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Hlavné črty:

Tribunál pre duševné zdravie (Mental Health Tribunal – MHT)
v Anglicku (Wales má svoj vlastný tribunál pre duševné zdravie) ponúka
osobám vykonávajúcim sudcovské funkcie celoročný výberový program
odbornej prípravy na rôzne dôležité témy. Všetky tieto osoby sú
povinné každoročne absolvovať dva dni odbornej prípravy. Národný
výbor pre odbornú prípravu (National Training Committee – NTC)
pravidelne skúma program odbornej prípravy tribunálu pre duševné
zdravie. Jeho obsah sa mení v závislosti od potreby zaoberať sa novými
témami. Každé podujatie odbornej prípravy sa podrobne vyhodnocuje
pomocou on-line dotazníka, ktorý vypĺňajú zúčastnené osoby
vykonávajúce sudcovské funkcie. Výbor NTC potom analyzuje
jednotlivé hodnotenia všetkých kurzov (a mieru splnenia cieľov
konkrétneho kurzu).
Tento bežný postup spätnej väzby zameraný na jednotlivé kurzy
predstavuje síce kľúčový prvok zabezpečenia kvality a dôležitý
prostriedok, ktorý výboru NTC zabezpečuje spätnú väzbu, zistilo sa
však, že poskytol len málo informácií o úspechu celkového programu
z hľadiska uspokojenia potrieb členov a o možných zmenách, ktoré
môžu byť potrebné na odstránenie nedostatkov v štýle a obsahu
aktuálneho programu a v prístupe k odbornej príprave.
Tribunál pre duševné zdravie preto v roku 2012 uskutočnil hodnotenie
celého svojho programu odbornej prípravy (do jeho príslušnosti patrí
viac než 1 000 osôb vykonávajúcich sudcovské funkcie). Jeho súčasťou

1

Posúdenie celého programu Tribunálu pre duševné zdravie

bolo vyplnenie on-line dotazníka a analýzu údajov na účely a)
preskúmania existujúcej odbornej prípravy zamestnancov v súdnictve
a b) zlepšenia obsahu a kvality odbornej prípravy, ktorá sa bude
poskytovať v budúcnosti. Hoci jednotlivé kurzy odbornej prípravy sa už
aj predtým hodnotili štruktúrovaným spôsobom, vedúci programu
chceli zájsť ešte ďalej a vytvoriť príležitosť na získanie širšieho prehľadu
o druhoch odbornej prípravy, ktorú tribunál poskytuje, a spôsobe jej
vedenia.
Niektoré otázky sa týkali praktických vecí, ďalšie formátov kurzov, ktoré
osoby vykonávajúce sudcovské funkcie uprednostňujú (či sa napríklad
kurzy odbornej prípravy majú ponúkať všetkým členom tribunálu alebo
či by niektoré kurzy mali byť zamerané na konkrétne skupiny
špecializovaných členov), a ďalšie problémov, ako sú štýl, tempo,
úroveň, vyváženosť a vnímaná kvalita celkového programu.
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Odozva na dotazník bola vynikajúca. Tím tribunálu zodpovedný za
odbornú prípravu začal na základe výsledkov s úpravou rôznych
aspektov celého programu v súlade s názormi svojich členov. Tento
postup preto stále možno považovať za SĽUBNÝ POSTUP.
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