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(Mental Health Tribunal)

Klíčové znaky:

Tribunál pro přezkum duševního zdraví (Mental Health Tribunal) nabízí v
Anglii (Wales má svůj vlastní takovýto tribunál) osobám vykonávajícím v
jeho rámci soudní funkce (Judicial Office Holders, JOHs) roční volitelný
program vzdělávacích akcí, který zahrnuje řadu důležitých témat.
Všechny tyto osoby se musí každý rok zúčastnit dvoudenního školení.
Vzdělávací program Tribunálu pro přezkum duševního zdraví je
pravidelně posuzován Národní komisí pro vzdělávání (National Training
Committee) a jeho obsah je upravován tak, aby bylo možno zabývat se i
novými tématy. Každá vzdělávací akce je podrobně hodnocena pomocí
on-line dotazníku, který vyplňují zúčastněné JOHs. Národní komise pro
vzdělávání poté toto hodnocení veškerých školení na základě
jednotlivých kurzů (a rozsahu, v jakém bylo cílů jednotlivého kurzu
dosaženo) analyzuje.
Připouští se však, že zatímco tato obvyklá zpětná vazba se zaměřením
se na jednotlivé akce představuje základní prvek zajišťování kvality a
důležitý způsob jak usnadnit podávání zpětné vazby Národní komisi pro
vzdělávání, poskytuje příliš málo informací o úspěšnosti celého
programu, pokud jde o naplnění potřeb jednotlivých členů, a o
případných změnách, které mohou být zapotřebí k odstranění
jakýchkoli nedostatků v souvislosti s formou a náplní stávajícího
programu a přístupu ke vzdělávání.
V důsledku toho uspořádal Tribunál pro přezkum duševního zdraví (do
jehož příslušnosti patří více než 1000 JOHs) v roce 2012 hodnocení
celého vzdělávacího programu. To zahrnovalo využití on-line dotazníku
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a analýzu údajů s cílem a) přezkoumat stávající vzdělávání poskytované
členům v rámci dané příslušnosti a b) zlepšit obsah a kvalitu vzdělávání,
které bude poskytováno v budoucnu. Ačkoli jednotlivé vzdělávací kurzy
již byly vyhodnoceny strukturovaným způsobem, vedoucí programu
chtěli získat ještě podrobnější informace a utvořit si lepší představu o
tom, jaké vzdělávání je v rámci tribunálu nabízeno a jakým způsobem je
poskytováno.
Některé otázky se zabývaly praktickými záležitostmi, jiné otázky byly
věnovány formátu kurzů, které JOHs upřednostňují (např. zda by měly
být vzdělávací akce nabízeny všem členům Tribunálu pro přezkum
duševního zdraví, nebo zda by se měly některé kurzy zaměřovat na
konkrétní skupiny odborníků), a další otázky se zabývaly záležitostmi,
jako je forma, tempo, úroveň, vyváženost a vnímaná kvalita celého
programu.
Kontaktní údaje Judicial College (Justiční akademie)
instituce
Ministry of Justice, 102 Petty France
Londýn SW1H 9LJ
Spojené království
Tel. + 44 203 334 0700
Fax + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Internetové stránky: http://www.judiciary.gov.uk/trainingsupport/judicial-college
Další poznámky

Dotazník vyvolal silnou odezvu a na základě jeho výsledků školící tým
tribunálu nyní upravuje aspekty celého programu s cílem zohlednit
názory členů. Toto hodnocení se proto stále považuje za SLIBNÝ
POSTUP.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.

2

