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Příloha č. 1  

Pasti v zavádění peera a jejich řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

Příloha č. 2 

Otázky rozhovorů s respondenty 

 

ROZHOVOR č. 1 

 

Peer konzultant 

Průvodní slovo: V rozhovoru mě zajímá přínos a specifika role PK pro tým. Opouštím od 

celkového smyslu a přínosu PK, který směřuje hlavně ke klientům. Rozhovor bude 

nahráván. Přepis bude dotazovanému zaslán. Preferuji stručnější odpovědi. Délka 

rozhovoru: 30 min. 

 

1. Co je Vaší pracovní náplní? 

2. Jak jste s Vaší náplní práce spokojen/a? 

3. Přináší podle Vás role peer konzultanta do týmu něco nového? 

4. Jak se Vám zdají jasné hranice Vaší role? 

5. Co/kdo podle Vás pomáhá Vašemu začleňování do týmu? 

6. Co/kdo Vaše začleňování komplikuje? 

7. Jak se mezi kolegy cítíte? 

8. Jak byste ohodnotil/a současnou kvalitu spolupráce v týmu? 

9. Existuje oblast v týmové spolupráci, na které by se podle Vás mělo zapracovat? 

 

10. Co Vám běželo hlavou ohledně Vaší role před příchodem do týmu? 

11. Jak jste vnímal/a výběrové řízení do týmu? 

 

12.  (Máte ohledně své pozice v týmu nějaké obavy?) 

13. Jak to vidíte se svou prací peer konzultanta v současném týmu v blízké budoucnosti 

(rok dva)? 



III 

 

ROZHOVOR č. 1 

 

Sociální pracovník 

Průvodní slovo: jde mi o subjektivní názor/pohled/vnímání pracovníka ohledně peer 

konzultanta a jeho začlenění do týmu. Rozhovor bude nahráván. Přepis bude 

dotazovanému zaslán. Preferuji stručnější odpovědi. Délka rozhovoru: 30 min. 

 

1. (jen pro vedoucího týmu) Jaká je ve Vašem týmu pracovní náplň peer konzultanta? 

2. Jaký je Váš názor na pozici peer konzultanta v týmu organizace pro duševní zdraví? 

3. Jak jste spokojen/a s náplní role peer konzultanta ve Vašem týmu? 

4. Přináší peer konzultant Vašemu týmu něco nového? 

5. Když porovnáte Váš přístup k peer konzultantovi a k ostatním kolegům, vidíte 

v něm nějaký rozdíl? 

6. Jak byste ohodnotil/a současnou kvalitu spolupráce v týmu? 

7. Existuje oblast v týmové spolupráci, na které by se podle Vás mělo zapracovat? 

8. Změnilo se něco ve fungování týmu po příchodu peer konzultanta? 

9. Jsou Vám jasné hranice role peer konzultanta? 

10. Co/kdo podle Vás v začleňování peer konzultanta do týmu pomáhá? 

11. Co/kdo začleňování komplikuje? 

 

12. Co Vám běželo hlavou ohledně peer konzultanta před jeho příchodem? 

13. Jak jste vnímal/a proces a způsob výběru peer konzultanta do týmu? 

 

14. (Máte ohledně role peer konzultanta v týmu nějaké obavy?) 

15. Jak to vidíte v blízké budoucnosti (rok dva) se spoluprací s peer konzultantem?  

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

ROZHOVOR č. 2 

Peer konzultant (stávající) 

 

1. Co je Vaší současnou pracovní náplní? 

a. Jak jste s ní spokojen/a? 

2. Jak byste popsal/a Vaši roli v týmu? 

a. Jak se v ní cítíte? 

3. Jak se Vám zdají jasné hranice Vaší role?  

a. V týmu i s klienty? 

4. Chápou Vaši kolegové, co od Vás jako peera mohou očekávat? 

 

5. Jak byste ohodnotil/a spolupráci v týmu? 

6. Co se v týmové spolupráci osvědčilo, co jí pomáhá? (školení, vzdělávání, supervize, 

materiály)  

7. Co naopak týmovou spolupráci komplikuje?  

8. Existuje oblast v týmové spolupráci, na které by se podle Vás mělo zapracovat? 

9. Jak hodnotíte spolupráci s dalším peerem? 

10. Jak hodnotíte pracovní prostředí? 

a. Jak se v něm cítíte? 

b. Jak jste byl/a spokojen s technickým vybavením? 

 

11. Jak se mezi kolegy cítíte? 

a. Jak probíhá sdílení postojů a názorů? 

b. Změnilo se něco po příchodu dalších kolegů? 

12. Přitížilo se Vám někdy po nástupu do pozice peer konzultanta?  

a. Jak případně takové situace řešíte? 

b. Jak na to reagují kolegové? 

 

13. Jak zpětně hodnotíte výběrové řízení?  

14. Vyskytly se při Vašem příchodu nějaké organizační potíže? 

15. Byl na Váš příchod tým dostatečně připravený? 

16. Jak podle Vás proběhlo Vaše začlenění do týmu?  

a. Jak je to ve Vašem týmu s „osobním průvodcem“ (ten, kdo zaškoluje)?  

b. Jak spolupráci s ním případně hodnotíte?  

 

17. Máte ohledně své pozice v týmu nějaké obavy? 

18. Jak to vidíte se svou prací v současném týmu v blízké budoucnosti (rok dva)? 

 

 

 



V 

 

ROZHOVOR č. 2  

Peer konzultant (nově příchozí) 

 

1. Jak jste se k práci dostal/a? 

2. Jak jste se na pozici připravoval/a? 

a. Potřebné dovednosti 

3. Jak dlouho na pozici jste? 

 

4. Co je Vaší současnou pracovní náplní? 

a. Jak jste s ní spokojen/a 

5. Jak byste popsal/a Vaši roli v týmu?  

6. Chápou vaši kolegové, co od vás jako peera mohou očekávat? 

7. Co/kdo podle Vás pomáhá Vašemu začleňování do týmu?  

a. Měl/a jste někoho jako „osobního průvodce“?  

b. Jak to hodnotíte? 

8. Co/kdo Vaše začleňování komplikuje?  

9. Jak byste ohodnotil/a spolupráci v týmu? 

a. Je něco, na čem by se v ní mělo zapracovat? 

 

10. Jaké formy podpory využíváte (školení, supervize, setkávání s dalšími peer 

konzultanty…)? 

a. Jak ovlivňují Vaši spolupráci v týmu? 

11. Jak se mezi kolegy cítíte? 

a. Jak si navzájem sdělujete své názory a postoje? 

 

12. Co Vám běželo hlavou ohledně Vaší role před příchodem do týmu?  

13.  Jak jste vnímal/a výběrové řízení?  

14. Vyskytly se při vašem příchodu nějaké organizační potíže? 

a. Technické vybavení, pracovní místo 

15. Byl na Váš příchod tým dostatečně připravený? 

 

16. Jak to vidíte se svou prací v současném týmu v blízké budoucnosti (rok dva)? 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

ROZHOVOR č. 2 

Peer konzultant (odcházející) 

 

1. S čím z organizace odcházíte? (s čím v sobě, zkušenosti, vědomosti) 

2. Jak jste byl/a spokojen/a s náplní Vaší práce? 

3. Jak byste popsal/a Vaši roli v týmu? 

a. Jak jste se v ní cítil/a? 

b. Přinesl/a jste do týmu něco nového?  

 

4. Jak hodnotíte pracovní prostředí? 

a. Jak jste se v něm cítil/a? 

b. Jak jste byl/a spokojen s technickým vybavením? 

5. Jak byste zhodnotil/a spolupráci v týmu? 

6. Co podle Vás v týmu fungovalo dobře? 

7. Kde byste naopak hledal/a prostor pro zlepšení? 

a. Co/kdo by tomu mohl/o pomoci? 

 

8. Jak jste se cítil/a mezi kolegy? 

a. Jak probíhalo sdílení postojů a názorů? 

9. Chápali Vaši kolegové, co od Vás jako peera mohou očekávat? 

10. Přitížilo se Vám někdy během působení v pozici peer konzultanta? 

a. Jak jste případně takové situace řešil/a? 

b. Jak na to reagovali kolegové? 

 

11. Jak zpětně hodnotíte přijímací řízení a první dny v roli peer konzultanta? 

12. Byl na Váš příchod tým dostatečně připravený? 

13. Vyskytly se při Vašem příchodu nějaké organizační potíže? 

14. Splnily se Vaše představy o náplni role peer konzultanta? 

15. Je něco, co byste teď dělal/a v pozici peer konzultanta jinak? 

16. Co bylo podle Vás důvodem Vašeho odchodu z týmu? 

 

17. Jak se stavíte k pracovní pozici peer konzultanta do budoucna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ROZHOVOR č. 2 

Sociální pracovník (odcházející peer) 

 

1. Jak vypadala konečná náplň peer konzultanta ve Vašem týmu? 

a. Změnila se v něčem? 

b. Jak jste s ní byl/a spokojen/a? 

2. Čeho se peer konzultant v organizaci účastnil a čeho případně ne? 

 

3. Jak podle Vás proběhlo začlenění PK do týmu? (Jak mezi Vás zapadl?) 

a. Měl peera někdo „na starosti“?  

4. Změnilo se nějak Vaše vnímání hranic role peer konzultanta? 

5. Změnil se nějak Váš přístup k peer konzultantovi?  

a. Ovlivnila Vás nějak znalost/neznalost „příběhu“ PK? 

 

6. Jak byste ohodnotil/a spolupráci v týmu? 

7. Jak mezi Vámi probíhalo vzájemné sdílení postojů a názorů? 

8. Co se v týmové spolupráci osvědčilo, co jí pomáhalo? 

a. Využili jste např. supervize či jinou pomoc od Centra? 

9. Účastnil se peer nějakých školení?  

a. Ovlivnily školení peera pracovní tým? 

10. Co týmovou spolupráci komplikovalo? 

11. Pokud se vyskytly potíže v souvislosti s peerem – jak jste postupovali? (koho 

kontaktovali) 

12. Existovala oblast v týmové spolupráci, na které by se podle Vás mělo zapracovat? 

 

13. Přitížilo se někdy peer konzultantovi?  

a. Jak jste to poznali? 

b. Jak jste to řešili v týmu? 

14. Co jste dělali pro to, aby se mezi Vámi cítil peer konzultant dobře? 

15. Jaký měl peer význam pro Váš tým? 

16. Z jakého důvodu skončila spolupráce s peerem? 

 

17. Jak byste zpětně ohodnotil/a výběr peer konzultanta do týmu? (způsob, proces) 

18. Jak bude vypadat spolupráce s peerem v podobě dobrovolníka?  

a. Jak proběhl jeho výběr? 

b. Jak dlouho v organizaci je a bude? 

c. Jaká bude jeho role v týmu? 

d. Jaká bude jeho náplň práce? 

19. Jak to vidíte se zaměstnáním peer konzultanta v budoucnosti (rok dva)? 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ROZHOVOR č. 2 

Sociální pracovník (stávající peer) 

 

1. Jak vypadá současná náplň peer konzultanta ve Vašem týmu? 

a. Změnila se v něčem? 

b. Jak jste spokojen/a s její současnou podobou? 

2. Čeho se peer konzultant v organizaci účastní a čeho případně ne? 

 

3. Jak podle Vás proběhlo začlenění PK do týmu? (Jak mezi Vás zapadl?) 

a. Měl peera někdo „na starosti“?  

4. Změnilo se nějak Vaše vnímání hranic role peer konzultanta? 

5. Změnil se nějak Váš přístup k peer konzultantovi?  

a. Ovlivnila Vás nějak znalost/neznalost „příběhu“ PK? 

 

6. Jak byste ohodnotil/a spolupráci v týmu? 

7. Jak mezi Vámi probíhá vzájemné sdílení postojů a názorů? 

8. Co se v týmové spolupráci osvědčilo, co jí pomáhá? 

a. Využíváte např. supervize či pomoc od Centra? 

9. Účastnil se peer nějakých školení?  

a. Ovlivnily školení peera pracovní tým? 

10. Co týmovou spolupráci komplikuje? 

11. Pokud se vyskytly potíže v souvislosti s peerem – jak jste postupovali? (koho 

kontaktovali) 

12. Existuje oblast v týmové spolupráci, na které by se podle Vás mělo zapracovat? 

 

13. Přitížilo se někdy peer konzultantovi?  

a. Jak jste to poznali? 

b. Jak jste to řešili v týmu? 

14. Co děláte pro to, aby se mezi Vámi cítil peer konzultant dobře? 

15. Jak bude po skončení projektu probíhat podpora peer konzultanta?  

16. Jaký má peer význam pro Váš tým? 

 

17. Jak byste zpětně ohodnotil/a výběr peer konzultanta do týmu? (způsob, proces) 

18. Máte ohledně role peer konzultanta v týmu nějaké obavy? 

19. Jak to vidíte v blízké budoucnosti (rok dva) s peer konzultantem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

ROZHOVOR č. 3 

Peer konzultant 
 

1. Jak vypadá Vaše současná pracovní náplň? 

2. Jak jste s náplní práce spokojen/a? 

3. Myslíte si, že děláte přesně to, co by měl peer konzultant dělat? 

4. Prošla vaše role peera nějakou proměnou nebo změnou? (změna náplně práce, 

změna vnímání role, změna vztahů s kolegy) 

5. Viděl/a byste ve vaší roli peera místo pro změnu/posun/skrytý potenciál? 

 

6. Jak se mezi kolegy cítíte? 

a. Jak jste mezi ně zapadl/a? 

7. Jste v kontaktu se všemi kolegy? 

a. Jak často se s kolegy vídáte? 

b. Jak probíhá vaše individuální spolupráce s jednotlivými kolegy? 

8. Chápou podle vás všichni kolegové, co je náplní role peera a co už není? 

 

9. Ocitl/a jste se již v nějaké těžší či krizové situaci? 

a. Jak jste ji řešil/a?  

b. Na koho jste se obrátil/a? 

10. Co vám dodává podporu/jistotu ve vaší práci? 

a. Máte teď nějaké supervize? 

11. Co Vám pomáhá v udržování dobré tělesné a psychické kondice? 

12. Vídáte se s dalšími peery? 

a. Co vám to přináší?  

 

13. Jak je koncipováno vaše další vzdělávání? 

a. Jak jste spokojen/a s kurzem pro pracovníky v sociálních službách? 

 

14. Máte do budoucna ohledně vaší pozice nějaké obavy? 

 

15. V čem tkví podle vás přínos peera konkrétně pro váš tým? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

ROZHOVOR č. 3 

Sociální pracovník 

 

1. Jak jste spokojen/a se současnou náplní práce peer konzultanta?  

a. Změnila se v něčem? 

2. Jak jste spokojen/a s výkonem práce peer konzultanta? 

3. Jak hodnotíte jeho míru samostatnosti?  

4. Dělá podle Vás peer to, co by dělat měl? 

a. Měla by se role peera v něčem změnit (rozšířit, omezit…)? 

5. Jak se Vám s peer konzultantem spolupracuje? 

a. Jak se s ním domlouváte na obsahu práce? 

6. Jak často jste s peerem v kontaktu? (v jakém prostředí, při jakých příležitostech) 

7. Změnil se v něčem Váš postoj k peerovi? 

 

8. Jak podle vás peer vychází s celým týmem?  

9. Jakou formu podpory peerovi dáváte? 

a. Umí si o ni říci? 

 

10. Jaké jsou silné stránky peera? 

11. Má podle Vás peer v něčem nedostatky? 

12. Vyskytla se s peerem nějaká komplikace? - pracovní, vztahová, zdravotní?  

a. Jak jste to případně řešil/a? 

 

13. Jaké další vzdělávání by bylo pro peera dobré? 

 

14. Máte ohledně peera nějaké obavy? 

15. Máte ohledně peera nějaké přání? 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Vnitřní nastavení ve vztahu k peer konzultantovi v průběhu 

času 

2

015 

2

016 

Do časové osy zaneste tyto symboly: 
 
O (obavy)   P (pozitivní moment/zkušenost) 
T (těšení se)   NE (negativní moment/zkušenost) 
N (nejistota)   
 

2015 2016 

Příloha č. 3 

Časová osa 
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