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Formulace a vstupní diskuze problému

V roce  2013 vydalo  Ministerstvo  zdravotnictví  ČR Strategii  reformy psychiatrické 
péče, jejíž hlavním cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním a dostupnost 
péče pro ně. V tomto ohledu mají dle Strategie, krom jiného, vznikat Centra duševního zdraví 
(CDZ), která mají být umístěna v přirozeném prostředí nemocných. Psychosociální služby, 
které tato centra mají poskytovat, zajišťují multidisciplinární týmy zahrnující profese, jako je 
psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra či sociální pracovník. Jednou z forem poskytování 
služeb  je  case  management.  Strategie  definuje  osobu case  managera,  tedy člověka,  který 
poskytuje služby formou case managementu, takto:

„Case  manager Do  českého  jazyka  se  nejčastěji  překládá  jako  případový 
vedoucí nebo osobní asistent. Nejčastěji tuto roli zastává psychiatrická sestra 
nebo sociální pracovník. Úkolem case managera je jednak koordinace služeb 
u jednoho pacienta podle jeho identifikovaných potřeb a jednak poskytování 
přímé  péče  (zjišťování  potřeb,  plán  péče,  monitoring  psychického  stavu, 
individuální podpora, atp.)“ (Strategie, 2013).

S příchodem Strategie vzniklo konkrétní centrum duševního zdraví, a to jako společný 
projekt neziskové organizace a psychiatrické nemocnice. Jedná se o pracoviště, které podle 
reformy psychiatrické  péče  spojuje  sociální  práci  a  zdravotní  péči  v oblasti  psychiatrie  a 
naplňuje tak  standardy center  duševního zdraví.  CDZ se věnuje komplexní  péči  o lidi  se 
zkušeností se závažným duševním onemocněním a jejich přirozenému sociálnímu prostředí 
(rodina,  přátelé,  sousedé…)  na  daném  území  prostřednictvím  multidisciplinárního  týmu 
formou case managementu.

Vedení  týmu  si  nepřeje,  aby  vzhledem ke  zveřejňování  diplomové  práce  a  jejich 
součástí,  byla  organizace  blíže  specifikována,  což  budu  do  maximální  možné  míry 
respektovat.  Přesto je potřeba tým alespoň částečně přiblížit. Jak již bylo uvedeno, jedná se o 
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multidisciplinární tým, kde působí zdravotníci a sociální pracovníci. Vedle psychiatrických 
sester a sociálních pracovníků je členem týmu ještě psychiatr, psycholog a peer konzultant. 
Ani jeden však není zároveň case manager, stejně tak jako členové vedení. Přímé nadřízené 
case managerů však do výzkumného šetření  zahrnu, protože mohou být pro mne cenným 
zdrojem informací. 

V rámci týmu je možné čerpat služby psychiatrické ambulance, psychoterapii, sociální 
rehabilitaci,  službu terénní psychiatrické sestry či  krizová lůžka. Hlavní metodou, jak jsou 
služby klientům poskytovány, je case management:

Case  management,  někdy  bývá  označení  překládáno  jako  případové  vedení  
(Stuchlík,  2001),  je  procesem  koordinace  komunitních  služeb  (zdravotních,  sociálních, 
veřejných atd.) a přirozeného prostředí pracovníkem nebo týmem, který poskytuje lidem péči 
o  duševní  zdraví,  která  je  přizpůsobena individuálním potřebám a  napomáhá  jim k jejich 
zotavení (Onyett, 1998).

Case  manager –  klíčový  pracovník,  je  profesionál,  který  koordinuje  práci  týmu 
odborníků a dalších služeb, které člověk s duševním onemocněním (klient) využívá, společně 
s klientem vytváří na základě jeho potřeb plán péče, který zahrnuje zúčastněné odborníky, 
instituce  a  členy  přirozeného  prostředí,  dohlíží  na  provádění  plánu,  jeho  aktualizaci  a 
vyhodnocení (Stuchlík, 2001).

Case  managery  jsou  podle  Strategie  reformy  především  sociální  pracovníci  a 
psychiatrické  sestry,  což  Strategie  i  definuje.  Podle  již  proběhlého  analýzy,  kterou  jsem 
realizoval  v  rámci  kurzu  Diagnostika  organizace,  jsem  zaznamenal,  že  přístupy  case 
managerů se liší a to především podle profesního zaměření (sociální pracovníci – zdravotní 
sestry).  Zároveň  vedení  týmu  si  všímá,  že  ne  všichni  pracovníci  zaujímají  stejný  postoj 
k vedení případu klienta. Toto nelze označit jako negativum, přesto se zdá odpověď, že je to 
způsobeno profesí,  příliš prvoplánová. Na druhou stranu i z profesního zaměření vyplývají 
různé kompetence pracovníků,  které  rovněž mohou mít  vliv  na vedení  případu (zdravotní 
sestry jsou  schopny lépe  vyhodnotit  zdravotní  stav klienta,  sociální  pracovníci  mají  větší 
přehled o sociálním fungování). Požadavkem vedení týmu tedy je zjistit, jakým způsobem je 
case management v týmu prováděn a v čem tkví odlišné přístupy pracovníků. 

Cíle diplomové práce

Cílem diplomové práce je v rámci konkrétní organizace, která využívá metodu case 
managementu v prostředí multidisciplinárního týmu, zjistit,  jak pracovníci (case manageři) 
tuto metodu sami definují, jak case management realizují a s jakými překážkami se potýkají. 
Na základě toho budu identifikovat, v čem se pojetí jednotlivých pracovníků shodují a v čem 
se liší, a podám doporučení pro zvýšení kvality služby a pro proces její realizace.
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Popis struktury diplomové práce

Práce  bude  rozdělena  na  teoretickou  a  praktickou  část.  V  rámci  teoretické  části 
zasadím case management do kontextu historického vývoje až k současnému stavu a jeho 
úlohu v rámci reformy psychiatrické péče v České republice. 

Praktickou část poté zaměřím za analýzu rozhovorů s case managery a jejich přímými 
nadřízeným. Nejprve budu zjišťovat, jak pracovníci case management sami definují, jaká je 
úloha case managera, v čem vidí přínos této metody a jak ji sami realizují. Také se budu ptát 
na překážky, se kterými se setkávají, jinými slovy co jim práci case managera znesnadňuje. 
Dále budu jednotlivé odpovědi dotazovaných mezi sebou porovnávat a hledat souvislosti mezi 
pojetím case managementu, jeho realizací a komplikacemi, se kterými se pracovníci potýkají. 
Nakonec budu na základě zjištění z výzkumného šetření navrhovat opatření a doporučení, 
která pomohou zvýšit kvalitu služby a proces její vlastního poskytování.

Metodologie

Diplomovou práci profiluji jako aplikační studii, tedy závěry a doporučení, která z ní 
vzejdou, se budou vztahovat pouze na organizaci, ve které budu provádět výzkumné šetření. Z 
toho důvodu volím jako metodu kvalitativní výzkum – vzhledem k relativně nízkému počtu 
dotazovaných mohu do hloubky prozkoumat  daný jev,  věnovat  se tomu,  čemu pracovníci 
sami přikládají váhu a na základě jejich výpovědí budu hledat souvislosti mezi aspekty case 
managementu, které budou zmiňovat. 

Metodou sběru dat budou  polostrukturované  rozhovory se všemi case managery a 
jejich  přímými  nadřízenými  (celkem  15  osob).  Vzhledem  k  počtu  dotazovaných  budu 
provádět rozhovory individuální (zejména s nadřízenými) i skupinové (s řadovými pracovníky 
- case managery). 

Otázky  v  rozhovorech  s  řadovými  pracovníky  budou  směřovat  k  definování  case 
managementu,  popisu  práce  case  managera  vycházející  z  vlastní  praxe  pracovníka  v 
organizaci  a  pojmenovávání  překážek  a  obtíží  v  této  praxi.  V  rozhovorech  s  přímými 
nadřízenými  se  pak  budu  zaměřovat  mimo  jiné  na  to,  kterých  fenoménů  si  všímají  při 
koordinaci case managementu, případně s jakými komplikacemi se na ně obracejí pracovníci.
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