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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Karolíny Hromádkové: 
 

Začleňování peer konzultanta do pracovního týmu organizace pro duševní zdraví 

 
 

1. Zaměření diplomové  práce a její základní koncepce  
Diplomová práce Karolíny Hromádkové se věnuje tématu zapojování peer konzultantů jako 
členů profesionálních pomáhajících týmů. Práce má dvě části, přičemž první je založena na 
obsáhlé rešeršní práci se zahraničními zdroji a druhá je zprávou z kvalitativního výzkumu. 
Teoretická část sama obsahuje řadu podtémat. Po obecném uvedení do problematiky peer 
podpory (lidé, kteří sami prožili duševní nemoc, se zapojují v různých nepacientských rolích 
do oblasti péče o duševní zdraví) se autorka postupně dostává k tématu zapojování peer 
konzultantů do profesionálních týmů. Na teoretickou část potom navazuje zpráva 
z kvalitativního výzkumu, realizovaného během jednoho roku ve třech pražských týmech 
péče o duševně nemocné. Koncepce DP je dobře zřetelná a tvoří tematický celek. 
 
2. Teoretická část 
Při rešeršní práci se autorka opírá o autority z oboru, jako jsou Larry Davidson (USA) či Julie 
Repper (UK) a využívá relevantní a aktuální anglickojazyčné zdroje.  
Vzhledem k novosti tématu je obsáhlé uvedení do problematiky vhodné. Některé části – 
například vývoj peer podpory v USA a UK nebyly dosud v českém jazyce předloženy.  
Celá teoretická část (s. 12 – 41) je poměrně obsáhlá a sama o sobě představuje solidní vstup 
do tématu peer podpory a zapojování peer pracovníků do profesionálních týmů.  
Autorka se od začátku soustředila na téma peer podpory a na specifika a rizika při zapojování 
peer pracovníků do týmů. Ve výkladové linii se ovšem nabízelo také věnovat prostor 
fungování týmů obecně, včetně jejich vnitřní dynamiky a organizační kultury. To by potom 
umožnilo ptát se, nakolik je pozice peer pracovníka skutečně specifická a unikátní i ve vztahu 
k zapojování do pomáhajícího týmu. 
 
3. Praktická část 
Předložená zpráva z výzkumu vznikla kombinací metod rozhovorů a pozorování během 
týmových porad. Předmětem zkoumání byl proces zapojování peer konzultantů do tří týmů 
pražských organizací v péči o duševně nemocné. U všech tří sledovaných týmů docházelo 
souběžně s přijímáním peer konzultantů k personálním a organizačním změnám, navíc se 
celý proces odehrával v rámci projektu, jehož časový rámec byl nevhodně těsný. Tyto 
skutečnosti vytvořily prostor pro zkoumání napětí a nesouladů (a jejich zvládání) během 
procesu začleňování peer konzultantů. 
Vzhledem ke kvalitativní povaze výzkumu bych očekával určitou autorčinu reflexi – jak se 
k tématu dostala, co a proč ji na něm osobně zaujalo a jak postupně vznikaly její interpretace 
a porozumění. Metodologický popis považuji v tomto směru za příliš stručný. 
 
Silným momentem praktické části je určitě zvolená kombinace metod, která autorce 
umožňuje nahlédnout proces začleňování z několika různých pohledů (peera, členů týmu, 
nestranného pozorovatele). 
Výsledkem praktické části je identifikace faktorů, které začlenění peer konzultanta do týmu 
podporují a faktorů, které celou situaci komplikují. 
Závěry jsou poctivě podložené a jasně formulované. 



2 

 

Živým až napínavým se text stává především při popisu situace, kdy tým peer konzultanta 
(vybraného managementem organizace) nepřijal jako kolegu a došlo k jeho vynucenému 
odchodu z týmu. I v těchto pasážích si autorka zachovává odstup pozorovatele a opatrně 
kompiluje protichůdné pohledy na průběh konfliktu. 
Zařazení pozorování průběhu pracovních porad ve sledovaných týmech považuji za velmi 
vhodné – umožňuje totiž konfrontovat někdy spíše ideová tvrzení členů týmu o 
rovnocenném spolupracovníkovi s pozorovatelnou nižší aktivitou nového pracovníka. 
 
4. Propojení teoretické a praktické části a předložené závěry 
Tematicky je práce konsistentní a hlavní části k sobě jistě patří. Je jen škoda, že autorka 
v závěru obě části více nepropojila – například porovnáním jejích zjištění s výsledky 
zahraničních studií. Další pointou, která se nabízela, bylo porovnání výzkumných závěrů 
autorky s evaluací, kterou provedl realizátor projektu. Diplomová práce takové porovnání 
slibuje (s. 55) a do určité míry i obsahuje (s. 115), ale postrádám v této věci přehledné 
shrnutí. 
 
5. Úroveň formálního zpracování 
Celkově je práce psaná srozumitelným, živým jazykem. Rozsah citované literatury je 
úctyhodný.  
Poněkud nepřehledné je grafické zpracování časové osy (s. 107). Občas se vyskytující 
významové chyby – např. zaměňování pojmů status a statut lze při jinak dobré úrovni práce 
odpustit. 
 
6. Doplňující otázky 

 V závěrech z výzkumu píšete o „osobnostním nastavení“ jako o faktoru, který má vliv 
na celý proces zapojování peera do týmu. Konkrétně zmiňujete „aktivnost“ (s. 108) 
Považuji to za důležitý moment. Nejedná se spíše o dovednost komunikovat 
(orientovat se v interpersonálních vztazích v týmu, správně vyhodnocovat očekávání 
jednotlivých členů týmu aj.) případně v kombinaci s podmínkami prostředí (míra 
pozornosti, trpělivosti a vstřícnosti ostatních členů týmu)? Pokud by se totiž jednalo 
spíše o dovednost, bylo by možné neúspěchům předcházet cíleným nácvikem či 
přípravou peer konzultantů (a týmů). Naopak pokud napíšete, že se jedná o 
osobnostní nastavení, vede to spíše k závěru, že máme co do činění s něčím 
v podstatě neovlivnitelným. 

 

 Pozorování během porad je výborný nápad a souhlasím s tím, že do značné míry 
může vypovídat o rovnocennosti či reálném zapojení peer pracovníka do týmu. 
Zároveň z Vašeho popisu vyplývá, že sám formát porad mohl být pro peer pracovníka 
poněkud limitující: 

o porady trvají několik hodin, přičemž peer konzultanti na jiném místě mluví o 
tom, že udržet delší dobu koncentraci je pro ně obtížné 

o formát porad, kdy se referují jednotlivý klienti, sám o sobě může posilovat 
pozici klíčových pracovníků, jako referentů a mluvčích pověřených případovou 
prací 

o paralelně zapisovat poradu a být jí aktivně přítomen vyžaduje cvik a i tak může 
být zapisující do určité míry situací handicapován 
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Myslíte si, že by změna formátu porad mohla potenciálně dát více prostoru pro 
aktivní zapojení peer konzultantů? Pokud ano, jaká doporučení byste v tomto směru 
na základě svého výzkumu formulovala? 

 
7. Shrnutí 
Text považuji za poctivě zpracovaný, věcně doložený a splňující obecně požadavky kladené 
na diplomovou práci. Za hodnotnou lze označit teoretickou i praktickou část. Jednoznačnou 
předností textu je extenzivní práce s anglickojazyčnými prameny.  
Téma je v souvislosti se změnami v péči o duševně nemocné vysoce aktuální. Práce má 
povahu evaluace a předložené závěry mohou pomoci při rozvoji peer konzultanství v ČR. 
V závislosti na úspěšném zodpovězení položených doplňujících otázek navrhuji hodnocení 
výborně. 
 
 
31. 8. 2016 
 
 
 

Mgr. Pavel Říčan 
 
 
 


