inovativní řešení v rámci cílů udržitelného 

rozvoje. Výzva pro udržitelnost spojuje teorii a praxi mezi vědeckými disciplínami a 

napříč nimi. 

V průběhu dvou dalších semestrů se studenti naučí, jak přispět svými znalostmi a 

propojit je se znalostmi svých kolegů, například v interaktivních blocích teorie nebo v 

projektové práci s jejich praktickými partnery, lektory a začínajícími odborníky. 

Metody zapojení studentů Praktická zkušenost a implementace 

Metody hodnocení zapojení studentů 

1.účast 2. disciplinární bloky – články přinášející reflexi (jak jsou lekce spojeny s 

projektem?), Projektová práce, skupinová práce, koncept projektu + zpráva, 2 

prezentace a 2 plakáty (koncept a zpráva) 

 

Průběžné hodnocení práce na kurzu bez závěrečné zkoušky – průběžná práce na 

projektu a účast je nutná! 

Kromě práce na výstupech projektu nebo podnikatelském plánu: předložení 

závěrečné práce, která je skupinovým dokumentem obsahujícím reflexi, a veřejná 

závěrečná prezentace v každém semestru. 
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Způsob zapojení ze strany komunitních 

partnerů 
Měsíční setkání (celkem 9), dostupnost, finanční příspěvek 

Metody hodnocení zapojení komunitních 

partnerů 

Neexistuje žádné konkrétní hodnocení pro komunitní partnery, ale studenti je 

hodnotí. Otevřeně komunikují s RCE, které má roli „kritického přítele“, který se 

(nečekaně) účastní schůzek atd. a může plnit i roli mediátora mezi oběma stranami (v 

případě potřeby) 

SL kurz zvýšil využitelnost technických 

podpůrných prostředků? 

ANO/NE – využití online manažerských 

nástrojů, systému portfolia, atd.?  

BOKU 

Pokračování SL kurzu/projektu – jak se kurz 

dále vyvíjel? Co studenti? Co komunitní 

partneři? Byla výsledkem nějaká nová 

spolupráce? Nějaké nové projekty? Jednalo se 

jen o jednorázovou spolupráci nebo měla delší 

trvání? 

Podklad pro magisterskou diplomovou práci, nebo pro uplatnění se studenta v praxi 

“Sdílení 

zkušeností”  

 

Co řekli studenti Není k dispozici 

Co řekli pedagogové Není k dispozici 
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(Co řekli ti, kteří se 

sami zapojili? Jaké 

informace jsou 

dostupné pro 

širokou 

veřejnost?) 

Co řekli komunitní partneři Není k dispozici 

Co řekl vedení Univerzity Není k dispozici 

Fotografie &Videa (pokud jsou dostupné) 

https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2018/bundesministerium-fuer-

nachhaltigkeit-und-tourismus-und-klimaaktiv/ 

https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2018/oeamtc/ 

https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2017/ma-22/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8e2MAffG0F8 

https://www.case-ka.eu/ 

Sociální sítě/web Facebook 

Další dostupné informace/odkazy – např. 

užitečné dostupné informace o SL 

kurzu/projektu v českém nebo anglickém 

jazyce. Odkazy na publikace/publikační 

činnost. 

https://sc.rce-vienna.at/presse/ 

 

 

 

 

 

https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2018/bundesministerium-fuer-nachhaltigkeit-und-tourismus-und-klimaaktiv/
https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2018/bundesministerium-fuer-nachhaltigkeit-und-tourismus-und-klimaaktiv/
https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2018/oeamtc/
https://sc.rce-vienna.at/projekte/projekte-2017/ma-22/
https://www.youtube.com/watch?v=8e2MAffG0F8
https://www.case-ka.eu/
https://sc.rce-vienna.at/presse/
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Příklad dobré praxe – Německo 

Údaje ohledně 

Instituce 

 

(Kde došlo 

k realizaci? Jaká 

byla poskytnutá 

podpora?) 

Univerzita/Fakulta/Katedra 

(název, základní informace, web) 

Univerzita Aplikovaných věd Neu-Ulm,  

https://www.hs-neu-ulm.de/studium/schlsselkompetenzen/ziiel/ 

 

Studijní obor 

(Bc./Mgr./Ph.D.) 
Bakalářský/magisterský stupeň 

Komunitní partneři 

(název, základní informace, web) 

Dobrovolnické agentury měst Ulm a Neu-Ulm 

Spolupráce se školami 

Zaměření praxe/zapojení 

(místní/oblastní/národní/globální) 
2 nebo i více hodin týdně 

Podpora zdrojů na institucionální/organizační 

úrovni 

(popřípadě i z hlediska komunitních partnerů)  

Lidské zdroje 

Konkrétní univerzita/pedagog – 

organizace/partnerství 

(formální/neformální/smluvní) 

Formální 

Mezi Univerzitou a komunitními partnery byla uzavřena a podepsána smlouva 

https://www.hs-neu-ulm.de/studium/schlsselkompetenzen/ziiel/
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Údaje ohledně 

kurzu 

 

(Kdo se zapojil a 

jak? Jak bylo 

vyhodnoceno 

zapojení/aktivní 

účast? Kde/na 

jakém místě 

docházelo k učení 

se?) 

Kurz/název projektu HNU – společenská udržitelnost 

ECTS kredity (pokud vyžadováno) 
2 (učební deník a prezentace), 3 (doplňková dokumentace) nebo 5 kreditů (další 

vědecká práce) 

Počet let zkušeností s implementací SL //  

začínáme 
Začátek 2012 

Počet let zkušeností pedagoga s SL 6 

Krátké shrnutí kurzu/projektu 
Studenti jsou vyzváni, aby si vybrali svou individuální dobrovolnickou práci a vytvořili 

vlastní projekty v rámci města nebo regionu 

Hlavní cíle kurzu / studijní výstupy+ cíle 

vykonání služby 

Využití metodických a odborných znalostí v kombinaci s dobrovolnickou prací pro 

neziskové organizace 

Metody zapojení studentů 
Certifikát 

Kredity 

Metody hodnocení zapojení studentů 
Deníku se záznamy průběhu a prezentace, další dokumentace nebo další vědecké 

práce 

Způsob zapojení ze strany komunitních 

partnerů 
Informace a rady pro studenty, kteří mají zájem o dobrovolnickou práci na vyžádání 
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Metody hodnocení zapojení komunitních 

partnerů 
Není k dispozici 

SL kurz zvýšil využitelnost technických 

podpůrných prostředků? 

ANO/NE – využití online manažerských 

nástrojů, systému portfolia, atd.?  

Ne 

Pokračování SL kurzu/projektu – jak se kurz 

dále vyvíjel? Co studenti? Co komunitní 

partneři? Byla výsledkem nějaká nová 

spolupráce? Nějaké nové projekty? Jednalo se 

jen o jednorázovou spolupráci nebo měla delší 

trvání? 

Kurz je pořádán pravidelně, agentury nabízejí kontakt s několika společenskými, 

kulturními a dalšími skupinami a iniciativami 

Fotografie &Videa (pokud jsou dostupné) Není k dispozici 

Sociální sítě/web Není k dispozici 

Další dostupné informace/odkazy – např. 

užitečné dostupné informace o SL 

kurzu/projektu v českém nebo anglickém 

jazyce. Odkazy na publikace/publikační 

činnost. 

Není k dispozici 
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Příklad dobré praxe – Chorvatsko 

Údaje ohledně 

Instituce 

 

(Kde došlo 

k realizaci? Jaká 

byla poskytnutá 

podpora?) 

Univerzita/Fakulta/Katedra 

(název, základní informace, web) 
Univerzita v Rijece, Fakulta humanitních a sociálních věd, Katedra kulturních studií 

Studijní obor 

(Bc./Mgr./Ph.D.) 
Bakalářský/Magisterský/Postgraduální 

Komunitní partneři 

(název, základní informace, web) 

Rijeka 2020 d.o.o.  - Rijeka Evropské hlavní město kultury 2020 

https://rijeka2020.eu/en/ 

Chorvatské Národní Divadlo, Ivan Pl. Zajc https://hnk-zajc.hr/en/ 

Muzeum Moderního a současného umění www.mmsu.hr 

Ri-Rock – Asociace Rockové hudby v Rijece  www.rirock.hr 

Chorvatské Muzeum námořnictva, vojenství a historie, Rijeka www.ppmhp.hr 

Kanal Ri d.o.o. www.kanal-ri.hr 

Zaměření praxe/zapojení 

(místní/oblastní/národní/globální) 

Místní 

Většina pracovních stáží se koná ve městě Rijeka. 

https://rijeka2020.eu/en/
https://hnk-zajc.hr/en/
http://www.mmsu.hr/
http://www.rirock.hr/
http://www.ppmhp.hr/
http://www.kanalri.hr/
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Podpora zdrojů na institucionální/organizační 

úrovni 

(popřípadě i z hlediska komunitních partnerů)  

Nejsou k dispozici žádné materiální a / nebo finanční zdroje; komunitní partneři 

podporují tento kurz investováním svých lidských zdrojů, jsou hostiteli v rámci 

umístění studentů a mentorů, plánování, vedení a hodnocení výkonu studentů. 

Konkrétní univerzita/pedagog – 

organizace/partnerství 

(formální/neformální/smluvní) 

S některými organizacemi jsou podepsány smlouvy, ve všech ostatních byla uzavřena 

formální dohoda mezi organizátorem kurzu a hostitelskou organizací. Formální 

dohoda v této souvislosti znamená, že hostitelská organizace komunikovala s 

organizátorem kurzu a zaslala dokument, který nastiňuje očekávané aktivity studentů 

a jak je bude školit. 

 

Údaje ohledně 

kurzu 

 

(Kdo se zapojil a 

jak? Jak bylo 

vyhodnoceno 

zapojení/aktivní 

účast? Kde/na 

jakém místě 

docházelo k učení 

se?) 

Kurz/název projektu Pracovní umístění v kultuře 

ECTS kredity (pokud vyžadováno) 3 ECTS 

Počet let zkušeností s implementací SL //  

začínáme 

3 roky – začátek  2017/2018 

 

Počet let zkušeností pedagoga s SL 3 roky 

Krátké shrnutí kurzu/projektu 

Kurz nabízí studentům 86 hodin pracovní stáže v instituci v Rijece a místní oblasti. Od 

studentů se očekává, že budou pracovat s mentorem, který je povede pracovním 

umístěním. Na konci kurzu musí studenti poskytnout organizátorovi kurzu deník – 

záznamy toho, co vykonávali na svém pracovním místě. Dále musí nabídnout krátkou 

esej, která kriticky zhodnotí jejich zkušenosti s pracovním umístěním. 
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Hlavní cíle kurzu / studijní výstupy+ cíle 

vykonání služby 

Hlavní cíle kurzu jsou, aby studenti byli schopni: 

1. Kriticky posoudit klady a zápory pracovního umístění v kulturních institucích, jakož 

i navrhované změny a zlepšení práce v občanském a kulturním sektoru. 

2. Aplikovat své teoretické znalosti o kultuře na úrovni praxe. 

3. Přizpůsobit se různým činnostem a požadavkům kulturního sektoru. 

4. Úspěšně komunikovat o svém vlastním pracovním umístění a šířit výsledky této 

praxe lidem zainteresovaným v kultuře a mentorům v institucích dalšího vzdělávání. 

6. Aktivně přispívat k debatám o pracovním umístění v institucích, k plánovaným 

změnám a nabízet návrhy na rozvoj myšlenek v tomto sektoru. 

7. Zapojovat se do aktivní práce a plánování nových aktivit a projektů v kulturních 

institucích. 

Metody zapojení studentů 

Přímé a nepřímé zapojení v závislosti na rozsahu práce organizace a instituce a 

možnostech pro zapojení studentů. Přímým zapojením studentů se rozumí práce v 

terénu se zástupci organizací / institucí. Jejich nepřímé zapojení se týká různých 

činností, které přispívají k potřebám komunity a / nebo organizací / institucí (např. 

lobbování, obhajoba, hodnocení potřeb atd.) 

Metody hodnocení zapojení studentů Seminární práce, zpětná vazba mentorů, vedení deníku 

Způsob zapojení ze strany komunitních 

partnerů 
Jsou hostitelem pracovních stáží a nabízejí studentům podporu mentorství 
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Metody hodnocení zapojení komunitních 

partnerů 

Zpětná vazba od hostitelských institucí po umístění do zaměstnání, 

zpětná vazba od studentů včetně studentských esejí 

SL kurz zvýšil využitelnost technických 

podpůrných prostředků? 

ANO/NE – využití online manažerských 

nástrojů, systému portfolia, atd.?  

Ne 

Pokračování SL kurzu/projektu – jak se kurz 

dále vyvíjel? Co studenti? Co komunitní 

partneři? Byla výsledkem nějaká nová 

spolupráce? Nějaké nové projekty? Jednalo se 

jen o jednorázovou spolupráci nebo měla delší 

trvání? 

V roce 2017/2018 byl tento kurz zahájen jako dvousemestrální kurz. Nyní došlo k 

rozšíření na šestisemestrální kurz. Někteří komunitní partneři zůstali od samého 

počátku, jiní se buď připojili, nebo opustili program (v závislosti na zpětné vazbě 

studentů a zájmech / potřebách). Někteří studenti se účastnili všech šesti kurzů, což 

znamená, že byli schopni zůstat na stejném pracovním místě a rozvíjet své zájmy 

(například být členem projektového týmu). Jeden student byl přímo zaměstnán na 

plný úvazek v návaznosti na předchozí SL pracovní zkušenost. 

“Sdílení 

zkušeností”  

 

(Co řekli ti, kteří se 

sami zapojili? Jaké 

informace jsou 

dostupné pro 

Co řekli studenti Není k dispozici 

Co řekli pedagogové Není k dispozici 

Co řekli komunitní partneři Není k dispozici 

Co řekl vedení Univerzity Není k dispozici 
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širokou 

veřejnost?) 
Fotografie &Videa (pokud jsou dostupné) Není k dispozici 

Sociální sítě/web Není k dispozici 

Další dostupné informace/odkazy – např. 

užitečné dostupné informace o SL 

kurzu/projektu v českém nebo anglickém 

jazyce. Odkazy na publikace/publikační 

činnost. 

Kurz byl zařazen do pilotního projektu TEFCE University v Rijece (TEFCE = Směrem k 

evropskému rámci zapojení komunity do vysokoškolského vzdělávání) a prezentován 

v závěrečné univerzitní zprávě jako jeden z osvědčených postupů. Zpráva zatím není k 

dispozici pro veřejnost. 
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Tato příručka byla vytvořena jako součást projektu „Service-Learning ve vysokoškolském vzdělávání – podpora třetího poslání univerzit a občanské 

angažovanosti studentů“ Zkratka: SLIHE. 

Projekt je realizován Univerzitou Mateja Bela (Slovensko), Univerzitou Babes Bolyai (Rumunsko), Univerzitou Palackého v Olomouci (Česká republika), 

Univerzitou v Rijece (Fakulta humanitních a sociálních věd – Rijeka, Chorvatsko), Univerzitou pro další vzdělávání v Kremži  (Rakousko), Katolickou 

Univerzitou Eichstatt - Ingolstadt (Německo) s přidruženými partnery Centrum pro rozvoj vzdělávacích služeb v Latinské Americe (Argentina), 

mezinárodní sdružení „Otevřená interaktivní škola“, nezisková organizace (Bosna a Hercegovina) a financované Evropskou unií v rámci programu 

Erasmus +, v rámci číslo smlouvy: 2017-1-SK01-KA203-035352 

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, které odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být 

odpovědná za jakékoli použití zde obsažených informací. 

Text neprošel jazykovou korekturou. 

 


