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ANOTACE  

Vývoj systému sociálních služeb v ČR (návrh možných scénářů) 

 

Ústředním tématem teoretické části je sociální politika a sociální stát. Práce popisuje definice 

základních pojmů, principy, nástroje a aktéry sociální politiky.  Obdobně je její poměrná část 

věnována sociálnímu státu – Welfare State, jeho historii, období vývoje a hlavně jednotlivým 

východiskům a modelům s akcentem na sociální služby.  

Druhá teoretická část práce pojednává o sociálních službách.  Popisuje systém 

sociálních služeb v České republice, jeho historii a jednotlivé etapy vývoje.  Relativně 

významná část práce je věnována současnému systému sociálních služeb v ČR. Systém 

sociálních služeb je popsán ve všech svých aspektech – financování sociálních služeb, 

legislativní úprava, kvalita sociálních služeb, typologie sociálních služeb a výčet všech 

zásadních dokumentů, které sociálních služby přímo či nepřímo ovlivňují. 

V praktické části diplomové práce je vytvořeno celkem pět scénářů vývoje sociálních 

služeb. Jednotlivé proměnné, určující podobu scénářů, jsou zvoleny jako demografické 

události ve smyslu stárnutí populace, změny podmínek sociálních služeb ve smyslu změn 

jejich financování a ve smyslu centralizace, resp. decentralizace politických procesů 

ovlivňující přímo chod, ale i financování těchto služeb. 

Před popisem každého ze scénářů je charakterizována konstantní, resp. výchozí 

hodnota. Scénáře jsou vytvářeny v časovém horizontu 2009 – 2015, resp. 2030.   

 

Klíčová slova: sociální služby, sociální politika, poskytovatelé sociálních služeb, kvalita 

sociálních služeb, Welfare stát, financování sociálních služeb, principy sociální politiky, 

aktéři sociálních služeb, pojetí sociální politiky  
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