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Abstrakt  

 

Model peer konzultanství se v posledních letech dostává do popředí zájmu odborné 

veřejnosti v zahraničí i u nás. Peer konzultanství spočívá v aktivním zapojení osoby 

s vlastní zkušeností s duševním onemocněním do systému psychiatrické péče. Diplomová 

práce představuje tento model jako jednu z forem participace lidí s duševním 

onemocněním na jim poskytovaných službách a na příkladu konkrétní organizace popisuje 

zkušenosti s jeho zaváděním do praxe. V teoretické části práce je ukázáno, jak model peer 

konzultanství souvisí s proměnou postojů společnosti, ve kterých je patrný posun k uznání 

a uplatňování základních lidských práv a svobod lidí s duševním onemocněním. Praktická 

část práce se soustředí na konkrétní organizaci poskytující sociální služby lidem 

s duševním onemocněním. Do praxe této organizace byla v posledních letech nově 

zavedena pozice peer konzultanta. Pomocí metod případové studie je ve více jak ročním 

období sledováno, jak zavádění této pozice ovlivnilo organizaci, pracovníky, uživatele 

služeb i samotného peer konzultanta. Následně je diskutováno, co zjištěné poznatky říkají 

k tématu participace lidí s duševním onemocněním, a zda zavedení pozice peer konzultanta 

ovlivnilo úroveň participace ve zkoumané organizaci. Je naznačen další možný vývoj 

organizace a kroky, které má organizace podniknout, pokud se rozhodne jít směrem 

podpory participativního přístupu lidí s duševním onemocněním. 

Téma diplomové práce se dotýká otázek vztahu mezi pracovníky a uživateli a rozdělení 

moci mezi nimi. 

 

 

Klíčová slova 

participace, peer podpora, peer konzultant, lidská práva a základní svobody, organizační 

kultura, osoby s duševním onemocněním, participativní kultura organizace, práva lidí  

se zdravotním postižením, zotavení 
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Abstract  

 

Peer support is gaining increasing interest of professional public abroad and at home in 

recent years. Peer support consists in the active participation of people with personal 

experience with mental illness to mental health care system. This thesis presents this model 

as one of the forms of participation of people with mental illness in the services provided 

to them. Using a concrete example of an organization it describes the experience of its 

implementation in practice. The theoretical part shows how peer support is related to the 

transformation of attitudes of the society in which there is a remarkable shift to the 

recognition and enforcement of fundamental human rights and freedoms of people with 

mental illness. The practical part focus on a specific organization providing social services 

to people with mental illness. A new position of peer specialist has been introduced into 

practice the organization in recent years. Using methods of case studies there is for more 

than a year monitored, as whether and how the implementation of this position has affected 

the organization, staff, service users and the actual peer consultant. Subsequently, we 

discussed what the findings say on the topic of participation of people with mental illness 

and whether the introduction of peer specialist position affected the level of participation  

in the surveyed organizations. There is outlined further possible development  

of organization and the steps the organization should take if it decides to support  

a participatory approach towards people with mental illness. 

The topic of thesis touches the relationship between workers and users and the division  

of power between them. 

 

 

Key words 

participation, peer support, peer specialist, human rights and fundamental freedoms, 

organizational culture, people with mental illness, participatory culture of the organization, 

the rights of people with disabilities, recovery 
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ÚVOD 

 

Tato diplomová práce se zabývá zapojením peer konzultantů do systému péče  

o osoby s duševním onemocněním. Za peer konzultanta považujeme osobu s vlastní 

zkušeností s duševním onemocněním, která pracuje jako člen týmu poskytujícího služby 

lidem s duševním onemocněním a má v tomto týmu díky své osobní zkušenosti s nemocí 

specifickou roli. Zaměstnávání osob s duševním onemocněním v roli peer konzultantů se 

stalo v předchozích dvaceti letech normou v řadě západoevropských zemích (například UK  

a Holandsko) a USA. Do České republiky přineslo model peer konzultantství inspirovaný 

holandskou zkušeností Centrum péče pro rozvoj duševního zdraví. Tato organizace 

realizovala v období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014 společně s holandským partnerem 

organizací GGZ Noord Holland Noord projekt, v němž bylo vyškoleno několik peer 

konzultantů a podpořeno jejich zapojení do činnosti deseti neziskových organizací 

poskytujících služby pro lidi s duševním onemocněním. Organizace Ledovec, o. s.,  

ve které autorka této práce pracuje, byla jedním z podpořených poskytovatelů a díky 

projektu zaměstnala od 1. 11. 2013 svého prvního peer konzultanta. Právě tato skutečnost 

nás vedla k rozhodnutí se konceptu peer konzultantství věnovat. Současně náš úmysl 

podpořil i realizátor projektu.  

Cílem diplomové práce je představit model peer konzultantů jako jednu z forem 

participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných službách a na konkrétním 

příkladu popsat zkušenosti se zaváděním tohoto modelu do praxe.  

 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části, která je teoretickým 

východiskem pro navazující praktickou část, nejprve představíme pojem participace a jeho 

základní charakteristiky. Prostřednictvím příkladu několika autorů, kteří se problematikou 

participace zabývali, ilustrujeme jeho mnohovrstevnost a různorodost a popíšeme prvky 

participativního přístupu v kontextu péče o lidi s duševním onemocněním. Podrobněji se 

zastavíme u tématu participace na úrovni organizace a zavedeme pojem participativní 

kultura organizace. V navazující kapitole představíme model peer konzultanství v systému 

současné psychiatrické péče. Jelikož se jedná o poměrně nový model a nejsou na toto téma 

v ČR dostupné odborné publikace, budeme vycházet především ze zahraničních 

zkušeností, zejména anglických a holandských. Také budeme čerpat ze zdrojů, které byly 

vytvořeny v rámci výše zmíněného projektu. V souvislosti s peer podporou je zpravidla 
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zmiňován koncept „recovery“, který do češtiny překládáme jako „zotavení“ a který 

zdůrazňuje subjektivní prožívání nemoci spíše než léčbu jejích symptomů. Stručně se 

budeme věnovat i tomuto konceptu, který se v posledních letech dostává v moderním 

pojetí psychiatrické péče do popředí.  

V praktické části práce popíšeme zkušenosti se zaváděním modelu peer podpory  

do organizace Ledovec, o. s. a odpovíme na otázku: „Jak zapojení peer konzultanta  

do organizace působí na organizaci, lidi v ní, jeho samotného a případné další zúčastněné 

aktéry?“ Naší snahou bude získat detailní obrázek o sledovaném jevu a jeho prožívání 

zúčastněnými aktéry. Za tyto aktéry považujeme peer konzultanta, pracovníky organizace  

a uživatele služeb1. Speciálním aktérem výzkumu je pro nás i organizace jako taková, 

respektive její organizační kultura. Budeme sledovat, jak i na ni působí zapojení peer 

konzultanta. Praktickou část práce pojmeme jako kvalitativní výzkum s designem 

případové studie, který nejvíce vyhovuje našemu záměru. Hlavní výzkumnou metodou 

jsou hloubkové rozhovory, které jsme s výše uvedenými aktéry vedli v průběhu realizace 

projektu i v době po jeho ukončení, tedy ve více jak ročním časovém období. Podpůrně 

jsme pro ověření nebo prohloubení získaných dat použili i další výzkumné metody. Způsob 

jejich využití stejně jako postup při analýze a interpretaci získaných dat také popíšeme.  

Na závěr diskutujeme, co jsme se díky získaným poznatkům dozvěděli o tématu 

participace lidí s duševním onemocněním a propojíme je s dříve uvedenými teoretickými 

informacemi.  

Model peer konzultanství je v současné době aktuální i v souvislosti s právě 

probíhající snahou o reformu psychiatrické péče, jejímž účelem je transformace systému 

služeb pro lidi s duševním onemocněním. Transformace by měla přinést osobám 

s duševním onemocněním příležitosti v získání samostatnosti a možnosti o sobě více 

rozhodovat. Důraz je kladen na kvalitu života těchto osob, do popředí se dostává důraz 

na základní lidskoprávní otázky a jejich naplňování. Participaci lidí s duševním 

onemocněním na jim poskytovaných službách či péči je v tomto kontextu možné vidět jako 

jeden z jevů tohoto procesu. Dovolujeme si proto tvrdit, že naše diplomová práce sleduje 

aktuální dění v právě se proměňující psychiatrické péči.  

                                                 
1 Pojmy „uživatel“ a „klient“ používáme v této práci jako synonyma. Označujeme jimi osoby, které využívají 

sociální služby. Oba pojmy používáme volně podle kontextu. V případě zdravotnických služeb používáme 

pojem „pacient“. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Participace 

 

Vzhledem k tomu, že cílem diplomové práce je představit model peer konzultantů 

jako jednu z forem participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných 

službách, vymezíme nejdříve pojem participace.     

 

„Participace“, z latinského „partem capere“, znamená „účast“, „účastenství“, 

„podíl“; odvozené sloveso „participovat“ je překládáno jako „mít podíl“, „podílet se“, 

„účastnit se“ na něčem; „participant“ je pak ten, „kdo na něčem participuje“ (Nový 

akademický slovník cizích slov, 2005: 600).   

 

V literatuře neexistuje mezi autory zabývajícími se participací shoda o jednotné 

definici tohoto pojmu. Představíme několik definic participace, se kterými jsme se setkali 

v odborné literatuře a které podle našeho názoru dobře vystihují jeho základní 

charakteristiky. 

Ze sociologického hlediska je participace definována jako: „svazek mezi lidmi 

založený na citové afinitě, důležitý pro sjednocení v jedné komunitě“ (Nový akademický 

slovník cizích slov, 2005: 601). V této definici je kladen důraz nejen na účast, ale spíše  

na vzájemný vztah mezi lidmi a pocit jejich sounáležitosti.   

Kaplánek a Kočerová (2011) se kloní spíše k politickému pojetí participace,  

ve kterém je participace definována jako: „odpovědná účast zainteresovaných  

na pravomoci rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti“ (Stange a Tietman citován  

in Kaplánek, Kočerová, 2001: 19). Zdůrazňují možnost rozhodovat a aktivně se podílet  

na záležitostech, které se dané osoby týkají tak, aby nebyla pouze jejich objektem. 

Neopomíjí zmínit i odpovědnost, která s pravomocí rozhodovat rovněž souvisí.  

Poslední definici, kterou nabízíme, je definice podle Wilcoxe (1994), který se 

zabýval komunitní prací s občany a participaci definoval jako: „…proces, během kterého 

mají jednotlivci, skupiny i organizace možnost se aktivně zapojit do nějakého projektu  

či činnosti nebo jsou s nimi tyto projekty či činnosti konzultovány.“ 2 (Wilcox, 1994: 50; 

                                                 
2 „…a proces during which individuals, groups and organisations are consulted abut or have the opportunity 

to become actively involved in a project or programme or activity.“. 
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překlad vlastní). Tato definice zdůrazňuje participaci jako proces, nikoli setrvalý stav. 

Současně v této definici není specifikováno, zda se oblast zapojení musí nutně týkat 

projektu či činnosti, které se dané osoby či osob přímo dotýkají, nebo zda je možno 

participaci pojímat šířeji. 

 

1.1 Různá pojetí participace 

 

Tak jako neexistuje mezi autory shoda o jednotné definici participace, tak je také 

rozlišováno více druhů, forem a stupňů participace, které se liší podle úrovně zapojení 

jednotlivých osob a podle toho, do čeho a za jakým účelem mají být zapojeny. Rovněž 

záleží na kontextu, v jakém se autoři participací zabývají, a participaci jaké skupiny osob 

sledují. Uvědomění si toho, že participace má více podob a umět rozlišovat, která úroveň 

odpovídá jaké aktivitě, pomáhá zvyšovat citlivost k jejímu porozumění. Také my proto 

v následujících odstavcích popíšeme některá pojetí participace.  

 

Asi nejznámější výklad participace provedla Sherry R. Arnstein již v roce 1969 

(Arnstein, 1969). Participaci rozdělila do tzv. „žebříku participace občanů“, pomocí 

kterého sleduje vliv občanů na společenské dění a na rozhodování ovlivňující život 

společnosti. Většinou autorů zabývající se participací je toto dělení stále považováno  

za výchozí a citují jej ve svých pracích. 

Arnestein (tamtéž) dělí participaci do osmi příček, které řadí do třech hlavních 

kategorií, každá z těchto kategorií seskládá z několika stupňů (viz tabulka č. 1). První 

kategorii pojmenovala jako tzv. „neúčast (ne-participace)“ a zahrnuje stupeň „manipulace“  

a „terapie“. Další kategorii nazývá „tokenismus“. V ní jsou již přítomny prvky participace, 

ale spíše ojediněle či jako výjimečný příklad, spíše se jedná o jakousi iluzi participaci  

či symbolickou participaci. Tokenismus zahrnuje stupeň „informování“, „konzultace“  

a „zapojení“. Poslední třetí kategorií je „občanský vliv“, který zahrnuje stupně 

„partnerství“, „delegování pravomoci“ a „občanskou kontrolu“. Na jednotlivých stupních 

žebříku dochází k vzrůstajícímu podílu občanů v možnosti ovlivňovat dění ve společnosti. 

Pouze poslední kategorii však považuje za opravdovou participaci, jelikož zde mají občané 

možnost spolupodílet na rozhodování, respektive rozhodovat samostatně. 
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Tab. č. 1: Žebřík participace občanů dle Arnstein 

 

 

                   } občanský vliv 

 

 

                    } tokenismus 

 

                          } neúčast 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Arnstein, 1969) 

 

Z uvedeného dělení vyšel ve svém průvodci participací také Wilcox (1994), který jej 

modifikoval do pěti úrovní: „informování“, „konzultace“, „společné rozhodování“, 

„společné jednání“, „nezávislá podpora zájmů (aktivit) komunity“ (viz tabulka č. 2). Tento 

autor se také zabýval participací na úrovni zapojení občanů do dění ve společnosti. Podle 

Wilcoxe (1994) je každá úroveň vhodná v jiné situaci a v jiném čase, nepovažuje proto 

jednu z nich za lepší než ostatní. Přesto v jeho dělení také vzrůstá na jednotlivých úrovních 

participace stupeň kontroly (moci), kterou občané mají. Na nejnižším stupni jde alespoň  

o informování občanů o tom, co se plánuje. Na úrovni konzultace se již zajímáme  

o zpětnou vazbu od občanů. Na třetím stupni jsou lidé zapojováni do rozhodnutí, na dalším 

stupni se podílí i na realizaci těchto rozhodnutí. Na posledním stupni pomáháme ostatním 

dělat, co chtějí oni.  

 

Tab. č. 2: Úrovně participace dle Wilcoxe 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Wilcox, 1994) 

8. Občanská 

kontrola 

7. Delegování 

pravomoci 

6. Partnerství 

5. Zapojení 

4. Konzultace 

3. Informování 

2. Terapie 

1. Manipulace 

5. Nezávislá podpora zájmů (aktivit) komunity 

4. Společné jednání 

3. Společné rozhodování 

2. Konzultace 

1. Informování 
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Dalším autorem, který vyšel z modelu Arnesteinové, je R. Hart (Kaplánek, 

Kočerová, 2011; Kirby, 2003a,b), který pomocí osmistupňového žebříku participace 

popisuje míru zapojení dětí a mladistvých do rozhodování v oblastech, které se jich týkají. 

Také tento autor podobně jako Arnesteinová řadí jednotlivé příčky vzestupně podle 

náročnosti a míry zapojení, přičemž skutečná participace podle něj začíná od čtvrté příčky. 

První tři příčky označuje jako falešnou participaci, jelikož v nich převládá pasivní účast 

zainteresovaných osob (tj. dětí a mladistvých), nikoli účast aktivní. Podrobněji viz tabulka 

č. 3. 

 

Tab. č. 3: Žebřík participace dle Harta 

 

 

}skutečná participace                                     

 

         } falešná participace 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Kaplánek, Kočerová, 2011) 

 

Kaplánek a Kočerová (2011) rozlišují dále například participaci „reprezentativní“, 

kdy se členové skupiny účastní aktivity či rozhodování nepřímo skrze své zástupce,  

a participaci „otevřenou“, kdy se účastní všichni členové nebo alespoň ti, kteří chtějí. Dále 

rozlišují participaci „příležitostnou“, jež nastává v souvislosti s řešením konkrétního 

problému, a participaci „každodenní“, která je projevem trvalého každodenního úsilí  

o participaci v organizaci nebo v zařízení a která vytváří a současně je projevem kultury 

v organizaci. Participací v kontextu organizační kultury se ještě budeme podrobněji 

zabývat v následujících kapitolách. Za speciální formu participace považují „participaci  

na projektu“, která je časově ohraničená a zaměřená na dosažení konkrétního výsledku.  

8. Spolupráce a spolurozhodování 

7. Samospráva – samosprávné vedení 

6. Účast na rozhodování řízená 

vedoucími 

5. Konzultace 

4. Informovaná účast 

3. Tokenismus – formální participace 

2.Dekorace – aktivní podílení se účastníků 

na programu, ale nemožnost ho měnit 

1.Manipulace 
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Další autorkou zabývající se participací je Kirby (2003a,b), která provedla výzkum 

týkající se participace dětí a mladistvých, na jehož základě popsala projevy participace 

v kontextu kultury organizace. Tomuto tématu se budeme podrobněji ještě věnovat, nyní 

stručně popíšeme úrovně participace, které rozpoznává ona. Podle Kirby (2003a) 

odpovídají praxi v organizacích čtyři úrovně participace – viz tabulka č. 4.  

 

Tab. č. 4: Úrovně participace dle Kirby 

A) názor dětí a mladistvých je brán 

v úvahu, rozhodnutí dělají dospělí 

 

C) děti a mladiství mají vliv na 

rozhodování, dospělí se zavázali sdílet s nimi 

moc a rozhodovat společně 

 

B) děti a mladiství jsou aktivně a přímo 

zapojování do rozhodovacího procesu, hlavní 

odpovědnost za rozhodování mají dospělí 

 

D) děti a mladiství provádějí 

autonomní rozhodnutí; avšak provádění 

těchto rozhodnutí vyžaduje vstup dospělých  

a je v důsledku závislé na „dospělácké“ 

struktuře, jejich odpovědnosti a moci 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Kirby, 2003a) 

 

Kirby (2003b) zdůrazňuje, že při participaci jde zejména o to mít vliv  

na rozhodování, nejedná se pouze o to být něčemu přítomen a spolupodílet se. Proto je 

podle ní třeba rozlišovat mezi pojmy „participace“ a „zapojení“, přestože jsou mnohými 

autory považovány za synonyma. Stejného názoru je Adams (2008), americký autor, který 

se dlouhodobě zabývá participací na úrovni sociální práce a který definuje participaci 

široce jako: „…různé formy zapojení, ve kterých lidé hrají aktivnější role, mají větší výběr, 

mají větší moc a významně přispívají k rozhodování a řízení.“ 3 (Adams, 2008: 31; překlad 

vlastní). Participace podle názoru těchto autorů, k němuž se přikláníme, zahrnuje tedy 

aktivní roli osob a jejich zplnomocňování4, zatímco zapojení5 má spíše pasivní konotaci  

a nemusí mnohdy s opravdovým zplnomocňováním osob souviset. Vztah mezi 

zplnomocněním a participací vysvětluje Adams (2008) tak, že zplnomocněním může 

docházet k participaci nebo participace může být nástrojem pro zplnomocnění uživatelů. 

                                                 
3 „…participation refers to that part of the continuum of involvement where people play a more active part, 

have greater choice, exercise more power and contribute significantly to decision-making and management.“.  
4 „empowerment“ 
5 „involvement“ 
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V českém odborném prostředí se vzájemným vztahem participace a zplnomocnění 

zabývala ve své habilitační práci Gojová (2011). 

 

1.2 Participace na úrovni organizace 

 

Jak je zřejmé z předchozích kapitol, není aplikace participace v praxi snadná, ani 

nepanuje shoda, jak má participace v praxi konkrétně vypadat. Je rozlišováno více forem  

a stupňů participace a každý z nich může být vhodný pro jinou organizaci v různém čase  

a kontextu.  

Adams (2008) rozlišuje v prostředí pomáhajících služeb dva základní typy 

participace. Participaci na úrovni svépomocných (uživateli vedených) organizací  

a participaci na úrovni tradičních poskytovatelů služeb. My se budeme dále zabývat 

druhým typem participace, tedy participací na úrovni organizací – poskytovatelů služeb. 

V těchto organizacích na základě naší zkušenosti předpokládáme jasné rozdělení rolí 

„pracovník“ a „uživatel“.  

Nutným předpokladem, aby se jednalo o skutečnou participaci, je, aby zahrnovala 

celý způsob přemýšlení a práce organizace. Tedy aby se jednalo o to, co Kaplánek (2011) 

nazývá každodenní formou participace. To znamená uvažovat o celé kultuře organizace 

(Adams, 2008). Adams (2008) a Kirby (2003a,b) nazývají organizační kulturu, která je 

otevřená participaci uživatelů, participativní kulturou organizace.  

Abychom se mohli zabývat specifiky participativní kultury organizace, považujeme 

za nutné zastavit se krátce u pojmu organizační kultura nebo také kultura organizace. 

 

1.2.1 Organizační kultura 

 

Pojem organizační kultura vychází z různých přístupů ke zkoumání fungování 

organizací. Hlavní pohledy na organizace přehledně shrnuje Havrdová a kol. (2011b) 

pomocí čtyř metafor – organizace jako stroj, organizace jako organismus, organizace jako 

systém a organizace jako kultura.  

V organizaci jakožto stroji je podstatná její struktura, systém pracovních pozic 

a kompetencí, které jsou v souladu se stanovenými pravidly a normami, tyto organizace 

jsou řízeny shora. Pro pojetí organizace jako organismu je podstatné, že na organizaci je 

pohlíženo jako na živý celek, jehož jednotlivé části lze rozvíjet a učit, udržovat mezi nimi 
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komunikaci a vzájemně je sladit. Pohled na organizaci jako na systém popisuje vnitřní 

procesy i interakce s okolím, které organizaci ovlivňují. Pohled na organizaci jako 

na kulturu je nejmladší a představuje pohled na organizaci jako na svébytnou kulturu, která 

je utvářena sociálním učením (Havrdová a kol., 2011b).  

 

Pojem organizační kultura se stal populárním předmětem zájmu v kontextu 

zkoumání organizace od sedmdesátých až osmdesátých let minulého století. Přinesl 

zdůraznění hodnot, postojů i víry členů organizace, popis toho, jak žijí a jak společně 

hledají a vykládají smysl světa i dění v organizaci. Dále přinesl téma mezilidských vztahů  

a téma sociálního učení (Havrdová a kol., 2011b; Lukášová, 2010). 

Organizační kultura je tradičně vymezována dvěma způsoby – interpretativním 

přístupem a objektivistickým přístupem (Smircich in Lukášová, 2011): 

a) Interpretativní přístup – chápe kulturu jako „něco, čím organizace je“, 

organizace je chápána jako systém sdílených významů, zprostředkovaných 

v symbolech, klíčový význam nemá objektivní realita, ale interpretovaný význam; 

organizace je sdíleným systémem významů, tedy souhrnem idejí, vizí, názorů, hodnot, 

postojů a norem chování; ty umožňují pochopit lidskou stránku fungování organizace. 

b) Objektivistický přístup – chápe kulturu jako „něco, co organizace má“, je 

považována za určitý aspekt či subsystém organizace, jednu z proměnných, která 

ovlivňuje chování a výkonnost organizace, a může být cíleně utvářena a měněna. 

 

Schultz (1995) vymezuje organizační kulturu prostřednictvím třech přístupů  

– racionalistického, funkcionalistického a symbolického. Podle racionalistického přístupu 

je organizační kultura nástrojem k dosažení cílů organizace. Funkcionalistický přístup se 

blíží pojetí výše uvedeného objektivistického přístupu, vychází z prací Scheina6,  

a považuje organizační kulturu za nástroj organizace. V symbolistickém přístupu je 

důležitý význam organizace pro její členy.  

 

Podle Lukášové (2011) převažuje v současné době objektivistické  

či funkcionalistické pojetí kultury organizace, ve kterém lze kulturu cíleně zkoumat, 

utvářet a měnit a ke kterému se i my v této práci kloníme. Prvním krokem k utváření  

                                                 
6 Edgar H. Schein je považován za klíčovou osobnost v teorii i praxi organizační kultury (Vodáček, 

Vodáčková, 2009). 
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či změně kultury je uvědomění si její existence, které již může samo o sobě znamenat 

určitou změnu (Hawkins, Shohet, 2004). Tito autoři proto s jistou dávkou nadsázky 

definují kulturu organizace jako „…to, co si přestanete uvědomovat, když někde pracujete 

déle než tři měsíce…“ (Hawkins, Shohet, 2004: 172). 

Lukášová (2011: 18) na základě studia související odborné literatury definuje 

organizační kulturu šířeji jako: „…soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů  

a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, 

cítění a chování členů organizace a v artefaktech (tj. výtvorech) materiální a nemateriální 

povahy.“. 

Podobně široce definuje organizační kulturu Havrdová a kol. (2011b: 107), která 

navíc klade důraz na proces učení při vytváření organizační kultury: „…souhrn všeobecně 

sdílených a relativně dlouhodobě utvářených hodnotových představ, norem, vzorců 

chování, praktik a artefaktů zaměstnanců organizace a dalších aktérů, jež jsou 

zprostředkovány v rámci adaptačního procesu a vznikají procesem učení se při koordinaci 

vnitřního a vnějšího prostředí.“. 

 

1.2.2 Participativní kultura organizace  

 

Adams (2008) definuje participativní kulturu organizace jako organizační kulturu,  

ve které je participace uživatelů ústřední a zásadní pro fungování organizace. Podle Kirby 

(2003a,b) se v participativní kultuře organizace projevují hodnoty organizace i důvody, 

které má pro zapojení uživatelů, a také forma jejich konkrétní realizace. Na základě 

zkoumání participace ve službách pro děti a mladistvé identifikovala tři hlavní typy 

organizací, u nichž lze uvažovat o participativní kultuře:  

a) Organizace zaměřené na konzultování – jedná se o organizace, které si nechávají 

od uživatelů radit, konzultují s nimi různé situace, zajímají se o jejich názory  

či pocity, ale nezapojují je do rozhodování; konzultace mohou být nárazové  

i pravidelně se opakující (Kirby, 2003b, Adams, 2008). 

b) Organizace zaměřené na participaci – jedná se o organizace, kde probíhají 

konzultace s uživateli a zároveň jsou uživatelé přizvání k procesu rozhodování  

a to i ve významné míře. V těchto organizacích je běžné, že tento proces je 

organizován zaměstnanci, kteří nad ním drží kontrolu a určují oblasti a formy této 
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participace. Obvyklé také je, že do procesu nejsou přizváni všichni uživatelé, ale 

pouze jejich vzorek nebo zástupci (Kirby, 2003b, Adams, 2008).  

c) Organizace zaměřené na osoby – v těchto organizacích je participace ústředním 

tématem v celé její praxi, organizační kultura umožňuje brát názory a zkušenosti 

uživatelů v úvahu a respektuje rozhodnutí uživatelů (Kirby, 2003b, Adams, 2008). 

 

Přestože podle Kirby (2003b) mají všechny pojmenované typy kultur vliv  

na participaci uživatelů a každý může být vhodný pro různé organizace, pouze třetí typ 

automaticky zahrnuje předpoklad zapojení uživatelů do veškerých rozhodnutí, která 

ovlivňují jejich život.  

Adams (2008) považuje tuto typologii za nedostatečnou. I ve třetím typu se podle něj 

jedná o participaci na rozhodnutích, která se nedotýkají celé organizace a všech jejich 

činností, ale pouze jednotlivých uživatelů a činností ovlivňujících právě jejich život. 

Zavádí proto další čtvrtý typ participativní kultury: 

d) Organizace zaměřené na změnu – pro tyto organizace jsou opět výchozí názory  

a zkušenosti uživatelů, ale je jimi ovlivněna většina činnosti organizace, včetně 

organizačních změn, umožňuje uživatelům rozhodovat ne pouze o sobě, ale dává 

jim moc ovlivňovat i většinu dění v organizaci, v ideálním případě všechny aspekty 

práce organizace. Tyto organizace povzbuzují uživatele ve vyjadřování svých 

názorů a zvou je k participaci, jelikož si uvědomují, že uživatelé, pokud nejsou 

vyzváni, nemají k participaci příliš mnoho šancí a příležitostí.  

 

Kritéria participativní kultury podle Kaplánka a Kočerové (2011) 

Podle Kaplánka a Kočerové (2011) se participativní kultura organizace vytváří 

každodenním přístupem vedení organizace, které běžně zve k participaci ty, kterých se 

rozhodnutí týkají. Participativní kultura organizace je podle nich synonymem 

demokratické kultury organizace.  

Tito autoři (tamtéž) popsali deset kritérií, podle kterých lze rozpoznat,  

zda v organizaci panuje participativní kultura organizace. Přestože tato kritéria vztahují 

k organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, domníváme se, že mohou inspirovat i jiné 

organizace, proto je zde uvádíme: 

1. Účastníci nejsou ponecháni v procesu participace sami sobě, mají někoho, kdo jim 

v tomto procesu pomáhá, kdo je doprovází. 
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2. Proces participace je přizpůsoben schopnostem účastníků. 

3. Schopnost participace účastníků se rozvíjí. 

4. Mezi vyjádřením názoru účastníků a realizací opatření je jasná časová souvislost. 

5. Používané participační techniky jsou přizpůsobeny věku a situaci účastníků. 

6. Účastníci participují na rozhodování buď přímo, nebo prostřednictvím svých 

zástupců. 

7. Bere se ohled na specifické potřeby a přístupy jednotlivých účastníků.  

8. Participační proces je přizpůsoben lokálnímu kontextu. 

9. Výchova k participaci se děje od útlého dětství. (Pozn.: specifické kritérium  

pro organizace zaměřené na práci s dětmi, proto navrhujeme modifikovat jej  

na důraz na participativní přístup již od prvního kontaktu s uživatelem, pozn. aut.). 

10. Participace má místo v každodenním životě, není výjimkou. 

 

Podle Kirby (2003a,b) a Adamse (2008) je budování participativní kultury 

komplexní, dynamický a kreativní proces, v němž se uživatelé i poskytovatelé učí od sebe 

navzájem, i jak společně pracovat. Je to proces, který posouvá rozdělení moci mezi 

poskytovateli a uživateli a požaduje vytváření nového vztahu mezi nimi v běžné 

každodenní praxi (Adams, 2008). Výhody, které participace uživatelů přináší, se týkají jak 

organizací samotných, kdy přispívá ke zvýšení jejich kvality a zaměření na potřeby osob, 

tak uživatelů a jejich osobnostního rozvoje, včetně budování odpovědnosti za svá 

rozhodnutí. V neposlední řadě vede i k rozvoji občanské společnosti a podpoře sociálního 

začleňování uživatelů služeb (Kirby, 2003a,b).  

Matoušek (2013) ve své encyklopedii sociální práce pojmenovává tzv. participativní 

přístup v sociální práci. Stěžejním tématem tohoto přístupu je i zde vztah profesionála 

(sociálního, pomáhajícího pracovníka) a uživatele služby (příjemce pomoci) a přerozdělení 

moci mezi poskytovateli a uživateli služeb. Participativní přístup nachází podle něj největší 

uplatnění v procesu plánování rozvoje služeb na místní úrovni7 (Kubalčíková in Matoušek, 

2013). To, že participace napadá tradiční rozdělení moci ve společnosti, je podle Adamse 

(2008) důvodem, proč je participace v sociální práci, mohli bychom říci v pomáhajících 

službách obecně, obtížná nebo se často nedaří. 

 

 

                                                 
7 Pro tento proces se obvykle používá termín „komunitní plánování“ (Kubalčíková in Matoušek 2013). 
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Participace pracovníků 

Domníváme se, že pokud chceme hovořit o participativní kultuře organizace, 

nesmíme se omezit pouze na jednu skupinu aktérů, v našem případě uživatele služeb. Je 

třeba zmínit i aspekt participace pracovníků na dění v organizaci. Určité prvky vztahů mezi 

vedením a zaměstnanci se totiž mohou přenášet do vztahů mezi pracovníky a uživateli  

a ovlivňovat tak obraz organizační kultury (Havrdová a kol., 2011b). 

Lukášová (2011) v tomto případě hovoří o participaci či angažovanosti8 pracovníků, 

jejichž znakem je, že pracovníci se chovají:  

- aktivně, iniciativně a angažovaně ve prospěch cílů organizace;  

- autonomně, tzn. přijímají odpovědnost za svou práci a její výsledky a samostatně  

a operativně řeší problémy;  

- loajálně vůči organizaci.  

Angažovanost pracovníků je definována jako: „…míra identifikace jedince s danou 

organizací a zapojení se do ní.“ (Porter a kol. citován in Armstrong, 2007: 233). 

V těchto organizacích mají pracovníci na jakékoli úrovni vliv na rozhodování, které 

se týká jejich práce, cítí se být cennou součástí organizace a jsou si vědomi, že se svou 

prací podílejí na dosahování cílů organizace. Tyto organizace také vykazují vysokou míru 

efektivity (výkonnosti). Klíčová role při tomto procesu náleží managementu, jeho způsobu 

motivace a vedení pracovníků a důslednosti v komunikaci vize a demonstrace priorit 

(Lukášová, 2011; Vodáček, Vodáčková, 2009).  

Ukazateli míry participace (angažovanosti) pracovníků jako rysu organizační kultury 

jsou (Lukášová, 2011): 

- zmocnění – pracovníci mají schopnost, iniciativu a pravomoc k tomu, aby řídili 

svou vlastní práci, což vytváří jejich pocit spoluvlastnictví a spoluodpovědnosti 

vůči organizaci; 

- týmová orientace – v organizaci je důležitá vzájemná spolupráce a týmové 

směřování k dosažení společných cílů; 

- rozvoj pracovníků – organizace průběžně investuje do rozvoje znalostí a dovedností 

pracovníků.  

 

Důraz na angažovanost (či participaci) pracovníků je významnou charakteristikou 

tzv. učících se organizací. Hawkins a Shohet (2004) mluví o kultuře učení a rozvoje, která 

                                                 
8 Pojmy „participace“ a „angažovanost“ pracovníků považujeme pro potřeby této práce za synonyma.  
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stojí na přesvědčení, že pomáhající profese jsou nejlépe schopny napomáhat druhým 

s učením, pokud sami u sebe podporují neustálé učení a rozvoj. Toto učení a rozvoj se má 

odehrávat nikoli na úrovni jednotlivců, ale na úrovni celé organizace od samého vrcholu  

až po nejnižší úrovně. Tyto organizace dokážou daleko lépe naplnit potřeby svých 

uživatelů, protože naplňují i potřeby vlastních zaměstnanců. Jsou charakterizovány 

vysokou mírou shody mezi cíli pracovníka s cíli organizace.  

S konceptem učící se organizace, který je mezi autory zabývajícími se organizací 

rozšířený, koresponduje koncept tzv. resilientní (zvyšující odolnost) kultury (Boddoe, 2010 

in Havrdová a kol., 2011a). Tento koncept vychází ze zkušenosti, že v praxi dochází často 

ke zneužívání a formalismu procesu učení, a tím ke ztrátě důvěry pracovníků v systém 

vzdělávání. Proto resilientní kultura organizace kromě podpory učení a rozvoje klade důraz 

na kolektivní spolupráci a rozhodování, vyrovnanost pracovního života, zplnomocnění 

pracovníků a prostor pro reflexi. V těchto organizačních kulturách dochází i k vyšší 

participaci všech úrovní pracovníků na dění uvnitř organizace (Havrdová a kol., 2011a). 

V této souvislosti se nám hodí zmínit Raginse (2002), jehož myšlenky a přístupy 

významně ovlivnily model peer konzultanství ve službách pro lidi s duševním 

onemocněním, který zdůrazňuje, že pouze zplnomocněný pracovník může zplnomocnit 

uživatele služby.  

 

1.3 Shrnutí 

 

Mezi autory zabývajícími se problematikou participace neexistuje shoda o jednotné 

definici participace. Rovněž je rozlišováno více druhů, forem i stupňů participace, které se 

liší podle úrovně zapojení jednotlivých osob i podle toho, do čeho a za jakým účelem mají 

být zapojeny. Společně s Kirby (2003a,b) a Adamsem (2008) rozlišujeme mezi pojmy 

„participace“ a „začlenění“, kdy v participaci se jedná nejen o zapojení (účast), ale 

zejména o aktivní zapojení osob a jejich možnost přispět k řízení a rozhodování. 

Podrobněji jsme se zabývali participací na úrovni organizace a zavedli jsme pojem 

participativní kultura organizace. Tato kultura zahrnuje celý způsob přemýšlení a práce 

organizace, ve které je participace klíčová pro její fungování a projevují se v ní hodnoty 

organizace i důvody, které má pro zapojení osob. Budování participativní kultury je 

proces, který požaduje vytváření nového vztahu mezi osobami v běžné každodenní praxi 

(Adam, 2008).   
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2 Participace lidí s duševním onemocněním  

 

2.1 Vymezení pojmů 

 

Dříve, než se budeme podrobněji zabývat otázkou participace lidí s duševním 

onemocněním, stručně definujeme několik základních pojmů, které používáme.   

 

2.1.1 Duševní onemocnění 

 

Duševní onemocnění9 je nemoc projevující se poruchami prožívání a mezilidských 

vztahů (Matoušek, 2003). Podle jedné z dostupných definic je duševní onemocnění 

označení pro: „některé psychické stavy projevující se v myšlení, prožívání a chování 

člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti.“ (Hartl, Hartlová, 2004: 424).  

Jednotlivá duševní onemocnění jsou rozlišovány podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN 10) Světové zdravotnické organizace (WHO), kde jsou zařazeny  

do diagnostických skupin písmene F, a podle Diagnostického manuálu duševních nemocí 

Americké psychiatrické asociace (APA). Mezi hlavní skupiny duševních onemocnění patří 

psychózy, poruchy nálady, poruchy osobnosti, organicky podmíněné poruchy a úzkostné 

poruchy (Matoušek, 2003). Jelikož není účelem této práce jednotlivé diagnostické okruhy 

podrobně specifikovat, odkazujeme zájemce na dobře dostupnou odbornou literaturu 

(například Hoschl, Libiger, Švestka, 2004). Zmíníme ale ještě termín „závažné duševní 

onemocnění“, který se v poslední době těší oblibě. 

 

2.1.2 Osoby se závažným duševním onemocněním   

 

Termín „závažné duševní onemocnění“10 označovaný zkratkou SMI je v současné 

době odbornou veřejností hojně používaný odborný termín. Také my, když hovoříme  

o službách pro lidi s duševním onemocněním, máme na mysli především osoby z této 

kategorie.  

Osoba, kterou chceme zařadit do této kategorie, musí současně splnit následující tři 

podmínky (Fiala et al., 2014): 

                                                 
9 anglicky „mental illnes“, jako synonymum je používán termín „duševní porucha“ 
10 anglicky: „several mental illness“ 
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- diagnostický okruh F2 (schizofrenie, schizofrenické poruchy, poruchy s bludy), F3 

(afektivní poruchy – bipolární afektivní porucha, periodická depresivní porucha), 

eventuálně F4 (neurózy) a F6 (poruchy osobnosti); 

- trvání onemocnění déle než dva roky; 

- funkční postižení v praktickém životě vyjádřené na škále GAF v hodnotě 

sedmdesát nebo méně11.  

Do této kategorie mohou být řazeny i osoby, které jsou rozvojem závažného 

duševního onemocnění ohroženy (tamtéž). 

Osoby se závažným duševním onemocněním se při neadekvátní péči mohou potýkat 

s chronifikací nemoci, opakovanými hospitalizacemi a sociálním vyloučením. Přítomnost 

duševního onemocnění se neprojevuje pouze ve fyzické (duševní) stránce, ale také 

v oblasti sociální a společenské. Ovlivňuje jejich komunikaci i vztahy s okolím a může 

ovlivňovat či ztěžovat jejich schopnost rozhodovat se (Mahrová, Venglářová, 2008). 

 

2.1.3 Postoje k osobám se závažným duševním onemocněním 

 

Naším záměrem není podávat v této kapitole přehled historie přístupů k lidem 

s duševním onemocněním, o tom byla napsána řada odborných publikací (například 

Foucault, 1994). Považujeme však za podstatné uvědomit si, že duševní nemoc a duševní 

zdraví jsou pojmy, které se proměňují v čase a souvisí s tím, co je právě ve společnosti 

považováno za „normální“. S těmito postoji společnosti jsou spojeny projevy 

(sebe)stigmatizace12, které jsou pro lidi s duševním onemocněním velkou bariérou 

participace (Pěč, Pobstová, 2009). Pokud již jednou tyto projevy vznikly, je těžké je 

zastavit a nezáleží obvykle na vážnosti ani druhu duševního onemocnění, ani na míře 

uzdravení (Thornicroft, 2006).  

Přesto můžeme sledovat postupnou proměnu postojů společnosti k lidem s duševním 

onemocněním, kterou dobře vystihuje obrázek č. 1. Tato změna souvisí se vzrůstajícím 

zájmem o subjektivní prožívání těchto osob (Pěč, Probstová, 2014). Do popředí se dostává 

důraz na názor lidí s duševním onemocněním (Thornicroft, 2006). 

 

 

                                                 
11 GAF = Global Assessment of Functioning Scale – hodnotící škála vyjadřující na stupnici 1–90 závažnost 

symptomů a (ne)způsobilost vykonávat běžné životní funkce (Centrum, 2004). 
12 Stigma – „cejch“, „nálepka“, negativní přesvědčení a očekávání o dané osobě (Pěč, Probstová, 2009). 
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Obr. č. 1: Proměna postojů k lidem s duševním onemocněním 

 

Zdroj: Durajová, 2015 

 

V medicínském modelu je v centru pozornosti nemoc, její symptomy a léčení. 

Sociální model již přináší důraz na člověka jako celek. Lidskoprávní model vychází  

ze sociálního modelu a navíc zdůrazňuje uznání a naplňování lidských práv lidí s duševním 

onemocněním. Jsme přesvědčeni, že téma naší diplomové práce vychází z tohoto třetího 

modelu. 

 

2.1.4 Systém psychiatrické péče v ČR 

 

V současné české právní úpravě neexistuje speciální legislativní norma upravující 

oblast péče o duševní zdraví. Péče o osoby s duševním onemocněním současně spadá  

do zdravotnického a sociálního systému, který je každý upraven speciálním zákonem  

– zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Síť služeb pro lidi s duševním onemocněním dělíme na služby ambulantní, lůžkové  

a komunitní. V ambulantní psychiatrické péči jsou základním prvkem psychiatrické 

ambulance, často jsou místem prvního kontaktu s psychiatrickou péčí. Lůžková 

psychiatrická péče zajišťuje akutní i následnou psychiatrickou léčbu a rehabilitaci a má  

po dobu dvaceti čtyř hodin zajištěnou nepřetržitou psychiatrickou léčbu. Rozlišujeme 

několik typů lůžkových zařízení – psychiatrické nemocnice (dříve léčebny), psychiatrická 

oddělení nemocnic a samostatná zařízení. Komunitní péče je průnikem psychiatrie  

do sociálních služeb, jedná se o soubor služeb, programů a zařízení, cílem je pomoci 

osobám žít co nejvíce v podmínkách běžného života. Zahrnuje v sobě všechny typy péče, 

ambulantní i lůžkovou, ale určuje jim pozměněné role. Od poloviny 20. století je 

komunitní péče dominantním trendem v řadě vyspělých zemích a je spojena s tzv. 

deinstitucionalizací psychiatrické péče, v rámci které by mělo dojít k redukci velkých 

léčeben a jejich nahrazení komunitními službami. V tomto trendu je zdůrazňována mobilita 

medicínský 
model

sociální model
lidskoprávní 

model
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služeb, jejich propojenost, péče ve vlastním prostředí osob, orientace na jejich lidská práva 

a potřeby (Psychiatrická společnost, 2008). 

Komunitní psychiatrickou péči se nepodařilo dosud v našich podmínkách systémově 

rozvinout. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2013 charakterizovalo naší psychiatrickou 

péči takto: „Současný rigidní systém institucionální psychiatrické péče v ČR má těžiště 

v materiálně a technicky zastaralých nemocnicích/léčebnách, jejichž dostupnost není 

v mnoha regionech optimální. V ČR je zřejmá absence služeb v přirozeném prostředí 

pacienta a nízká koordinace jednotlivých složek péče…“ (MZ ČR, 2013: 7).  

Ministerstvo zdravotnictví na tuto situaci reagovalo v současné době připravovanou 

reformou psychiatrické péče. Reforma si klade za cíl v souladu s moderními celosvětovými 

trendy odstranit zmíněné deficity a zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním, 

směřovat ke službám zajišťovaným v komunitě a podporovat strategie aktivní účasti  

a zmocnění uživatelů služeb (MZ ČR, 2013). Takto deklarovaná podpora strategií aktivní 

účasti a zmocnění dokládá aktuálnost tématu participace a potřebu více se věnovat 

způsobům jeho aplikace v praxi. 

V rámci reformy má dojít k restrukturalizaci služeb a sítě zařízení poskytující péči  

a budoucí systém péče o duševní zdraví postavit na čtyřech základních pilířích – viz 

obrázek č. 2 (MZ ČR, 2013).  

 

Obr. č. 2: Pilíře systému psychiatrické péče v ČR 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (zpracováno podle MZ ČR, 2013) 
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Jak je z obrázku vidět, tento systém nově počítá se zavedením Center duševního 

zdraví, které mají posílit právě komunitní způsob práce a poskytovávání služeb 

v přirozeném prostředí osob. Ostatní pilíře rozpoznáváme i v současném systému, i když 

strategie počítá s jejich pozměněnou podobou (tamtéž). 

Z našeho pohledu však v tomto plánovaném systému psychiatrické péče stále ještě 

chybí propojenost a koordinace jednotlivých pilířů. Pro ilustraci představíme jiné schéma 

(viz obrázek č. 3), které rovněž znázorňuje systém psychiatrické péče pro osoby  

se závažným duševním onemocnění. Tento systém se však více orientuje na člověka 

(jedince) a propojení třech hlavních oblastí péče o něj – podpory osobního zotavení, 

redukci psychiatrických symptomů a podpory sociálního začleňování dané osoby.  

 

Obr. č. 3: Integrovaná péče o osoby se SMI 

 

Zdroj: Bahler, 2014 (in Foitová, 2014a, překlad vlastní13) 

 

                                                 
13 Podpora osobního zotavení – „Supporting Personal Recovery“; Podpora sociálního začleňování  

– „Supporting social Inclusion“; Redukce psychiatrických symptomů – „Reducting Psychiatric Symptoms“ 
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2.2 Participace v systému psychiatrické péče  

 

V předchozích kapitolách jsme ukázali, že participace lidí s duševním onemocněním 

souvisí s postoji společnosti k nim. V posledních letech je patrný příklon k uznání  

a naplňování základních lidských práv a svobod těchto osob. Důraz na participaci je 

vyjádřen v řadě dokumentů, ke kterým se Česká republika připojila a které stručně v této 

kapitole představíme. 

 

Předpokladem pro uskutečňování participace se stala již „Všeobecná deklarace 

lidských práv“ vyhlášená 10. prosince 1948 Valným shromážděním OSN, jež se stala 

základem právních řádů v mnoha zemích. Výzvu v preambuli deklarace k tomu, aby se 

každý jednotlivec i orgán společnosti podílel na uvedení těchto práv a principů  

do každodenního života společnosti, je možné vnímat jako výzvu k (občanské) participaci 

(Kaplánek, Kočerová, 2011). 

Česká republika v roce 2009 ratifikovala „Úmluvu OSN o právech lidí se zdravotním 

postižením“ (dále Úmluva), která byla 12. 2. 2010 vydána ve sbírce mezinárodních smluv 

a stala se součástí našeho právního řádu. Úmluva má za cíl chránit osoby se zdravotním 

postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, 

sociální a kulturní práva, a zavazuje státy k zajištění toho, aby v praktickém životě 

docházelo k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. Lidé  

se zdravotním postižením jsou v čl. 1 Úmluvy vymezeny jako: „…osoby s dlouhodobým 

fyzickým, duševním, mentálním nebo smyslovým postižením, které může v integraci 

s dalšími faktory způsobit potíže s jejich zapojením do běžné společnosti.“ (Úmluva, 2010, 

čl. 1). 

Přestože Úmluva nezavádí žádná nová práva, přinesla řadu zásadních změn a důrazů 

v přístupu k lidem se zdravotním postižením. S našim tématem souvisí čl. 4 odst.  

3 Úmluvy, který stanoví obecný závazek států: „Při vytváření a provádění legislativy  

a politik za účelem provádění této úmluvy, stejně jako při rozhodování o dalších otázkách 

týkajících se osob se zdravotním postižením, budou státy, které jsou smluvní stranou, 

konzultovat tuto problematiku s osobami se zdravotním postižením, i s dětmi se zdravotním 

postižením, a budou s nimi aktivně spolupracovat prostřednictvím organizací je 

zastupujících.“ (Úmluva, 2010, čl. 4). A dále čl. 19 Úmluvy, který stanoví právo lidí  

se zdravotním postižením žít nezávisle a být zapojeni do běžného života.  
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Ministerstvo zdravotnictví vydalo v říjnu roku 2013 dokument s názvem „Strategie 

reformy psychiatrické péče“, který se stal závazným podkladem pro transformaci 

psychiatrické péče u nás. 

Tato strategie reformy psychiatrické péče navazuje na „Akční plán duševního 

zdraví“, který vydala v roce 2013 Světová zdravotnická organizace. Mezi důležité úkoly, 

které členským států navrhuje, je umožnění pacientům podílet se na rozhodování o procesu 

své léčby (Akční plán, 2013).  

Rovněž v Zelené knize (2005), která byla přijata Evropskou komisí 14. 10. 2005 

v Bruselu a jejímž cílem je navrhnout strategii Evropské unie pro oblast duševního zdraví 

je konstatováno, že na psychiatrické péči by se měly zásadním způsobem podílet 

organizace pacientů a občanská společnost. 

Transformace psychiatrické péče by tedy měla přinést nové možnosti především 

uživatelům péče, kteří by měli získat větší samostatnost a možnost o sobě více rozhodovat, 

ale současně i nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Participace je tedy jedním  

z hlavních prvků transformace psychiatrické péče. 

 

Participace v sociálních službách 

Oblast sociálních služeb upravuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů (ZSS), a navazující Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Téma participace uživatelů na sociálních službách je v tomto zákoně 

řešeno okrajově, respektive nepřímo. Považujeme však za důležité je zmínit, jelikož peer 

konzultanti jsou v našem kontextu zapojeni právě do činnosti neziskových organizací, 

které poskytují sociální služby podle tohoto zákona. 

Důraz na participaci uživatelů souvisí zejména se zavedením principu posílení 

aktivní role uživatelů sociálních služeb, kdy by se uživatel měl stát aktivním činitelem 

oprávněným ovlivňovat politiku sociálních služeb i spolurozhodovat o poskytování 

sociální služby a tím přispívat k řešení své nepříznivé sociální situace. Tento důraz je 

patrný z § 2 ZSS, který charakterizuje základní zásady sociálních služeb a jehož část si zde 

dovolíme ocitovat: „Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí 

působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým 

činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální 

situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány 
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v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno 

dodržování lidských práv a základních svobod osob.“ (ZSS, § 2). 

Společně s Havlíkovou a Hubíkovou (2007) tvrdíme, že myšlenka aktivní role 

uživatelů na poskytování sociálních služeb otevírá téma vztahu poskytovatel a uživatel  

a s tím spojené vymezení pozice a role uživatele v rámci sociální služby. Podle autorek 

(tamtéž) je nezbytně nutné dosáhnout hlubší proměny vztahu mezi poskytovateli sociálních 

služeb a jejich uživateli, přičemž základní předpoklad a podmínka pro jejich reálnou 

participaci spočívá v opravdové akceptaci uživatele jako rovnocenného partnera. Bez této 

podmínky hrozí, že úsilí o participaci bude pouze formální a uživatelé sociálních služeb 

„…se stanou loutkami při hře na participaci, než jedněmi z rozhodujících aktérů…“ 

(Havlíková, Hubíková, 2007: 19).14  

 

2.3 Shrnutí  

 

Participace lidí se závažným duševním onemocněním souvisí s postupnou proměnou 

postojů společnosti, kdy se do popředí dostává důraz na uznání a naplňování jejich 

lidských práv a základních svobod. Tento proces ovlivňuje postavení a roli lidí s duševním 

onemocněním v systému psychiatrické péče, kdy je jejich aktivní účast považována  

za jeden z jeho základních prvků. Česká republika v souladu s moderními trendy směřuje 

k transformaci současného systému psychiatrické péče a zavázala se v něm změnit 

postavení lidí s duševním onemocněním. Model peer konzultanství, jako příklad 

participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných službách, tomuto trendu 

odpovídá a budeme se mu věnovat v následující kapitole.  

  

                                                 
14 V pojetí Arnsteinové (Arnestein, 1969) by se tak jednalo o tzv. tokenismus, podle Harta (Kaplánek, 

Kočerová, 2011; Kirby, 2003a,b) o falešnou participaci. Podrobněji viz kapitola 1.1. 
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3 Peer konzultantství  

 

V následující kapitole definujeme pojem „peer konzultant“ a popíšeme specifika jeho 

činnosti a role v týmu pracovníků poskytujících služby lidem s duševním onemocněním. 

Jelikož model peer konzultanství není v dostupné české odborné literatuře příliš popsán, 

budeme vycházet zejména ze zkušeností holandských a britských organizací, které s ním 

mají delší zkušenost15. Také se inspirujeme manuálem „Zapojení peer konzultantů do péče 

o duševní zdraví“ (Foitová et al., 2014b), který je výstupem popisovaného projektu. 

Půjčíme si z něj zejména praktické postřehy z českého prostředí. V holandské organizaci 

byl první peer konzultant zaměstnán v roce 2006. V anglické literatuře se rozvoj projektů 

peer podpory významněji objevuje od roku 2009. Toto jsou skutečnosti, z nichž je patrné, 

že se jedná o aktuální téma a nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, 

který souvisí s výše zmíněnou změnou postojů společnosti k lidem s duševním 

onemocněním. 

 

3.1 Peer konzultant 

 

V anglickém prostředí je používán termín „peer support worker“. V holandských 

zdrojích se setkáváme s pojmem „peer specialist“. V projektu, kterým jsme se inspirovali, 

je používán pojem „peer konzultant“. Ministerstvo zdravotnictví ČR v materiálu „Strategie 

reformy psychiatrické péče“ (MZ ČR, 2013) používá pojem „peer pracovník“. Všechny 

tyto pojmy považujeme za synonyma a pro účely této diplomové práce se budeme 

v souladu s terminologií projektu držet termínu „peer konzultant“16.  

MZ ČR (2013: 71) definuje peer konzultanta jako: „osobu, která má vlastní nebo 

zprostředkovanou zkušenost s duševním onemocněním“17. Tato definice je však 

nedostatečná, jelikož klade důraz pouze na zkušenost osoby s duševním onemocněním. 

Přitom další významnou charakteristikou, nebo lépe podmínkou, je, že osoba s duševním 

onemocněním tuto svou zkušenost využívá ve prospěch ostatních lidí se stejnou nebo 

podobnou zkušeností, a to v rámci své pracovní role. Peer konzultant je tedy pracovníkem 

                                                 
15 holandská organizace GGZ Noord Holland Noord, britská organizace Mental Health Organization  
16 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví rozlišuje kromě peer konzultanta ještě „peer lektora“, jehož 

úkolem je na základě své osobní zkušenosti vzdělávat budoucí profesionály, a nabízejí pro obě pozice (peer 

lektora a peer konzultanta) shodnou definici: „…lidé s žitou zkušeností duševního onemocnění, kteří 

používají tuto zkušenost k podpoře dalších klientů a posilování jejich naděje.“ (Foitová et al., 2014b: 11).  
17 „Peer“ je anglické slovo, které je používáno pro označení osoby stejného stavu, například věku, postavení, 

schopností apod. (či dalších shodných charakteristik (Anglicko-český slovník, 2001). 
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(zaměstnancem) organizace poskytující služby lidem s duševním onemocněním. 

Holanďané (Foitová et al., 2014b) navíc zdůrazňují, že je nutné, aby tato osoba 

absolvovala odpovídající vzdělávání. 

Základní charakteristiky, pomocí kterých lze definovat peer konzultanta, shrnujeme 

tedy takto: 

- osoba s vlastní (případně zprostředkovanou) zkušeností s duševním onemocněním, 

- osoba, která tuto zkušenost využívá k podpoře dalších osob se stejnou nebo 

podobnou zkušeností, 

- osoba, která je pracovníkem organizace poskytující služby lidem s duševním 

onemocněním a která má v organizaci (týmu) specifickou roli, 

- osoba, která je na roli peer konzultanta připravena (vzdělána). 

 

Na tomto místě uděláme krátký exkurz do praktické části práce a dovolíme si citovat, 

jak se peer konzultant, se kterým jsme vedli rozhovor, představuje: „…že jsem nastoupil 

na pozici, které se říká peer konzultant, ale v jádru je to člověk, který má sám zkušenost 

s duševním onemocněním a díky tomu může mít větší porozumění pro to, co klienti 

prožívají v rámci svýho duševního onemocnění a že tady má fungovat jako takový mezi 

článek mezi terapeutem, takový to propojení a že jsem tady pro ně, pro osobní rozhovory, 

pokud budou cítit, že bude pro ně přínosný si se mnou popovídat o těch věcech praktického 

života člověka, kterej má nějaký handicap…“ (peer konzultant, rozhovor č. 3). 

 

3.2 Peer konzultantství v ČR  

 

V českém prostředí začal být peer konzultant cíleně řazen do systému psychiatrické 

péče až v roce 2013 díky již zmiňovanému projektu „Zapojení peer konzultantů do péče  

o duševně nemocné“ Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD). V rámci projektu 

bylo vytvořeno deset pracovních pozic pro peer konzultanty v neziskových organizacích 

poskytujících služby pro lidi s duševním onemocněním. Tyto pracovní pozice byly 

z projektu dotovány do výše 0,5 úvazku. Po skončení projektu si většina organizací pozici 

peer konzultanta udržela nebo alespoň plánovala udržet (Foitová et al., 2014b). Víme také, 

že současně vznikají další navazující projekty, ve kterých se školí noví peer konzultanti. 

Samozřejmě nepopíráme, že uživatelé – lidé se zkušeností s duševním onemocněním, byli 

jednotlivými organizacemi zapojováni i dříve, vznikaly služby vedené uživateli a různé 
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svépomocné aktivity. Nyní ale mluvíme o koncepčním systémovém zapojení do systému 

psychiatrické péče.  

V našem prostředí peer konzultanti poskytují prozatím podporu zejména v nestátních 

neziskových organizacích, jež poskytují sociální služby lidem s duševním onemocněním 

registrované podle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (ZSS). Na peer konzultanty se vztahují stejné kvalifikační požadavky jako  

na ostatní pracovníky působící v sociálních službách. Jelikož peer konzultanti pracují 

obvykle na pozici „pracovníka v sociálních službách“ (viz § 116 ZSS), postačuje jim 

k získání kvalifikace úspěšné absolvování 150 hodinového akreditovaného kvalifikačního 

kurzu do jednoho a půl roku od uzavření pracovního poměru. Jiné zákonné podmínky, 

které by upravovaly odbornost peer konzultantů, se na ně nevztahují. Další případná 

kritéria jsou tedy plně v kompetenci zaměstnavatele.  

V projektu byly doporučeny následující požadavky na osobu peer konzultanta 

(Foitová et al., 2014b): 

- vlastní zkušenost se závažným duševním onemocněním v posledních deseti letech, 

- ochota mluvit o svých zkušenostech a osobním procesu zotavení, 

- schopnost zacházet se svým zdravotním stavem, 

- trestní bezúhonnost, 

- schopnost používat běžný kancelářský software. 

Dále bylo doporučeno zaměstnat peer konzultanta do týmu, který je stabilní, má 

zajištěné personální obsazení i systém financování a jiné materiální prostředky. 

 

V kontextu zmíněné reformy psychiatrické péče je zapojení peer konzultantů  

do systému péče o lidi s duševním onemocněním průkopnickým aktem. Jak jsme již 

uvedli, v rámci reformy se počítá se vznikem Center duševního zdraví (CDZ). V těchto 

centrech by hlavní roli měly hrát terénní komunitní multidisciplinární týmy schopné 

poskytnut sociální i zdravotní péči, včetně krizových intervencí, v přirozeném prostředí 

osob. Předpokládá se, že jeden z pracovníků CDZ bude pracovat minimálně na 0,5 úvazku 

v roli peer konzultanta a nebude moci v týmu vykonávat jinou profesi. Důvodem je 

zachování jedinečnosti jeho role (Fiala et al., 2014). 
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3.3 Peer podpora   

 

Pro činnost peer konzultanta je ve většině dostupných zahraničních zdrojích 

používán anglický termín „peer support“. Špidlenová (2011) jej překládá jako osobní 

asistenci uživatelům poskytovanou jinými (obvykle bývalými) uživateli služeb. My s tímto 

překladem nesouhlasíme, jelikož jsme přesvědčeni a později doložíme, že termín „peer 

support“ obsahuje širší spektrum činností než pouze osobní asistenci, a rovněž je sporné, 

zda se jedná o (bývalé) uživatele služeb. Přikláníme se proto k používání pojmu „peer 

podpora“, který budeme dále používat pro označení specifické činnosti peer konzultanta. 

Poskytování peer podpory má své kořeny v antipsychiatrickém hnutí šedesátých let  

20. století a je považováno za užitečné u následujících problémů: závislosti, úzkosti, 

deprese, rozvody, obtížné životní události, vztahové problémy, demence a řada dalších 

duševních obtíží. Peer konzultanti bývají v systému psychiatrické péče zapojováni do tzv. 

multidisciplinárních týmů poskytujících individualizovanou podporu lidem s duševním 

onemocněním. Je uváděno, že zapojení peer konzultantů a využití jejich potenciálu by 

mělo být jedním ze základních témat při optimalizaci poskytování služeb pro lidi 

s duševním onemocněním (Mental Health Organization, 2012). 

V Holandsku jsou peer konzultanti povinnými členy komunitních 

multidisciplinárních týmů (tzv. FACT týmů), které poskytují komplexní terénní péči lidem 

s vážným duševním onemocněním. Jedná se o propojenou péči psychiatra, psychologa, 

sociálního pracovníka, zdravotní sestry a dalších odborníků (Foitová et al., 2014b). Peer 

konzultanti kromě těchto komunitních týmů pracují dále na akutních i dlouhodobých 

lůžkových odděleních, v centrech specializovaných pro osoby s duální diagnózou, 

s autismem, seniory, forenzní psychiatrii a při uživatelských aktivitách. V USA byla již 

v devadesátých letech minulého století ve standardech asertivní komunitní léčby zakotvena 

povinnosti zaměstnat peer konzultanta (Říčan, 2014). 

 

Náplň práce peer konzultanta 

Náplň práce peer konzultanta a její forma může být dosti rozlišná. Může jít  

o individuální práci s uživateli či jejich rodinnými příslušníky, práci se skupinou, podávání 

zpětné vazby týmu, činnost v terénu nebo v ambulantních či pobytových zařízeních, může 

se zaměřovat na naslouchání, řešení problému či konfliktů, ale i vzdělávání, 

zprostředkování komunikace apod. Její variabilitu ilustrujeme na typech peer podpory 
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pojmenované na základě výzkumu provedeného ve Skotsku (Mental Health Organization, 

2012): 

-  „spřátelení se“18 – důraz je kladen na vztah mezi peer konzultantem a uživatelem 

(příjemcem peer podpory); peer konzultant pomáhá uživateli pocítit hodnotu, 

naslouchá mu, umožňuje mu se na něco těšit, tráví společně čas, peer konzultant 

dává uživateli informace a důvěru, ale nezasahuje do jeho sociální sítě;  

- „peer mentoring“19 – peer konzultant je zde v roli mentora, který s uživatelem tráví 

čas a aktivně rozvíjí jeho dovednosti, aktivně na základě své vlastní zkušenosti 

předává informace, které mohou uživateli pomoci zvládat jeho situaci a přebírat 

nad ní kontrolu;  

- „zprostředkování peer podpory“20 – peer konzultant zprostředkovává výměnu 

zkušeností mezi členy skupiny (tzv. peers) a podporuje a vytváří v rámci této 

skupiny bezpečné prostředí, povzbuzuje členy skupiny k vyprávění a sdílení 

zkušeností s vlastním zvládáním projevů nemoci; někdy tento typ peer podpory 

vede k rozvoji svépomocných skupin; 

- „podpora svépomocných skupin“21 – v tomto případě se nejedná o novou aktivitu, 

naopak svépomocné skupiny a organizace jsou rozšířeny již od šedesátých let 

minulého století, jsou vedeny někým uvnitř skupiny.  

 

Ať už je náplň práce a její forma jakákoli, hlavním a klíčovým nástrojem práce peer 

konzultanta je sdílení jeho životního příběhu zotavení22 a vztah mezi peer 

konzultantem a příjemcem jeho podpory23 (Furnemont, 2013). Jelikož mezi peer 

konzultantem a příjemcem jeho podpory se obvykle jedná o blízký vztah a i probíraná 

témata jsou obvykle velmi osobní, je doporučováno, aby byl ustanoven tzv. peer 

koordinátor (Foitová et al., 2014b). To je zaměstnanec organizace, který koordinuje nebo 

facilituje poskytování peer podpory a který by měl dobře znát peer konzultanta i uživatele. 

Zde je zřejmá důležitost formalizace peer podpory, jejíž součástí by měla být i dlouhodobá 

a pravidelná podpora peer konzultantů, obvykle ve formě supervize a vzdělávání. Právě 

jedním z největších nedostatků peer podpory, pojmenovaných na základě výzkumu  

                                                 
18 Anglicky „befriending“ nebo „buddying“. 
19 Anglicky „mentoring“. 
20 Anglicky „facilitated peer support“. 
21 Anglicky „peer led support groups“. 
22 Podrobněji o „životním příběhu zotavení“ bude pojednáno v následující kapitole 3.4. 
23 V anglických zdrojích je používán termín „working relationship“. 
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ve Skotsku, byla její nedostatečná formalizace v případech, kdy se jednalo  

o dobrovolnickou činnost a kdy peer konzultanti nebyli dostatečně integrováni do systému 

organizací poskytujících služby lidem z cílové skupiny (Mental Health Foundation, 2012). 

 

Činnost peer konzultanta v ČR 

Podle zahraničních zkušeností by měla být činnost peer konzultanta specifikována  

na lokálních úrovních, podle specifických potřeb daného týmu, dané lokality a rovněž 

podle výběru konkrétního peer konzultanta, jeho dovedností a vzdělání. Také v námi 

sledovaném projektu, přestože pozice a náplň práce peer konzultanta vycházela a byla 

inspirována holandským modelem, byla zapojeným organizacím ponechána velká míra 

volnosti v tom, jakou konkrétní činnost pro peer konzultanta přidělí. Realizátor projektu 

stanovil pouze tyto základní charakteristiky činnosti peer konzultanta: 

- má odlišnou roli od role sociálního pracovníka, 

- má přístup k veškeré dokumentaci uživatelů služby, do dokumentace zaznamenává 

svou práci,  

- účastní se týmových porad a supervizí, 

- využívá vlastní podporu (řešení své nemoci) mimo sociální služby týmu, do kterého 

je zařazen, nejlépe mimo organizaci, 

- nezastává roli klíčového pracovníka s jasně vymezeným okruhem uživatelů, 

- neposkytuje samostatně krizovou intervenci, 

- neprovádí samostatně vstupní šetření do služby, tj. jednání se zájemcem o službu, 

- neuzavírá smlouvy o poskytování sociální službě, 

- neradí uživatelům ohledně medikace (Foitová et al., 2014b).  

 

V praktické části diplomové práce se ke konkrétní podobě činnosti peer konzultanta 

ještě vrátíme. Na teoretické rovině lze říct, že peer konzultant pracuje s uživateli služeb,  

i s jejich rodinnými příslušníky či širším sociálním okolím, ale i se samotným týmem 

poskytujícím služby lidem s duševním onemocněním (Foitová et al., 2014b). 

Při práci s uživateli služeb je hlavním úkolem peer konzultanta sdílení zkušenosti  

s nemocí a zotavováním se z ní, využívání vlastní příběhu zotavení či příběhu ostatních, 

dodávání uživatelům naděje, motivace a podpory, společné hledání jejich silných stránek  

a podpora nezávislosti, samostatného rozhodování a podněcování uživatelů k přijetí vlastní 

zodpovědnosti na cestě k zotavení (tamtéž). 
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Při práci s rodinnými příslušníky nebo širším sociálním okolím uživatele se peer 

konzultant snaží tyto osoby motivovat ke spolupráci, vysvětlovat jim zkušenosti s nemocí 

z pohledu nemocného, podporovat je v komunikaci o nemoci a posilovat jejich naději  

a víru v možnost zlepšení (tamtéž). 

Týmu poskytuje peer konzultant pohled tzv. z druhé strany, zpětnou vazbu 

s využitím vlastní zkušenosti s nemocí, zprostředkovává pohled uživatelů. Pro kolegy je 

důkazem, že zotavení je možné, že je práce týmu smysluplná. Důležité je, aby peer 

konzultant nenahrazoval práci ostatních pracovníků, jelikož jeho hodnota spočívá právě 

v tom, když pracuje v týmu společně s nimi jako plnohodnotný člen týmu (tamtéž).  

Říčan (2014) shrnuje dva hlavní přínosy zapojení peer konzultanta do týmu takto:  

- zprostředkování perspektivy příjemce podpory ostatním členům týmu, 

- ovlivnění změny způsobu uvažování o duševní nemoci jako o stavu, který lze 

překlenout a čerpat z něj i pozitivní zkušenosti.  

Přínos, který nesmíme opomenout, je přínos pro samotného peer konzultanta, který 

díky získání zaměstnání zastává smysluplnou roli a je krokem na cestě k jeho vlastnímu 

zotavení (Říčan, 2014).  

 

3.4 „Recovery“ – zotavení, úzdrava 

 

„Recovery“ je anglický termín, který je do češtiny překládá jako „zotavení“ nebo 

„úzdrava“. My preferujeme používání termínu „zotavení“. Termín „úzdrava“ spíše 

konotuje s medicínským pojetím jako je vyléčení se, vymizení příznaků nemoci a podobně, 

zatímco termín zotavení má význam širší. Jelikož je koncept zotavení v souvislosti s peer 

konzultanstvím a péčí o osoby s vážným duševním onemocnění pravidelně zmiňován  

a i my jsme jej v této práci již několikrát použili, stručně jej v této kapitole představíme. 

Koncept zotavení se utvořil na konci osmdesátých a počátku devadesátých let 

minulého století zejména v USA a rozvíjí se a šíří po celém světě. Dnes se k němu hlásí 

většina psychiatrických rehabilitačních škol a metod. Nejdříve se používal v souvislosti 

s léčbou lidí závislých na drogách s významem udržení abstinence a zlepšení kvality jejich 

života. Postupně si získal pozornost i v přístupu k péči o lidi se závažným duševním 

onemocněním (Probstová, Pěč, 2014).  

Za zakladatele tohoto konceptu je považován americký lékař Bill Anthony, ředitel 

Centra psychiatrické rehabilitace Bostonské univerzity z roku 1993, který zotavení 
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definuje jako: „…hluboce osobní, jedinečný proces proměny postojů, hodnot, pocitů, cílů, 

dovedností a/nebo rolí osoby. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějný a přínosný život přes 

omezení způsobené nemocí. Zotavení zahrnuje uchopení nového významu a smyslu života 

člověka tak, jak tento člověk překonává katastrofické důsledky svého duševního 

onemocnění.“ 24 (Anthony, 1993: 13). 

Hlavním cílem psychiatrické péče by tedy mělo být dovést člověka s onemocněním 

k zotavení, které však nemusí znamenat úplné vyléčení nemoci, ale umožní dané osobě žít 

smysluplný a významný život podle jeho volby, ať už s přítomností nebo s absencí 

symptomů nemoci. Aktérem zotavení je samotný uživatel, nelze očekávat konkrétní 

výsledek, ten je vždy individuální a u každé osoby jedinečný (Mental Health Foundation, 

2013). Zotavení spočívá v postupné změně identity osoby s duševním onemocněním  

z „pacienta“ či „uživatele“ v identitu „občana“ (Pěč, Probstová, 2009). 

Práce s osobním příběhem zotavení je, jak jsme již uvedli, klíčovým nástrojem práce 

peer konzultanta.  

 

3.4.1 Fáze zotavení 

 

Ragins (2002) uvádí čtyři stádia na cestě k zotavení: naděje, zplnomocnění, 

zodpovědnost za sebe a smysluplné životní role.  

Ve stádiu naděje nejde o planou naději, že bude líp, ale o budování důvěry v osobu 

s onemocněním a této osoby sama v sebe, že může žít kvalitním životem. S touto nadějí je 

třeba pracovat, jak s nemocnými, tak ve vztahu k pomáhajícím pracovníkům.  

Ve stádium zplnomocnění je dáván osobě s onemocněním do rukou nástroj řídit 

vlastní léčbu, svobodně se na základě dostatečného množství informací rozhodovat, věřit 

ve vlastní schopnosti a být si vědom své moci. Ragins (tamtéž) popsal 5 zplnomocňujících 

způsobů práce: 

1. spolupráce při léčbě, informování osoby a její podpora při výběru možností, 

2. cílené využívání způsobů práce a technik, pomocí kterých může osoba zvládnout 

situaci vlastními silami, 

3. zvýšené využívání přirozené podpory a zdrojů, 

                                                 
24„… a deeply personal, unique proces of changing one´s attitudes, values, feelings, goals, and/or roles. It is a 

way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even within the limitations caused by illness. 

Recovery involves the development of new meaning and purpose in one´s life as one groes beyond the 

catastrophic effects of mental illness.“. 
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4. využívání domácího či domáckého prostředí, 

5. zvýšené využívání podpory osoby se stejnou zkušeností, tj. peer podpory. 

Zplnomocněné osoby mohou převzít odpovědnosti za sebe a svá rozhodnutí, což také 

znamená možnost začít riskovat, zkoušet nové věci, učit se ze svých chyb a selhání. 

Dochází tak ke změně role osoby s duševním onemocněním od toho, o koho je postaráno, 

k tomu, kdo se stará. 

V posledním stádiu pak osoba zpět získává smysluplné životní role, o které ji nemoc 

připravila a které nemají s nemocí nic společného, například v práci, ve vztazích, v rodině, 

v duchovním zakotvení. 

 

Šíři a komplexnost konceptu zotavení ilustruje následující tabulka č. 5, která vychází 

z principů zotavení podle již citovaného Anthonyho.  

 

Tab. č. 5: Aspekty zotavení 

 Proces Výsledek 

Zotavení z nemoci 

 

 

Asertivní metody práce 

Léčení   

Zvládnutí (řízení) nemoci 

Méně symptomů 

Vyléčení  

Zotavení rolí 

 

Rehabilitace 

Stigma  

Začlenění 

Produktivní (užitečný, platný) 

člen společnosti  

Zotavení identity 

 

Příběh zotavení 

Zplnomocnění, posilování  

Žitá zkušenost 

Osobní identita 

Pohoda25  

Zdroj: Droes, 2010 (in Foitová, 2014) 

 

3.4.2 Peer podpora v procesu zotavení 

 

Analogicky ke stádiím zotavení se přizpůsobuje i peer podpora, respektive důraz 

peer konzultanta při práci s uživateli služby. Dobře to ilustruje čtyřfázový model peer 

podpory, který reflektuje jednotlivé fáze zotavení, jimiž uživatel právě prochází.  

I přesto, že fáze jsou pojmenovány odlišně, mají stejný nebo podobný význam jako výše 

popsaná stádia (Foitová et al., 2014b): 

                                                 
25v angličtině je používán termín „wellness“  



39 

 

1. fáze – ochromení nemocí – uživatel je zahlcený symptomy, převládá u něj 

beznaděj, zoufalství, pocit bezmocnosti a odloučení; cílem práce peer konzultanta 

je poskytnout mu naději a vytvořit s ním důvěrný vztah, peer konzultant aktivně 

oslovuje uživatele, nabízí pomoc při praktických záležitostech (například úklid, 

doprovod), sdílí s ním svůj příběh a vyměňují si zkušenosti, nabízí zpracování 

osobního plánu zotavení WRAP26; 

2. fáze – zápasení s nemocí – uživatel si klade otázku, jak se s nemocí a jejími 

symptomy vyrovnat, jak obnovit sebedůvěru; peer konzultant s ním mluví o jeho 

přáních, o nemoci, léčbě, podporuje ho v získání informací o nemoci a zotavení; je 

vhodné stanovit cíle, poskytnout naději a být vzorem; peer konzultant se zaměřuje 

na odkrývání silných stránek, úspěchů z minulosti, dělí se o své zkušenosti, věnuje 

se prevenci relapsu;  

3. fáze – život s nemocí – roste sebedůvěra uživatele, zbavuje se strachu z nemoci, 

seznamuje se svými silnými a slabými stránkami, obnovuje své vztahy, vrací se 

nebo nabývá role, má stále omezení, ale ví, jak se s nimi vyrovnat; peer konzultant 

podporuje uživatele v zotavování, vytváření podpůrných sítí, smysluplných 

činností, podporuje jeho nezávislost a asertivitu, dodává naději sdílením vlastní 

zkušenosti se zotavením; 

4. fáze – život překonávající nemoc – nemoc je spíše v pozadí, uživatel upevňuje 

vztahy, rozvíjí svá nadání, má nové životní cíle; peer konzultant podporuje 

uživatele v získání zaměstnání, pomáhá prohloubit zotavení a vytváření nového 

života, oslavuje s uživatelem úspěchy. 

 

 

                                                 
26 WRAP = Wellness Recovery Action Plan (Plán osobního zotavení) – je nástrojem peer konzultanta, který 

byl vyvinutý přímo lidmi s duševním onemocněním v roce 1997, má význam pro uživatele i pro samotného 

peer konzultanta, dodává sebejistotu, posiluje sebevědomí, pocit vlastní odpovědnosti za události související 

se zhoršením zdravotního stavu. Peer konzultant by si měl projít procesem zpracování vlastního plánu, aby 

mohl lépe podpořit uživatele.  

Plán obsahuje tyto tematické celky:  

- denní podpůrný plán (co potřebuji, abych se cítil lépe);  

- porozumění spouštěčům a tomu, co s nimi mohu dělat;  

- popis časných varovných příznaků a akční plán pro jejich zvládnutí;  

- porozumění signálům, že věci se zhoršují a plán pro jejich zvládnutí;  
- krizové plánování;  

- postkrizový plán (Foitová et al., 2014b; Ridgway et al., 2014).  
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3.5 Shrnutí  

 

Peer konzultant je osoba s vlastní žitou zkušeností s duševním onemocněním, která je 

zaměstnancem organizace a plnohodnotným členem týmu pomáhajících profesionálů,  

ve kterém má specifickou roli. Hlavním nástrojem práce peer konzultanta je sdílení 

zkušenosti s duševním onemocněním, zejména příběhu jeho zotavení, zaměření se na silné 

stránky a partnerský vztah mezi ním a příjemcem jeho podpory. Model peer podpory 

vychází z přesvědčení, že lidé s duševním onemocněním jsou schopní přebírat a mít 

kontrolu nad svým zdravím, souvisí s rozvojem konceptu zotavení v posledních dvaceti 

letech. Tento koncept klade důraz na umožnění osobě s duševním onemocněním žít 

smysluplný a významný život, přestože nemusí plně vymizet symptomy nemoci.  

Podstatné je, že z peer podpory těží jak dávající (tedy peer konzultant), tak 

přijímající (tedy uživatel sociální služby, klient, pacient), ale i celý systém péče o lidi 

s duševním onemocněním.  

 

 

„…ono je to vlastně úžasně jednoduchý a je to tak jednoduchý až je to geniální  

prostě že je tu někdo kdo má podobnou zkušenost se mnou…“  

(uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4 Předmět a cíl výzkumu  

 

Praktická část diplomové práce navazuje na předchozí teoretickou část, v níž jsme 

popsali teoretická východiska a definovali pojmy související se stanoveným cílem práce. 

Tím je představit model peer konzultantů jako jednu z forem participace lidí s duševním 

onemocněním na jim poskytovaných službách a na konkrétním příkladu popsat zkušenosti 

se zaváděním tohoto modelu do praxe. V praktické části se budeme zabývat právě popisem 

konkrétní zkušenosti se zaměstnáváním peer konzultanta ve vybrané organizaci. 

 

4.1 Výzkumná otázka 

 

Základní výzkumnou otázku jsme na začátku výzkumné práce stanovili takto: 

 

„Jak zapojení peer konzultanta do organizace působí na organizaci, lidi v ní, jeho 

samotného a případně další zúčastněné aktéry?“  

 

Naší snahou bylo získat co nejpodrobnější obrázek o sledovaném jevu a jeho 

prožívání zúčastněnými aktéry. Pokud mluvíme o aktérech, máme na mysli všechny 

skupiny osob, u kterých jsme předpokládali, že se jich zapojení do projektu a zaměstnání 

peer konzultanta v organizaci dotýká, a současně svými postoji, zkušenostmi  

a názory ovlivňují činnost peer konzultanta. Identifikovali jsme tyto skupiny aktérů: peer 

konzultant, uživatelé služby, zaměstnanci organizace (zástupci vedení organizace, 

kolegové peer konzultanta – členové týmu služby, manažer služby – přímý nadřízený peer 

konzultanta). Specifickým aktérem je pak pro nás i samotná organizace a její organizační 

kultura. Také nás zajímalo, zda a jak zavedení pozice peer konzultanta do organizace 

ovlivnilo úroveň participace v organizaci.  

 

Jak jsme již zmínili dříve, model peer konzultanství je v českém prostředí ale  

i v zahraničí poměrně nový. Prozatím nebylo zpracováno příliš mnoho odborných studií, 

které by napomáhaly zvyšovat porozumění procesům, které se v souvislosti s ním dějí. My 

jsme vycházeli zejména z informací poskytnutých zahraničními organizacemi, které mají 
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s tímto modelem větší zkušenost a které jsou dostupné na jejich webových stránkách27. 

V teoretické rovině jsme našli inspiraci v dílech Adamse (1997, 2008), amerického autora, 

který se dlouhodobě zabývá tématem zplnomocnění a participace na úrovni sociální práce. 

V praktické rovině jsme nalezli studii publikovanou v roce 2012 britskou organizací 

Mental Health Foundation zpracovanou na základě výzkumu prováděného ve Skotku, 

jehož cílem bylo prozkoumat přínosy peer podpory pro zvládání nemocí a zhodnotit 

možnosti její formalizace. Dále jsme se inspirovali „Manuálem zapojení peer konzultantů 

do péče o duševní zdraví“, který zpracoval realizátor námi popisovaného projektu jako 

jeho výstup, ten je však do značné míry obecný a soustředí se spíše na indikátory projektu 

a systém vzdělávání peer konzultantů. Inspiraci k tématu participaci jsme našli v závěrečné 

práci Špidlenové (2011), kterou zpracovala na katedře řízení a supervize a která se svým 

tématem nejvíce blíží naší práci. Špidlenová se stejně jako my zabývala možnostmi 

participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných službách, zaměřila se však 

na oblast jejich zapojení do hodnocení služby. Informace z oblasti participace na úrovni 

organizace jsme čerpali zejména z výzkumných studií britské autorky Kirby (2003a,b), 

přestože se soustředila na práci s dětmi a mladistvými. Participací a jejím vztahem 

ke zplnomocnění se pak ve své habilitační práci zabývá Gojová (2011), která je prezentuje 

prostřednictvím srovnání dostupné zahraniční literatury, v praxi se však participací zabývá 

v kontextu komunitní práce ve vyloučených lokalitách. 

Všechna tato díla nám byly inspirací a zároveň potvrzením aktuálnosti tématu, 

motivovaly nás se mu věnovat v praktické části práce s cílem prohloubit jeho porozumění.  

 

4.2 Metodologie výzkumu 

 

Jelikož bylo naší snahou získat co nejpodrobnější obrázek o sledovaném jevu a jeho 

prožívání zúčastněnými aktéry, zvolili jsme kvalitativní formu výzkumu. Hlavní úlohou 

kvalitativního výzkumu je ukázat, jak lidé v každodenních situacích rozumí probíhajícím 

procesům, jak je zvládají a jak provádějí akce. V ideálním případě se jedná o něco, čemu 

nerozumíme nebo s tím neumíme zacházet a z tohoto důvodu o něm potřebujeme získat  

co nejvíce informací (Hendl, 1999).  

                                                 
27 http://www.ggznederland.nl, http://www.mentalhealth.org.uk 

 

http://www.ggznederland.nl/
http://www.mentalhealth.org.uk/
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Důležité rysy kvalitativního výzkumu shrnují Švaříček, Šeďová a kol. (2007:17)  

do následující definice: „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod rozkrýt  

a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu“. 

Po prostudování odborné literatury jsme se rozhodli pro využití designu případové 

studie, který, domníváme se, nejvíce odpovídá našemu záměru, jelikož umožňuje podrobně 

zkoumat poměrně neznámý sociální jev v celé komplexnosti a popsat a vysvětlit vlivy 

různých faktorů a souvislostí. Výsledky případové studie se nedají generalizovat, ale 

mohou přinést hlubší vhled a porozumění danému případu (Miovský, 2006; Švaříček, 

Šeďová a kol., 2007), o což i my usilujeme.  

 

4.3 Případová studie 

 

Případová studie patří mezi jeden ze základních výzkumných designů  

ve společenských vědách, jejím smyslem je podrobné zkoumání a porozumění jednomu 

nebo několika málo případům, zpravidla ve více časových horizontech (Švaříček, Šeďová  

a kol., 2007; Miovský, 2006). V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho 

nebo několika málo jedinců (Hendl, 2008). 

Podle Yin (2003, in Švaříček a Šeďová a kol., 2007) patří mezi hlavní rysy případové 

studie následující charakteristiky: 

- případ jako předmět výzkumu je integrovaný systém s vymezenými hranicemi 

prostorovými a časovými; 

- zkoumání se vždy děje v reálném kontextu, za co možná nejpřirozenějších 

podmínek; 

- pro zisk relevantních údajů jsou využívány veškeré dostupné zdroje i metody sběru 

dat, i ty, které jsou tradičně uplatňované v kvantitativních výzkumech, výsledky 

jsou interpretovány dohromady ze všech použitých metod. 
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4.3.1 Vymezení případu 

 

V případových studiích může být případem osoba, skupiny osob, procesy, události 

nebo instituce (Švaříček, Šeďová a kol., 2007; Miovský, 2006). My jsme případ definovali 

jako: 

proces zavádění pozice peer konzultanta do organizace.  

 

Jak je v případových studiích zvykem, nejdříve popíšeme definovaný případ a jeho 

základní známé charakteristiky a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Podrobněji 

popíšeme projekt, díky kterému došlo k zapojení peer konzultanta do organizace,  

a organizaci, do níž byl peer konzultant zapojen.  

 

Projekt „Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné“ 

Pozice peer konzultanta byla vytvořena v rámci projektu „Zapojení peer konzultantů 

do péče o duševně nemocné“, který byl realizován v období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 

2014. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  Realizátorem 

projektu byla organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CMHCD). CMHCD 

je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšovat péči o osoby s duševním 

onemocněním v České republice. Podílí se na koncepční a metodické činnosti na poli 

politiky péče o duševní zdraví, je zapojena do pilotních projektů vytváření modelů péče  

a výzkumné činnosti. Zahraničním partnerem projektu byla nizozemská organizace GGZ 

Noord Holland Noord, která je zodpovědná za rozvoj a provoz celé řady služeb v oblasti 

péče o duševní zdraví v jednom z regionů severního Nizozemí a má několikaletou 

zkušeností se zaměstnáváním peer konzultantů (Centrum, 2012). 

Cílem projektu bylo zapojit peer konzultanty do systému péče o lidi s duševním 

onemocněním v České republice, což mělo vést jednak k podpoře zaměstnávání lidí 

s duševním onemocněním, jednak ke zkvalitnění samotného systému péče. Dalším cílem 

projektu bylo poukázat na to, kdo je peer konzultant a vzbudit zájem poskytovatelů  

o zapojení peer konzultantů do svých pracovních týmů (tamtéž).  

V rámci projektu bylo vyškoleno patnáct osob s duševním onemocněním a vytvořeno 

deset pracovních míst u neziskových organizací poskytující služby osobám s duševním 

onemocněním, na kterých byli peer konzultanti zaměstnáni na 0,5 úvazku po dobu dvanácti 



45 

 

měsíců. CMHCD poskytovalo po celou dobu trvání projektu podporu zaměstnavatelům  

a peer konzultantů formou metodických porad a individuálních a skupinových supervizí.  

My jsme zkoumali proces zavádění pozice peer konzultanta do praxe organizace 

Ledovec, o. s., která byla jednou z deseti podpořených neziskových organizací. Dříve, než 

se na tento proces podíváme hlouběji, stručně Ledovec, o. s. představíme. 

 

Ledovec, o.s. 

Ledovec, o. s. (dále Ledovec) je neziskovou organizací, která byla založena v roce 

2001 s cílem vybudovat terapeutickou komunitu venkovského typu pro lidi s duševním 

onemocněním a/nebo s mentálním postižením v Ledcích u Plzně. K realizaci tohoto cíle 

nedošlo. Přesto se Ledovec postupem času stal etablovanou organizací na poli péče  

o duševní zdraví v plzeňském regionu.  

V současné době Ledovec poskytuje sociální služby podle zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další aktivity pro lidi s duševním 

onemocněním a/nebo s mentálním postižením v plzeňském regionu. Služby jsou 

poskytovány ve dvou samostatných organizačních jednotkách – v Poradenském centru 

v Plzni a Terapeutickém centru v Ledcích u Plzně. V rámci Poradenského centra jsou 

poskytovány sociální služby: „odborné sociální poradenství“ (§ 37 ZSS), „sociální 

rehabilitace“ (§ 70 ZSS), „chráněné bydlení“ (§ 51 ZSS), „telefonická krizová pomoc“  

(§ 55 ZSS) a pro uživatele těchto služeb tzv. terapeutické dílny – svíčkařská, tkalcovská, 

ergoterapeutická dílna a dílna zahrada. V rámci Terapeutického centra je poskytována 

služba „denního stacionáře“ (§ 46 ZSS) fungujícího formou vesnické domácnosti. 

Strukturu organizace z pohledu registrovaných sociálních služeb znázorňuje obrázek č. 4. 

Kromě těchto sociálních služeb realizuje Ledovec ještě celou řadu dalších projektů 

souvisejících s problematikou duševních onemocnění, destigmatizace a podobně. Tyto 

projekty jsou zpravidla realizovány napříč organizací prostřednictvím tzv. projektových 

týmů a nerespektují hierarchické uspořádání organizace znázorněné na obrázku č. 4. 

V praxi se tedy organizační struktura Ledovce spíše podobá tzv. maticové struktuře. 

Současně Ledovec inicioval vznik dalších organizací, zejména sociálních firem, s nimiž 

úzce spolupracuje. V minulosti provozoval agentury podporovaného zaměstnávání. 
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Zařazení peer konzultanta do organizační struktury  

V organizaci pracuje přibližně dvacet pět pracovníků na hlavní pracovní poměr  

a řada dalších na vedlejší pracovní poměr nebo dohody o provedení práce či pracovní 

činnosti. Peer konzultant zde začal díky podpoře výše uvedeného projektu pracovat  

od 1. 11. 2013. Plánované zařazení peer konzultanta do organizační struktury Ledovce 

znázorňuje ovál na obrázku č. 4.  

 

Obr. č. 4: Organizační struktura Ledovce, o. s.  

 

Zdroj: Základní vnitřní směrnice; interní dokumenty organizace, 2014 

 

Peer konzultant byl tedy zařazen do týmu sociální služby „sociální rehabilitace“  

a „odborné sociální poradenství“. Posláním služby sociální rehabilitace je: „…podporovat 

rozvoj takových schopností a dovedností lidí s duševním onemocněním, které potřebují 

k zvládání nároků samostatného a soběstačného života v běžných podmínkách 

společnosti…“ (Metodika sociální rehabilitace, 2014; interní dokumenty). Posláním služby 

odborné sociální poradenství je: „…poskytnout základní podporu a informace lidem 

s duševním onemocněním v plzeňském regionu tak, aby mohli řešit svoji situaci 

s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách…“ (Metodika poradenství, 

2015; interní dokumenty). Kapacita služby sociální rehabilitace je devadesát osob 

v dlouhodobém kontaktu. Ve službě odborné sociální poradenství se jedná o krátkodobé 

intervence, kterých je v průběhu roku poskytnuto zhruba pět set (Rozhodnutí, 2013–2025; 

interní dokumenty).  
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Ve stávající praxi organizace týmy obou služeb tvoří stejní pracovníci se sdílenými 

úvazky v obou službách. Každý tým se skládá z tzv. užšího týmu a tzv. širšího týmu. Užší 

tým čítá čtyři až pět pracovníků, širší tým přibližně šest osob obvykle pracujících  

na zkrácený úvazek nebo dohodu o provedení práce. Pracovníci užšího týmu vykonávají 

roli tzv. klíčových pracovníků, kteří jsou odpovědni za individuální průběh poskytování 

služby danému uživateli, sdílejí osobní dokumentaci uživatelů, uplatňují prvky společného 

rozhodování a účastní se pravidelných porad. Pracovníci širšího týmu poskytují dílčí 

aktivity vybraným uživatelům, například sportovní aktivity, muzikoterapii, kurzy 

jazykových či počítačových dovedností, výtvarnou dílnu a jiné (Metodika sociální 

rehabilitace, 2014; interní dokumenty). 

Peer konzultant byl od počátku zařazen do užšího týmu služeb, i když bylo rovněž 

stanoveno, že nebude vykonávat roli klíčového pracovníka, tedy nebude odpovědný  

za individuálního plánování a vyhodnocování průběhu poskytování služby danému 

uživateli, ani za uzavírání smluv o poskytování sociální služby (Náplně práce, 2013–2015; 

interní dokumenty).  

 

4.4 Organizace výzkumu 

 

Jak jsme uvedli výše, specifikem případové studie je využívání široké palety zdrojů  

a metod sběru dat, neustálé opakování sběru dat a jejich analyzování, interpretace  

a vytváření teorií. V kvalitativním výzkumu je možné se během psaní výzkumné zprávy 

vrátit zpět do terénu, využívat více metod sběru dat a v případě případové studie  

i kombinovat kvalitativní metody sběru dat s kvantitativními (Švaříček, Šeďová a kol., 

2007; Hendl, 2008; Miovský, 2006).  

Tyto základní charakteristiky jsme se pokusili naplnit i my. Hlavní výzkumnou 

metodou byl pro nás rozhovor. Podpůrně, pro ověření a doplnění zjištěných dat, jsme 

použili další metody, jimiž bylo pozorování, analýza dokumentů a také dotazník, který je 

obvykle spíše používán při kvantitativní metodě výzkumu (Miovský, 2006; Disman, 2008). 

Data jsme sbírali po celou dobu trvání projektu, a také po jeho ukončení, to je  

ve více než ročním časovém horizontu. Naplnili jsme tak i další významnou charakteristiku 

případových studií, kterou je longitudinální aspekt (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

V následující kapitole stručně charakterizujeme použité metody a zdroje dat  

a popíšeme, jak jsme v praxi postupovali.  
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4.4.1 Rozhovor 

 

Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu, 

obvykle hovoříme o tzv. hloubkovém rozhovoru (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Rozlišují 

se dva hlavní typy rozhovoru – polostrukturovaný, který vychází z předem připravených 

otázek či témat a je podle autorů obvykle používaný v případových studiích,  

a nestrukturovaný (jinak také narativní), kdy se výzkumník dotazuje v závislosti  

na informacích poskytnutých respondentem.  

My jsme v souladu se zvoleným designem výzkumu zvolili metodu 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Vzhledem k tomu, že jsme rozhovory vedli 

ve více než ročním časovém období a s různými aktéry, připravili jsme si několik scénářů 

rozhovoru a průběžně je upravovali v závislosti na zjištěných informacích a fázích 

realizace projektu, i je přizpůsobovali vedenému rozhovoru tak, abychom lépe porozuměli 

zkoumanému jevu. Souběžně jsme pracovali na teoretické části práce a ovlivněni 

získanými poznatky jsme následně upravovali otázky v dalších rozhovorech. Ukázku 

scénáře rozhovoru uvádíme v příloze č. 1.  

Dohromady jsme vedli patnáct rozhovorů, nejkratší trval přibližně třicet minut, 

nejdelší asi jednu hodinu. Rozhovory jsme cílili do třech časových úseků – zahájení 

projektu, průběh projektu a ukončení projektu – viz tabulka č. 6.  

Celkem jsme vedli čtyři rozhovory s peer konzultantem. S ředitelem organizace jako 

zástupcem vedení organizace dva rozhovory – při zahájení a v závěru projektu. Tři 

rozhovory s přímým nadřízeným peer konzultanta. Po jednom rozhovoru jsme vedli 

s kolegy peer konzultanta – členy týmu. Naším záměrem bylo zapojit do rozhovoru členy 

užšího týmu služby, v době realizace projektu to byly tři osoby, v průběhu projektu jsme se 

ještě rozhodli oslovit jedno člena širšího týmu, se kterým peer konzultant úzce 

spolupracoval. S uživateli služby jsme vedli celkem dva rozhovory, s každým po jednom 

rozhovoru. Uživatele jsme oslovovali prostřednictvím jejich klíčových pracovníků či peer 

konzultanta a nechali jsme na jejich vůli, zda s rozhovorem budou souhlasit.  
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Tab. č. 6: Rozhovory s respondenty 

Fáze projektu Období Respondenti Číslo 

Příprava a zahájení 

projektu 

červen – prosinec 

2013 

- Ředitel organizace 

- Manažer služby  

- Peer konzultant 

roz. č. 1 

roz. č. 2 

roz. č. 3 

Realizace projektu leden – listopad 

2014 28 

- Manažer služby  

- Peer konzultant (1. pol. projektu) 

- Peer konzultant (2. pol. projektu) 

- Člen týmu (užšího) č. 1 

- Člen týmu (užšího) č. 2 

- Člen týmu (užšího) č. 3 

- Člen týmu (širšího) č. 4 

- Uživatel č. 1 

- Uživatel č. 2 

roz. č. 4 

roz. č. 5 

roz. č. 6 

roz. č. 7 

roz. č. 8 

roz. č. 9 

roz. č. 10 

roz. č. 11 

roz. č. 12 

Ukončení projektu prosinec 2014 – 

březen 2015 

- Ředitel organizace 

- Manažer služby 

- Peer konzultant 

roz. č. 13 

roz. č. 14 

roz. č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozhovory jsme se souhlasem respondentů nahrávali na diktafon a průběžně 

přepisovali. Zvolili jsme formu doslovné transkripce s tím, že jsme ignorovali většinu 

mimoverbálních projevů a vycpávkových slov a z důvodu větší anonymizace převedli řeč 

do mužského rodu. Chyby ve větné skladbě či nespisovný jazyk jsme  

pro zachování autentičnosti textu ponechali, přestože je přepis do spisovné řeči připouštěn 

(Hendl, 2008). Ukázky přepisu rozhovorů uvádíme v příloze č. 2.  

 

4.4.2 Pozorování 

 

Pozorování je považováno za jednu z nejběžnějších metod sběru dat v kvalitativním 

výzkumu. Jedná se o sledování aktivit přímo ve zkoumaném terénu. V kvalitativním 

výzkumu je rozlišováno několik typů pozorování, nejtypičtěji podle míry účasti 

výzkumníka (pozorovatele) na sledovaném jevu. Když pozorovaní aktéři o pozorovateli 

neví, mluvíme o tzv. nezúčastněném pozorování. Pro ostatní případy je používán termín 

                                                 
28 Se všemi respondenty, kromě peer konzultanta, jsme vedli rozhovory přibližně v námi stanovené polovině 

realizační fáze. 
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zúčastněné pozorování, ale i zde dochází k diferenciaci míry zapojení pozorovatele. 

Například pozorovatel sleduje probíhající procesy, ale nezasahuje do nich (klasické 

zúčastněné pozorování), nebo je nejen sleduje, ale i do nich přímo zasahuje (plné 

zúčastněné pozorování). Míra účasti pozorovatele se může v průběhu výzkumného procesu 

měnit, ale měla by vždy odpovídat jeho záměru (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

V našem případě jsme využili toho, že v organizaci, kde výzkum probíhal, je autorka 

této práce zaměstnána a měla v podstatě neomezenou možnost proces zapojení peer 

konzultanta do organizace pozorovat. Vzhledem k tomu, že autorka není přímo členem 

týmu, ve kterém peer konzultant pracuje, domníváme se, že můžeme hovořit  

o tzv. klasickém zúčastněném pozorování, kdy jsme probíhající aktivity sledovali, ale 

přímo do nich nezasahovali. Pozorování jsme nijak nestrukturovali, snažili jsme se být 

otevření, pokud nás něco zaujalo, udělali jsme si poznámku. V odborné literatuře se  

pro tyto záznamy používá termín terénní poznámky (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

Terénní poznámky jsme zapisovali přímo do počítače do k tomuto účelu vytvořeného 

wordovského dokumentu. Zejména se jednalo o zaznamenávání z našeho pohledu 

důležitých pozorování, případně o písemný záznam z rozhovorů, které se vztahovaly 

k projektu či činnosti peer konzultanta, ale nebyly primárně vedeny za účelem výzkumu.  

 

4.4.3 Písemné dokumenty 

 

Analýza písemných dokumentů je jednou z metod, kterou lze využít  

při kvantitativním i kvalitativním výzkumu (Hendl, 2008). Jedná se o analýzu takových 

dokumentů, které nevznikly za účelem výzkumu (Disman, 2008). My jsme tuto metodu 

použili pouze okrajově pro doplnění informací získaných z analýzy dat z rozhovorů. 

Použili jsme základní vnitřní předpisy organizace a pracovní postupy upravující způsob 

poskytování služby sociální rehabilitace, a dále záznamy pořízené v souvislosti se 

zaměstnáváním peer konzultanta (například žádost o zařazení do projektu, zápisy z porad 

apod.) a částečně také informace dostupné na webových stránkách organizace.   

 

4.4.4 Dotazník  

 

Typickým znakem případové studie je, že umožňuje kombinaci kvalitativních  

a kvantitativních výzkumných metod (Hendl, 2008; Miovský, 2006). I my jsme tuto 

možnost využili. K tomuto kroku jsme se rozhodli až v průběhu výzkumné práce, když 
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jsme zjistili, že pouze dva uživatelé souhlasili s vedením rozhovoru a my jsme chtěli mít 

pohled uživatelů více zastoupený. Využili jsme tedy pravidelné roční dotazníkové šetření, 

které v organizaci probíhá s cílem zmapovat spokojenost uživatelů s danou službou  

a získat od nich zpětnou vazbu na kvalitu poskytované služby. Do již vytvořených 

dotazníků jsme účelově pro potřeby této diplomové práce zařadili tři otázky týkající se 

zapojení peer konzultanta do organizace:  

 „Víte o tom, že na Ledovci pracuje peer konzultant?“ 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, od koho jste se o něm dozvěděl? 

 „Využil jste jeho služeb?“ 

a) ano, jsem s ním v pravidelném kontaktu 

b) ano, jednou nebo nárazově 

c) setkávám se s ním během jiných aktivit, ale jeho služeb nevyužívám 

d) ne 

e) nevím, jak mám odpovědět 

 „Můžete prosím vlastními slovy popsat, co jeho práce obnáší?“ 

 

Naším záměrem bylo zjistit, zda jsou uživatelé o zapojení peer konzultanta  

do organizace informováni, zda využili jeho služby a zda mají představu o jeho činnosti29. 

  

                                                 
29 Dotazníky byly distribuovány respondentům z řad uživatelů služby sociální rehabilitace v červnu 2014  

a jejich sběr trval do srpna 2014. Celkem bylo rozdáno 50 dotazníků, které vyplnilo 46 dotázaných osob  

(tj. návratnost cca 98%). Na otázky týkající se peer konzultanta odpovědělo celkem 40 respondentů.  
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5 Etická dimenze výzkumu 

 

Autorka této práce je již několik let zaměstnankyní organizace, ve které byl prováděn 

výzkum, respondenti jsou její kolegové a v rámci projektu byla vytvořena pouze jedna 

pozice peer konzultanta. Úplná anonymizace respondentů tedy nebyla možná.  

A to zejména u osob, které pracují na dané pozici jako jediní – peer konzultant, ředitel, 

manažer služby, lze snadno identifikovat, o koho se jedná. I v případě řadových 

pracovníků – kolegů peer konzultanta, není úplná anonymizace možná, jelikož se jedná  

o malý tým. Přesto jsme se pokusili tuto situaci vyřešit tak, aby bylo zachováno alespoň 

částečné soukromí respondentů a dodrženy základní etické principy výzkumu. 

Všechny účastníky výzkumu jsme poučili o účelu a způsobu jeho realizace a zajistili 

si jejich souhlas s účastí. U pracovníků organizace se jednalo pouze o ústní souhlas.  

U uživatelů, kteří se zapojili do výzkumu, se jednalo o písemný souhlas. Vzor písemného 

souhlasu je v příloze č. 3. V přepisech rozhovorů jsme změnili či vynechali jména všech 

zmiňovaných osob a použili pouze mužský rod. Respondenty, se kterými jsme vedli 

rozhovor, jsme seznámili se skutečností, že část přepsaných textů v diplomové práci 

zveřejníme, vyžádali si jejich souhlas a nabídli, že je s přepisem rozhovoru či s jeho 

zveřejněnou částí seznámíme. Pokud bylo třeba, anonymizovali jsme i údaje obsažené 

v dalších zdrojích (například v písemných dokumentech). Co se týče dotazníku, zde jsme 

formou poznámky pod čarou uživatele informovali o účelu jejich použití. S provedením 

výzkumu i za těchto okolností souhlasili zástupci obou zúčastněných organizací, souhlasili 

i s tím, že budeme v práci používat skutečné názvy těchto organizací.  

Role výzkumníka v terénu je v kvalitativním výzkumu významná a ovlivňuje míru 

důvěry a otevřenosti aktérů a tím i kvalitu získaných dat (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

Jelikož autorka této práce pracuje v prostředí, kde se výzkum odehrával, považujeme  

za nutné tyto okolnosti také zmínit. Švaříček, Šeďová a kol. (tamtéž) pojmenovali čtyři 

typické role výzkumníka v terénu – cizinec, návštěvník, zasvěcený a domorodec. Každá 

z těchto rolí s sebou nese určité výhody i rizika. Domníváme se, že autorky se týká role 

domorodce. Domorodec je člověk, který zkoumá skupinu, jíž je členem. Tato role je podle 

Švaříčka, Šeďové a kol. (tamtéž) riskantní právě kvůli nedostatečnému odstupu  

a schopnosti vidět věci jinak, vyžaduje proto sebereflexi na straně výzkumníka, pozitivní je 

naopak otevřenost na straně respondentů. Uvedená rizika zmírňovala skutečnost,  

že autorka není členem týmu, do kterého byl peer konzultant zařazen ani není jeho přímým 
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nadřízeným. Tato skutečnost jí umožňovala zachovávat více neutrální postoj a současně 

měla neomezenou příležitost sledovaný jev pozorovat. Za podstatné v této souvislosti 

považujeme zmínit, že rozhodnutí zapojit se do projektu vzniklo v době, kdy autorka práce 

dočasně v organizaci nepracovala, rozhodnutí o zapojení se do projektu neovlivňovala, ani 

o něm nevěděla. 

Autorka této práce se téměř denně potkává se zástupci vedení organizace a měla 

příležitost o projektu hovořit při běžných pracovních rozhovorech. Tato okolnost 

ovlivňovala do určité míry i pokládání otázek při výzkumných rozhovorech, jelikož řadu 

informací již měla. Přesto se pokoušela ptát opakovaně i na věci, které jí byly známé. 

K jejímu překvapení často respondenti upozornili na něco nového či nečekaného. 

V této souvislosti se také domníváme, že skutečnost, že autorka práce je zástupcem 

vedení organizace, negativně ovlivnilo chuť uživatelů se výzkumu účastnit. Jak jsme již 

uvedli výše, uživatele jsme neoslovovali přímo, ale prostřednictvím členů týmu. Ti 

několikrát referovali, že uživatelům není příjemné hovořit o peer konzultantovi, tedy 

pracovníkovi, který s nimi pracuje, případně k němu mají bližší vztah či se vzájemně 

pokouší budovat důvěru. To bylo podle nás ale dáno i tím, že pozice peer konzultanta byla 

v době realizace výzkumu nová. Oba uživatelé, kteří s rozhovorem nakonec souhlasili, se 

osobně u peer konzultanta ujišťovali, zda o realizaci výzkumu ví, zda s ním souhlasí a zda 

mu jejich zapojení nevadí. Respektovali jsme obavu uživatelů a do účasti na výzkumu je 

nepřesvědčovali.  
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6 Analýza a interpretace dat   

 

Pro případové studie nejsou vyvinuty specifické analytické procedury, jediným 

společným a specifickým znakem je pohled na případ jako na integrovaný systém. 

Smyslem analýzy dat v případové studii je dávat zkoumanému případu smysl, ozřejmovat 

souvislosti, interpretovat a dokládat naše zjištění (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

My jsme usoudili, že našemu záměru nejvíce odpovídá tzv. realistický přístup 

k analýze dat, ve kterém se získaná data považují za popis určité vnější nebo vnitřní 

skutečnosti (Švaříček, Šeďové a kol., 2007). Spíše se tedy budeme zaměřovat na to, co je 

řečeno/pozorováno, než na to, jak je to řečeno/pozorováno. Z důvodu věrohodnosti je 

doporučováno při takto pojaté analýze použít mechanismy triangulace, která je definována 

jako: „proces použití rozličných pohledů za účelem vyjasnění významu pozorování (sběru 

dat) a interpretace a analýzy dat.“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 205). Je rozlišováno 

několik typů triangulace – triangulace metod, zdrojů, multiperspektivní triangulace  

a kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu (tamtéž). My jsme triangulační 

mechanismy naplnili využitím více metod sběru dat (tj. triangulace metod) a také tím,  

že jsme vedli rozhovor s více aktéry a zjišťovali jejich pohled na daný jev (tj. triangulace 

zdrojů). Očekávali jsme získání pohledu na daný jev z odlišných perspektiv, a tím 

prohloubení a konzistenci získaných dat. 

Metodami popsanými v předchozí kapitole jsme získali velké množství obsáhlých ne 

příliš strukturovaných dat. Měli jsme k dispozici přepisy rozhovorů, výstupy 

z dotazníkového šetření, terénní poznámky, zápisy z porad týmu sociální rehabilitace  

a další písemné materiály organizace.  

Analýzu těchto dat jsme zahájili podle doporučení odborníků (Švaříček, Šeďová  

a kol., 2007, Miovský, 2006) pomocí tzv. otevřeného kódování, které bylo primárně 

vyvinuto pro potřeby zakotvené teorie (Strauss, Corbinová, 1999), ale je možné jej 

s úspěchem používat u široké škály kvalitativních studií jako metodu první volby pro vstup 

do analýzy získaných dat. Text jsme prostřednictvím otevřeného kódování rozdělili  

na jednotky podle významů, každé jednotce jsme přidělili kód, který nejlépe odpovídal 

povaze vybrané jednotky. Následně jsme použili ještě tzv. tematické kódování, které je 

vhodné v případě, kdy je cílem výzkumu popsat, jak jsou distribuovány různé pohledy  

na určitý jev (Miovský, 2006). Pomocí metody „tužka a papír“ (tamtéž) jsme kódy 

označovali přímo do textu, text jsme značili barevně, stříhali, znovu skládali a podobně. 
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Současně jsme přistoupili ke kategorizaci, kdy jsme kódy seskupovali do kategorií podle 

podobnosti nebo jiné vnitřní souvislosti. 

Poznatky získané z výše popsané analýzy představíme prostřednictvím techniky 

„vyložení karet“, která je považována za nejjednodušší nadstavbu otevřeného kódování. 

Výzkumník vezme kategorie vzniklé skrze otevřené kódování, uspořádá je do určitého 

obrazce nebo linky a na základě toho sestaví text, který je převyprávěním obsahu 

jednotlivých kategorií (Švaříček, Šeďová a kol., 2007).  

 

6.1 Výsledky analýzy a interpretace dat  

 

Proces zavádění pozice peer konzultanta do organizace jsme sledovali ve více než 

ročním časovém období, které jsme pro naše potřeby rozdělili do 3 hlavních fází – viz 

obrázek č. 5. Výsledky analýzy budeme proto interpretovat tam, kde se časové hledisko 

ukázalo jako podstatné, i z tohoto pohledu. 

 

Obr. č. 5: Výzkumné šetření v čase 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za přípravnou fázi považujeme úsek od doby, kdy se aktéři dozvěděli o zahájení 

projektu, respektive možnosti se do projektu zapojit, přes výběr peer konzultanta a jeho 

zaměstnání v organizaci. To je období přibližně od přelomu července a srpna 2013  

do 1. 11. 2013. Za fázi realizace projektu považujeme období od zaměstnání peer 

konzultanta do ukončení projektu, tj. od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. Tedy celkem  

dvanáct měsíců. Toto období jsme ještě rozdělili na dva úseky – první polovina  

a druhá polovina projektu, kdy přelom mezi první a druhou polovinou jsme stanovili  

na měsíc červen. Za fázi ukončení projektu považuje období od jeho oficiálního ukončení, 

tedy od 1. 11. 2 014, přibližně do května 2015, kdy jsme ukončili sběr dat.  

 

Výsledky analýzy a interpretace dat, pomocí kterých odpovídáme na položenou 

výzkumnou otázku, vyložíme deskriptivním způsobem podle pojmenovaných aktérů  
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– viz obrázek č. 6. Nebudeme ale vycházet jen z pohledu daného aktéra, ale i z pohledu 

ostatních. Ilustrujeme tak propojenost celého procesu a vzájemné ovlivňování. Následně 

diskutujeme, co jsme se díky procesu zavádění pozice peer konzultanta do organizace 

dozvěděli o tématu participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných 

službách.  

 

Obr. č. 6: Aktéři výzkumného šetření 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

proces 
zavádění 

pozice peer 
konzultanta 

do organizace 
jako příklad 
participace

PEER 
KONZULT

ANT

TÝM

UŽIVATE
LÉ

ORGANIZ
ACE



57 

 

6.1.1 PEER KONZULTANT 

 

Nyní se zaměříme na proces zavádění pozice peer konzultanta do organizace 

z pohledu peer konzultanta. Budeme vycházet nejen z dat získaných od samotného peer 

konzultanta, který na této pozici pracuje od 1. 11. 2013, ale i z ostatních relevantních dat 

získaných během výzkumného šetření. Otázky, které nám byly sítem při analýze  

a interpretaci dat, jsme stanovili takto: 

 Jak probíhal výběr kandidátů na pozici peer konzultanta? Jaká kritéria byla stanovena 

pro jeho výběr? 

 Co aktéři od peer konzultanta očekávali? Obávali se něčeho? 

 Co peer konzultant dělá? Odlišuje se to nějak od činnosti jiných pracovníků týmu? 

 Jak hodnotí činnost peer konzultanta jednotliví aktéři?  

 

6.1.1.1 Výběr peer konzultanta 

V průběhu výzkumného šetření se ukázalo, že výběr peer konzultanta byl náročným 

momentem hned v přípravné fázi. Podle manažera služby se jednalo o nejvíce náročný 

okamžik v průběhu celého procesu: „Pro mě osobně byla tedy nejvíc stresová fáze výběru 

peer konzultanta… už to vypadalo, že neuspějeme a bez podpory vedení bych od projektu 

odstoupil.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

Těžkosti, které provázely výběr peer konzultanta, ilustrujeme pomoci citace 

rozhovoru s manažerem služby:  

 „Zpočátku šlo všechno bez problémů, výběr kandidáta byl snadný, námi oslovená 

osoba ihned souhlasila. Žádost jsme napsali bez problémů a rychle. Problémy nastaly 

po schválení žádosti, vybrali nás jako spolupracující organizaci, a na to vybraný peer 

konzultant odstoupil, tak jsme oslovili náhradnici, byla nadšená, absolvovala stáž 

v Holandsku a krátce na to neplánovaně nastoupila na rizikové těhotenství, další 

vybraný kandidát po absolvování školení pro peer konzultanty také odešel, takže jsme 

uspěli až se čtvrtým zájemcem o pozici.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

Organizace tedy pracovala s celkem čtyřmi vybranými kandidáty, z nichž dva  

od projektu odstoupili ze své vůle. Bohužel jsme neměli příležitost zeptat se na důvod 

přímo jich, ale manažer služby viděl důvod jejich odstoupení zejména v tom, že si 

uvědomili náročnost této pozice: 
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 „No, ten první…byl celou dobu účasten psaní té žádosti, psali jsme jí spolu, a pak když 

to odklepli tak si uvědomil, že na to nemá, že je v terapii, že by ho to mohlo rozhodit.“ 

(manažer služby, rozhovor č. 2) 

 „ten se vlastně taky leknul, absolvoval kurz v Praze, a tam v tý Praze na něj teprve 

dolehla obtížnost tý pozice, že by nedokázal mluvit otevřeně, co prožívá a být těm lidem 

oporou…oni jdou fakt s vlastní kůží na trh to je strašně vysokej nárok.“ (manažer 

služby, rozhovor č. 2) 

Toto potvrzuje, že pozice peer konzultanta není pro každého a že pouhý fakt vlastní 

zkušenosti s duševním onemocněním nestačí, jak tvrdíme v teoretické části práce.  

 

Nyní blíže popíšeme, jaká kritéria pro výběr osoby na pozici peer konzultanta byla 

v organizaci stanovena. Respondenti, zástupci organizace, shodně uváděli, že do výběru 

peer konzultanta byli členové týmu zapojeni částečně, mohli navrhovat kandidáty a kritéria 

pro jejich výběr, konečné rozhodnutí ale bylo na vedení organizace a manažerovi služby. 

Otázky, které si kladou organizace, když uvažují o zaměstnávání peer konzultanta, jsou  

obvykle tyto (Bahler, Furnemont, 2013):  

- Měl by být peer konzultant plně uzdraven? Je možné, aby se stále léčil? A u koho? 

- Může peer konzultant pracovat ve stejné organizaci, jejíž služby využíval v roli 

uživatele? 

- Jaká kritéria při výběru peer konzultantů používat? 

- Měli bychom se radit s terapeuty, lékaři peer konzultanta? 

- Jak důležitá je diagnóza peer konzultanta? 

- Má mít peer konzultant přístup k dokumentaci a plánům péče ostatních uživatelů? 

- Má se peer konzultant účastnit porad týmu či uživatelských setkání? 

Na následujících řádkách popíšeme, jaká kritéria byla důležitá v námi sledované 

organizaci.   

 

Vztah k Ledovci  

Důležitým kritériem bylo, aby vybraná osoba měla vztah k Ledovci, aby organizaci 

znala:  

 „…jsme nechtěli dělat žádný veřejný výběrový řízení, pohovory a tak, chtěli jsme 

nejdřív lovit ve vlastních řadách, což bylo vlastně u všech těch kandidátů, buď byli 

navázaný na Ledovec nebo přes psychiatry.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 
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 „A současný konzultant je bývalý zaměstnanec Ledovce, pracoval tu už dávno, věděli 

jsme, že hledá práci nebo praxi nevím přesně a že prošel si nějakou zkušeností,  

tak jsme ho oslovili my s nabídkou toho projektu.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

Manažer služby tento požadavek zdůvodňoval větší motivovaností kandidátů a tím, 

že se lépe do organizace začlenění: „Přišli nám ty lidi, že už o nás něco ví, že budou vědět, 

proč chtějí v Ledovci bejt, ne jenom, že dostanou nabídku za peníze, že jim je Ledovec 

nějak bližší, že to bude o tomhle, bude tam větší kompatabilita. (manažer služby, rozhovor 

č. 2). Domníváme se, že to může souviset i se skutečností, že projekt byl plánovaný pouze 

na jeden rok a manažer služby měl zkušenost, že zavedení nové aktivity a zapracování 

nového zaměstnance je časově náročné a obvykle trvá právě rok, což i my potvrzujeme 

(terénní poznámky, 2013–2015). 

V této souvislosti jsme zjistili, že skutečnost, že se jednalo o známé prostředí, 

považoval za důležité i peer konzultant, když se rozhodoval o vstupu do projektu:  

 „Já jsem zhruba věděl, co mě tady může tak čekat. Tím, že Ledovec znám, tak znám  

i tu týmovou atmosféru nebo prostě způsob práce. Takže jsem s tím tak jako souzněl.“ 

(peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 

Uživatel? NE, ale…   

Dalším podstatným kritériem při výběru vhodného kandidáta bylo, aby se nejednalo 

o uživatele služby poskytované organizací. Tento postoj se v průběhu výzkumného šetření 

vyvíjel. Protože je podle nás podstatný z hlediska participace, sledovali jsme jej 

podrobněji. Ani dostupná odborná literatura se k němu nestaví jednoznačně. Špidlenová 

(2011) tvrdí, že peer konzultant je obvykle bývalý uživatel služby. V zahraničních zdrojích 

ani v dokumentaci projektu jsme odpověď nenašli. V Manuálu (Foitová et al., 2014b), 

který byl zpracován jako výstup projektu, je doporučováno nevybírat současné ani bývalé 

uživatele služeb z důvodu konfliktu rolí.   

S tímto názorem se námi dotazovaní respondenti ztotožňovali. Nejradikálněji se 

k této otázce stavěl manažer služby. Zdůrazňoval, že se nemělo jednat nejen o uživatele 

služby sociální rehabilitace, ale ani o uživatele jiných služeb Ledovce: 

 „A první bylo, že jsme nechtěli, aby to byl uživatel naší služby, vlastně Ledovce obecně, 

i ostatních služeb, ani bývalý.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 
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Ostatní respondenti, členové týmu, tento postoj sdíleli, ale již nebyli ve svých 

odpovědích tak jednoznační, spíše zdůrazňovali, že by vždy záleželo spíše na osobnosti 

daného kandidáta: 

 „tak si myslím, že by to bylo hodně těžký jako přecvaknout na tu roli že je to prostě 

kolega když jsme ho zažili jako klienta asi by to taky záleželo jaký by byl tak to v první 

řadě ale i přesto třeba jak tady byl dlouho nebo prostě přijde mi to mnohem těžší  

než někdo kdo naší službou neprošel, ale nevylučuju…“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

 No myslim, že na poradě když jsme o tom mluvili tak jsme říkali že by bylo dobrý kdyby 

to byl jako člověk, který právě nebyl klientem Ledovce že by to byl pak takovej rozpor 

jeden čas ho  vnímat jako klienta  a pak ho vnímat jako kolegu.“ (člen týmu č. 3, 

rozhovor č. 9) 

 

Na tento postoj jsme se dotazovali ještě v průběhu realizace projektu, kdy jsme 

zaznamenali jeho částečnou proměnu:  

 „Kdyby to byl někdo z klientů? No, víc než na začátku jako nejsem o tom úplně sto 

procentně přesvědčená, že by to bylo dobrý, ale umím si to představit už víc už bych asi 

nebyla jako tolik proti…“ (člen týmu č. 3, rozhovor č. 9) 

 „Hodně by záleželo na tom, kdo by to byl osobnostně jakej by to byl člověk  jaké by měl 

vlastnosti takový jako ve vztahu k druhým lidem i komunikační, tak asi jako 

individuálně bych si to dovedla představit jako…“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „Já si pořád myslím, že spíš ne, umím si to představit…ale pořád si myslím, že spíš ne, 

že je to snazší, čistší pro obě strany, když ten člověk je opravdu jako zvenku, ale 

minimálně spíš asi klient z historie, ne současný.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 

Peer konzultant také tuto možnost nevylučoval, ale jako jediný upozornil na možný 

konflikt rolí i ve vztahu peer konzultanta k uživatelům služby: 

 „…asi by to bylo hodně individuální…ale jsou tam úskalí každopádně, jeden kolega  

to prožil a musel si to odlišný přijetí od klientů nějak vydobýt.“ (peer konzultant, 

rozhovor č. 15) 

 

Duševní onemocnění a co dál? 

Dalším kritériem podstatným při výběru vhodného kandidáta byla pochopitelně 

vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Jelikož již víme, že pouhá přítomnost této 
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zkušenosti nestačí nebo by stačit neměla, zajímalo nás, jak k tomu přistoupila naše 

organizace.  

Všichni respondenti kladli na prvním místě důraz na zralost kandidáta, jeho motivaci 

pracovat na této pozici a zvládání svého onemocnění: 

 „Myslím, že je důležitý aby měl tu zkušenost nějak jako odžitou že jo aby už s tím uměl 

pracovat, aby nebyl po první atace a nevěděl prostě nic a podle mě i délka zkušenosti 

hraje roli musí mít nějakej jako náhled a podle mě musí být lidsky zralej jako kdokoli 

jinej kdo by měl pracovat s lidma.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

 „…aby to ten člověk chtěl zkusit, aby o to měl zájem, aby tam byly nějaký předpoklady, 

že to zvládne, že ho tím příliš nezatížíme.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

Jaký druh duševního onemocnění má peer konzultant mít, nebylo dle respondentů 

podstatné kritérium při jeho výběru. Přesto otázka diagnózy a duševního onemocnění se 

v průběhu výzkumného šetření ukázala jako zajímavá, proto se jí budeme věnovat níže. 

 

6.1.1.2 Duševní onemocnění 

Diagnóza? 

Hlavní cílovou skupinou služby sociální rehabilitace jsou lidé s psychotickým 

onemocněním. Zjistili jsme, že vybraný peer konzultant psychotické onemocnění nemá. 

Jak jsme již uvedli, při výběru vhodného kandidáta nebyla otázka konkrétní diagnózy 

podstatná: „…říkali jsme si, že by to bylo dobrý, kdyby to byl psychotik vzhledem k tomu, 

že takhle se specializujeme, ale pak jsme nakonec víc koukali na osobnost toho člověka“ 

(člen týmu č. 1, rozhovor č. 7). 

Přesto jsme však v průběhu výzkumného šetření zaznamenali obavu pracovníků  

i peer konzultanta, jak tuto skutečnost budou vnímat uživatelé: 

 „Protože převážná většina našich klientů jsou lidi s psychózou a peer konzultant nemá 

psychotický onemocnění, takže jsem se bál nebo i vlastně bojím, že může nastat to,  

co u mě, že mi klient řekne, že tomu nemůžu rozumět, když jsem zdravý, tak že to samý 

řekne jemu – co mi tu vykládáš, když nemáš schizofrenii.“ (manažer služby, rozhovor  

č. 2) 

 „…tak to může být trošku nevýhoda vůči těm klientům, že mají pocit, že není dostatečně 

...“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

Manažer služby uvedl, že v několika případech se setkal s tím, že uživatelé tuto 

skutečnost považovali za jakýsi handicap na straně peer konzultanta („pár jich to řeklo, ale 
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není to úplně davový“ manažer služby, rozhovor č. 14), spíše se ale jednalo o obavu 

pracovníků:  

 „spíš se třeba ptají, jestli mám nějakou psychotickou zkušenost?“; „netušim, jak moc 

to může rozhodnout o tom, jestli mě někdo požádá nebo nepožádá o rozhovor.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 5) 

 „spíš nad tím přemýšlíme my ale nikdo to takhle jako neřek já se s ní bavit nebudu, 

protože to je možná, ale to je jen fantazie.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 

 

V průběhu výzkumného šetření se tyto obavy mírnily, aktéři si začali uvědomovat,  

že i přestože peer konzultant nemá psychotické onemocnění, může být uživatelům 

přínosem, jelikož uživatelé i peer konzultant mají podobné problémy a potřeby: 

  „A zase si myslim, že má prostě takovej jako opravdu velkej dar nějaký tý empatie 

nebo umí prostě s těma lidma dobře komunikovat navázat s nim kontakt takže mně 

přijde že to úplně tak nevadí, že nemá úplně stejný potíže stejnou diagnózu.“ (člen 

týmu č. 3, rozhovor č. 9) 

 „Pak já mám vlastně pocit, že i ti lidi s psychózou že jo tak tam mají ty úzkosti mají tam 

ty strachy jo trpí depresemi, že vlastně se to potkává.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 

A současně pojmenovali výhodu absence psychotického onemocnění, která podle nich 

spočívá v psychické stabilitě peer konzultanta, odkazovali se i na zkušenosti jiných 

organizací: 

 „…o jsem slyšel tedy se zkušeností z jinejch organizací což si teda jako neumim 

představit prostě to musí být teda hrozně náročný mít klienta a do toho ještě kolegu, 

který jde psychicky dolů něco se s ním prostě děje.“ (člen týmu č. 3, rozhovor č. 9) 

 „V jiných organizacích zase na druhou stranu popisují jak je to těžký když se rozblázní 

psychotik tak to může být v něčem obrovská výhoda jak je stabilní.“ (člen týmu č. 2, 

rozhovor č. 8) 

 

Také peer konzultant tuto skutečnost přestal postupně považovat za problém. Byl si 

jistější svou pozicí a tím, co a jak má dělat, dále získával pozitivní zpětnou vazbu  

od uživatelů: 

 „Jednak jsem nějak načerpal takovou sebedůvěru v tom, že jestli bude něco problém, 

tak tohle by ten problém být neměl, protože si myslím, že to není jako záruka ničeho, 
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jestli kdo byl a kdo nebyl hospitalizovaný, že na tomhle to nestojí ta zkušenost,  

ta schopnost něco předat.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 

Přesto ale toto téma aktéři neopustili ani v závěru projektu. Zejména díky vlastní 

zkušenosti, kterou shodou okolností v průběhu realizace projektu učinili, začali uvažovat  

o možnosti zaměstnání druhého peer konzultanta s psychotickou zkušeností. 

  „No, ještě bych k tomu něco řekla, že mám pocit, že teďkonc jak jsme zažili s Cyrilem30  

hospitalizaci toho Damiána31, jak ten Cyril k tomu přistoupil zase díky tomu že je jako 

psychotik a jak to jako vyhodnotil a jak jakoby mu pomohl, že jsem jako myslel  

i na to že on by na tý pozici peera mohl být ale, že tím že on tam má tu specifičnost toho 

onemocnění že by to zase mohlo vypadat ještě jinak.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „…že by možná bylo fajn, kdybychom ty peery měli dva jednoho s psychózou a jednoho 

ne“ (manažer služby, rozhovor č. 4); „já si pořád myslím, že by bylo fajn, kdybychom 

měli někoho, kdo tu zkušenost s psychózou má…“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 

6.1.1.3 Činnost a role peer konzultanta 

V souvislosti s činností peer konzultanta a jeho rolí jsme identifikovali následující 

oblasti, které považujeme za významné.  

 

Hledání a nejistota 

Již při psaní žádosti o zařazení do projektu měli zástupci organizace o činnosti peer 

konzultanta rámcovou představu, přesto je téma hledání významné po celou dobu 

výzkumného šetření, i když s vyšší intenzitou v jeho první polovině.  

 „Hledáme pořád, co by se ještě dalo dělat nebo hlavně jak to dělat co nejlépe.“ 

(manažer služby, rozhovor č. 4) 

 „Ze začátku jsme hodně hledali, co by tady mohl konkrétně vlastně dělat, ale nějak se 

to jako krystalizuje dobře…“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8)  

Peer konzultant cítil velkou moc svou činnost a náplň práce ovlivňovat, což je pro 

nás důležité zjištění z pohledu participace: „říkali jsme, že tím, že je ta pozice nová,  

že to budeme společně hledat, co všechno by se dalo, že to budeme hledat spolu,  

že to nebylo nějak daný dopředu.“ (peer konzultant, rozhovor č. 3) 

                                                 
30 Jméno uživatele bylo změněno (pozn. aut.). 
31 Jméno uživatele bylo změněno (pozn. aut.). 
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Současně počáteční období provázela nejistota. Jednak nebylo jasné, co přesně  

a jak bude peer konzultant dělat, jednak peer konzultant měl pocit, že dělá málo.  

 „Zvlášť proto, že to tady ještě nikdo neumí dělat…já tady fakt vařím trochu z vody." 

(peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 „Zároveň ale všichni říkají, jaký si to uděláš, takový to budeš mít, oni nemají  

tu představu, takže je to pořád takový za běhu.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 „…pak takovej trošku jako problém byl v tom, že jsme dlouho nevěděli, jestli to děláme 

dobře taková ta nejistota protože peer konzultant si hodně dlouho myslel a snad už je 

to teďko lepší že je nevytížený že že dělá něco špatně, že prostě nemá ty zástupy 

klientů.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 

Nejistotu navíc umocňovalo i to, že peer konzultant, jelikož byl vybrán na poslední 

chvíli, neprošel celým přípravným procesem. 

 „Trochu cítím jako handicap, že jsem nebyl na tom školení v tom Holandsku ani potom 

na dalším školení, které bylo později v Praze, protože si myslím, že jim to hodně dalo.“ 

(peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 

Holka pro všechno  

V počátečních obdobích se objevovaly tendence využívat peer konzultanta pro práce, 

které příliš nesouvisely s jeho pozicí. Tyto tendence vnímal peer konzultant ale i ostatní 

členové týmu: 

 „snadno bych mohl dělat „holku pro všechno“, i když by to byly užitečný práce, ale 

ztratil by se ten smysl, proč tady jsem, takže bych chtěl ušetřit čas na tohohle a dělat 

skutečně tohle a ne co je potřeba, co by se komu hodilo.“ (peer konzultant, rozhovor  

č. 4) 

 „Zbytek pracovníků Ledovce měl občas pocit, že bude taková ta holka pro všechno,  

že se využije napříč organizací na udělání všeho možného.“ (manažer služby, rozhovor  

č. 4) 

 „…tak mně přišel, že byl trošičku jako zneužívaný ve smyslu tý holky pro všechno jo 

hele nemohl bys mi pomoc nemohl bys tuto tamto…“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

 „…jakoby se mu nechtělo dělat nějakou jinou práci jako vypomáhání v dílnách 

 a tak nebo takovýhle ty aktivity, což jsem na jednu stranu chápal, že to těžiště tý jeho 

práce by opravdu mělo být v těch rozhovorech s těma klientama to jo ale zároveň jsem 

si pak říkal, že to nejde úplně takhle vymezit že mi taky přece děláme milion ještě 
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různých věci než jenom práci s klientama, ale to si potom sedlo nějak zase bylo asi 

dobrý že se ozval že možná opravdu dělal víc těch jinejch věcí že těch klientů na ty 

rozhovory bylo málo to bylo fakt jako ze začátku.“ (člen týmu č. 3, rozhovor č. 9)  

Člen týmu č. 3 zde pojmenoval potenciální zdroj napětí či konfliktu uvnitř týmu.  

Pro předejití tomuto konfliktu se ukázalo jako podstatné, že peer konzultant toto dokázal 

pojmenovat i jej podpořil manažer služby: 

 „…ale to jsem řekl, že ne, že takhle ne, že to dělat nebude, on to taky nechtěl, mluvili 

jsme o tom spolu, takže jsem ho podpořil v tom, že jestli se mu to nehodí, nechce  

to dělat, že to dělat nemusí.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 

Současně peer konzultant upozornil, že tyto tendence nejsou ojedinělé, že se s nimi 

setkávají i kolegové v jiných organizacích: 

 „…a že jsou jakoby organizace, kde vůbec nerespektují to poslání toho peer 

konzultanství a snaží se je nacpat do jiných rolí ty lidi a vůbec nemají prostor tam ty 

peer věci vůbec realizovat.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

V závěru výzkumného šetření to již nebylo aktuální téma. Podle peer konzultanta  

to souviselo i s tím, že nabyl větší jistoty. Jeho role v týmu a náplň práce se stala jasnější  

a také byl více vytížený: 

 „Hm, to už si myslím, že nějakým způsobem není aktuální protože…jednak si myslím, 

že se vykrystalizovala ta moje náplň práce víc, jednak já se cítím svobodněji v tom,  

co na sebe nechám a co nenechám uvalit a nemám pocit, že by někdo měl potřebu mě 

ňák přes hranici tlačit, to je v pořádku si myslím.“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 „Drtivá většina toho času je čistý peerování i neindividuální aktivity, do kterých se 

zapojuju jsou hodně peer, jsou to ty skupiny, kde mám velký prostor mluvit o sobě.“ 

(peer konzultant, rozhovor č. 14) 

 

Identita peer konzultanta 

Identita peer konzultanta se ukázala být pro něj významným tématem, souvisela 

s procesem jeho identifikace v této roli i s jejím udržováním v týmu. Ukázalo se,  

že identita peer konzultanta nesouvisí s jeho náplní práce, jelikož ta se v průběhu celého 

procesu nijak mimořádně nelišila od činnosti ostatních pracovníků: kontakt s uživateli 

služby (individuální či skupinovou formou), informační schůzky a prvokontakty, zpětná 

vazba týmu, účast na poradách a supervizích. Ale přesto je jeho činnost v něčem odlišná: 

„… ale dělá to jinak!“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 
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Když se jednotliví aktéři pokoušeli rozdíl mezi činností peer konzultanta a ostatních 

pracovníků pojmenovat používali výrazy: „peerování“, „je to peer“, „není to peer“, „dost 

peer“, „málo peer“ a podobně: 

 T: „Co to tedy znamená, když říkáš, že je to víc peer?“ R: „Je tam prostor pro nějaký 

hlubší a důvěrnější rozhovor, který je cílenej na nějaký vnitřní prožívání tý nemoci,  

že si nepovídáme prostě o počasí, kdežto když se tady setkáme nad nějakou hrou  

a hrozně hezky se pobavíme a říkáme si, co kdo viděl, zažil, ale vlastně tam nepadne 

nic osobního, tak to pro mě není úplně peer, protože tam může sedět kdokoli z kolegů  

a otáčet ty kartičky s nima a nemám tam jakoby možnost, protože se nehodí říkat 

najednou tam takový důvěrný věci, protože tam není důvěrná atmosféra jakoby 

v tomhle ohledu, ty lidi se tam necítí bezpečně, aby se odhalovali víc než je čekáno  

od tý akce.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 

Pohled peer konzultanta na to, co je peer a co není peer, se v průběhu celého procesu 

vyvíjel: „Já mám pocit, že čím dál míň vidím tu hranici co je a co není peer, že vlastně  

ty škatulky trochu v tý praxi přestávám prožívat, že jsem to prostě já, no, já se svým 

životním příběhem a já s tím jak si myslím, že bych s těma lidma měl mluvit, aby to bylo 

pro ně nějak užitečný“ (peer konzultant, rozhovor č. 6). Přesto, zda „je to peer nebo není 

peer“, bylo podstatným kritériem toho, jaké aktivitě se bude peer konzultant věnovat:  

 „…ale tam jsme zatím nenašli prostor, jak bych se mohl zapojit aktivně, protože tam je 

to spíš založené na tom sociálním poradenství, ale na nějaké osobní sdílení moc 

prostor není, to je prostě úplně jiná atmosféra, tak jsem tam zatím přestal jezdit.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 6) 

 

Téma identity zůstalo pro peer konzultanta stěžejním po celou dobu výzkumného 

šetření. Považoval jej za podstatné, aby se nestal řadovým pracovníkem v sociálních 

službách a uměl si udeřit svou specifickou pozici v týmu. V posilování této identity mu 

pomáhaly zejména schůzky s ostatními peer konzultanty:  

 „…myslím, že je hodně důležitý, abychom se takhle vídali, peerové, protože každý z nás 

má něco, co se mu mnohem líp uspořádá v okruhu těch peerů než kdekoli jinde.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 6) 

 „Mám radost, že se pro nás ty peery z první vlny podařilo najít možnost dalšího 

vzdělávání, že nějak pokračujeme v upevňování tý identity a rozvoji schopností…je  
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to dobrý je to užitečný vždycky když člověk přijede z tý Prahy tak trochu víc zase ví,  

co to vlastně dělá.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

Uvědomuje si to i manažer služby. Podle manažera služby má peer konzultant 

náročnou pozici o to víc, že je v organizaci jediný a také proto, že se jedná o pozici, která 

je nová a se kterou doposud neměl nikdo zkušenost: 

 „…proto i z mýho pohledu by bylo lepší, kdyby měl toho druhýho jako parťáka ještě 

k sobě, v tý samý roli, aby se drželi v tom spolu.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15)  

 

Sdílení osobní zkušenosti 

Rozdíl mezi sebou a ostatními pracovníky peer konzultant pojmenoval zejména 

v aktivním sdílení své osobní zkušenosti. Sdílení osobní zkušeností, respektive vlastního 

životního příběhu zotavení, jsme pojmenovali jako klíčový nástroj činnosti peer 

konzultanta v teoretické části práce32. Schopnost tuto zkušenost sdílet, ne ji pouze mít, se 

ukázala být jako klíčová: 

 „…víc se snažím říkat svý osobní věci, být takový otevřenější.“ (peer konzultant, 

rozhovor č. 3) 

 „Nebojím se ty témata otevírat a nebojím se to sdílet, sám to tam vnáším aktivně…“ 

(peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 „…protože k nim opravdu přistupuju mnohem víc osobně, tím že tam jdu s vlastní kůží 

 na trh, že já tam přicházím jako ten kdo prvotně i vypráví svůj příběh a velmi často 

říkám poměrně i svoje osobní věci.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 „…že se to liší od toho, že vlastně nepředávám žádný balík informací, zkušeností 

něčeho naučenýho, ale vlastně tam přicházím sám se sebou a se svoji vlastní 

zkušeností.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5)  

 „A já jsem ten, kdo se víc vydává do tý hloubky a do středu těch problémů a že jsem 

taky jsem víc ochotný mluvit o tom, jak to mám já, kdežto on (ko-terapeut na podpůrné 

skupině, pozn. autora) to nedělá, neříká, jak se cítí.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 

Peer konzultanta se snaží o sobě mluvit, přestože se uživatelé na jeho osobní příběh 

obvykle jako první neptají: „…ale že by se mi nějak sami ptali, to ne, ale oni jsou v tom 

                                                 
32 Podrobněji viz teoretická část práce, kapitola 3.3 a 3.4. 
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taky nejistý…oni sami jsou zvyklí, že se toho terapeuta na ty osobní věci neptají.“ 

(rozhovor č. 6). To potvrzuje i uživatel č. 2: 

 „…já jsem zatím mluvil spíš jako o svých problémech a nevím, jestli by peer konzultant 

byl ochotný mluvit o podrobnostech těch problémů, které jako prožil on a to jsem zatím 

jako nezkoušel se ho na něco ptát“; „ale nejsem si jistý, jestli by mně on nějaký svoje 

osobnější věci řekl a nevím, jestli je vhodný se ho na to ptát.“ (uživatel č. 2, rozhovor  

č. 12) 

 

Ostatní členové týmu pojmenovali rozdíl podobně jako peer konzultant, zatímco 

sami sebe vidí spíše jako ty, kteří se více soustředí na praktické věci: 

 „…třeba my jsme hodně zatížený tou administrativou nebo takovym tím praktickym 

řešením těch životních situací klientů a peer konzultant má větší svobodu zaměřit se  

na to nitro není to psycholog není to psychoterapeut, ale může jít víc jako do hloubky 

ohledně takových těch věcí týkajících se nemoci nebo prostě ne jenom nemoci ale 

prostě toho člověka tý duše.“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

 „Jo jako právě v tom že těm lidem je fakt asi blíž že je dokáže víc pochopit být víc 

empatičtější že já mám třeba pocit že někdy zapomínám na to jak se řeší hodně ty 

praktický věci aby ty lidi měli kde bydlet co jíst měli nějaký peníze.“ (člen týmu  

č. 3, rozhovor č. 9) 

 „…když ty lidi mluví o tom, že mají nějaký těžkosti, že se jim dějou různý věci že jsou  

na antidepresivech že ráno nemůžou vstát tak on do toho vnese že to zná že je ve stejné 

situaci což jako normální pracovník, kterej je odborně vyškolenej tak to nemá, protože 

tu zkušenost s tou nemocí prostě nemá.“ (člen týmu č. 4, rozhovor č. 10) 

 „…že já tam opravdu vidím jenom z odbornýho hlediska nemůžu tam vnést svoji 

zkušenost a on je tam spíš v roli toho kdo to sleduje, nalaďuje se na ty lidi vnímá 

to jinak než ten odbornej pracovník…“ (člen týmu č. 4, rozhovor č. 10) 

Důležitost osobního sdílení potvrdil i uživatel č. 1. 

 „T: A objevuje se to téma tý zkušenosti s duševním onemocněním v těch rozhovorech, 

co spolu vedete? R: Jo, určitě je to důležitý. Peer konzultant kolikrát řekne no když já 

jsem prožíval něco podobnýho tak nebo já mám za sebou něco podobnýho nebo třeba 

řekne nevím jistě jestli to máme až tak podobný ale když já jsem když mně nebylo dobře 

může uvést nějakou svojí zkušenost jo nejenom teorii, ale může to říct z praxe.“ 

(uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 
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 „…ono je to vlastně úžasně jednoduchý a je to tak jednoduchý až je to geniální prostě  

že je tu někdo kdo má podobnou zkušenost se mnou a s kým se můžu sdílet možná 

trochu hloubějš.“ (uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 

 

Limity 

V průběhu výzkumného šetření se objevilo i téma limitů peer konzultanta, které 

manažer služby po ukončení projektu pojmenoval takto: 

 „…jediný kde má strop je že žádný obtížný klienty třeba s poruchou osobnosti fakt jako 

už nedá, což je prostě pochopitelný, vztahově náročný, emočně náročný, manipulativní, 

tohle už si myslím tam má jako strop.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

Tento limit práce peer konzultanta dáváme do souvislosti s tím, co jsme popsali 

v teoretické části práce i co se potvrzuje analýzou získaných dat. Tím, že peer konzultant 

používá při práci svou osobní zkušeností, navazuje velmi blízký vztah s uživateli služeb. 

V tom lze vidět přínos jeho práce, jakousi přidanou hodnotu, ale i její riziko. 

Na náročnost této pozice upozornil i uživatel č. 1, který ji mohl zhodnotit i z vlastní 

zkušenosti: 

 „…já musím říct, že jako toho peer konzultanta obdivuju, protože sám vím, jak je to 

těžký pro někoho kdo je takhle postiženej když to tak řeknu tak jak je to těžký třeba 

pravidelně chodit do práce jo a on tady pracuje že jo takže do práce přijde a plní si svý 

povinnosti a tak dál ale že to není vždycky jako nejjednodušší, pokud člověk má nějaký 

duševní problémy že jo a on tady vlastně pomáhá lidem a je to bych řekl prostě dost 

náročný ta psychoterapie jako taková nebo vůbec takováhle pozice tak je myslim  

si dost náročná na takovou duševní hygienu a všechno co s tím je spojený takovej 

nějakej odstup od těch problémů a takovou nějakou rovnováhu udržet tak to je myslim 

si hodně náročný pro toho peer konzultanta ale já tedy nevim jak on to zvládá ale 

z mýho pohledu určitě dost dobře jako je na své pozici silný v kramflících…“ (uživatel 

č. 1, rozhovor č. 11)  

 

6.1.1.4 Přínos peer konzultanta  

Smysluplná práce 

Nabídka zapojit se do projektu přišla v momentě, kdy peer konzultant hledal práci  

v sociálních službách, dalo by se tedy říci, že přišla v „pravý okamžik“. Peer konzultant ji 

viděl jako příležitost dělat smysluplnou práci, ve které může využít vlastní zkušenosti: 
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 „…že jsem v té době hledal práci, chtěl jsem dělat v sociálních službách, dokončoval 

jsem v té době rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, takže jsem ho chtěl 

využít.“ (peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 „A lákala mě i ta náplň, ty přímý rozhovory s klientama, nějakým způsobem sdílení tý 

zkušeností osobní, nějak mi to přišlo smysluplný, nějak návazný na to, co jsem 

prožil…“ (peer konzultant, rozhovor č. 3) 

Peer konzultant uváděl, že v ten okamžik nepociťoval velké obavy, jednak se cítil být 

na takovou práci připravený, jednak se jednalo o pro něj „bezpečné“ místo, kde se počítalo 

s tím, že pracovník má specifické potřeby. 

 „A bylo to pro mě svým způsobem chráněné místo, protože jsem přicházel 

z nemocenský, právě zrovna z toho stacionáře ve fakultce, kde jsem řešil ty svoje 

psychický problémy a vlastně připadalo mě dobrý, že to je místo, kde se nějak počítá 

s tím handicapem a že je to i ten zkrácený úvazek, což taky na začátku byl takovej 

dobrej rozjezd.“ (peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 „Obavy, tak nějaký velký ani ne, jednak jsem byl takový zdravě nakupnutý z toho 

stacionáře, že jsem chtěl něco začít a cítil jsem i větší odvahu než dřív se do něčeho 

novýho pustit.“ (peer konzultant, rozhovor č. 3) 

 

Zotavení 

Již v průběhu výzkumného šetření a zejména po jeho ukončení peer konzultant tuto 

svou činnost hodnotil jako přínosnou pro něj samotného. Považoval ji za prvek v jeho 

vlastním zotavování tak, jak jsme popisovali i v teoretické části práce: 

 „tak to beru jako takovej celek toho života ve kterym tahle práce hraje nějakej podíl  

a co já vím ono je težký kde člověk se nejvíc posouvá v tom svým příběhu kde nejvíc se 

ty věci mění kde se děje ta úzdrava já nevím, jestli je to víc na tý terapii nebo jestli je  

to potom tady v rozhovoru s nějakym klientem kdy i mně nějaký věci docházejí…to je 

prostě…něco co se hodně těžko určuje. Já to cítím prostě jako přínosný pro sebe.“ 

(peer konzultant, rozhovor č. 6). 

 „můžu zhodnocovat ty zkušenosti, který mám, předávat to dál a je to pro mě možnost 

znovu přehodnocovat ten svůj příběh, nějak to zapadá do tý cesty toho mýho zotavení 

prostě a celkově mně to dává smysl.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

Toto reflektovali i ostatní pracovníci: 
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 „Ale hodněkrát mi jako napadlo ale napadlo mě to i u mě že je to tady prostě i pro něj 

terapie tady že je to pro něj prostě dobrý tady že taky je vidět že se trošku otvírá  

a usazuje a že mu je dobře.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „…tak myslím, že mu to zpevnilo sebevědomí a ví, že dělá dobře nebo pro firmu 

užitečně.“ (ředitel, rozhovor č. 13) 

 

6.1.1.5 Shrnutí 

 Prezentovaná zjištění týkající se peer konzultanta shrnujeme do následující tabulky 

č. 7: 

Tab. č. 7: Peer konzultant – shrnutí 

Oblasti Kategorie Komentář 

Výběr peer 

konzultanta 

 - Nejnáročnější moment v přípravné fázi 

- Peer konzultant vybrán „na poslední“ 

chvíli, na přípravě se nijak nepodílel ani 

do ní nebyl zapojen 

a) Kritéria pro výběr 

peer konzultanta 

Vztah k Ledovci 

 

- Znalost organizace se ukázala 

podstatným kritériem pro pracovníky  

i peer konzultanta 

 Uživatel? NE, ale… 

 

- Pracovníci nechtěli vybírat osobu peer 

konzultanta mezi současnými ani 

bývalými uživateli služeb organizace; 

v průběhu šetření se tento postoj 

nepatrně proměňoval, ale stále by 

preferovali ne-uživatele 

 Duševní onemocnění  

a co dál? 

- Kromě přítomnosti duševního 

onemocnění se důležitým kritériem 

ukázala osobnost peer konzultanta  

a jeho zvládání onemocnění 

Duševní onemocnění Diagnóza - Respondenti upřednostňovali osobnost  

a zralost peer konzultanta před 

přítomností konkrétní diagnózy 

- Přetrvávají úvahy o zaměstnání druhého 

peer konzultanta s diagnózou více 

odpovídající cílové skupině služby 

Činnost a role peer 

konzultanta 

Hledání a nejistota - Zejména v první polovině realizace 
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 Holka pro všechno - Zejména v první polovině realizace 

- Mizí v souvislosti s uvědomění si těchto 

tendencí, posílením sebedůvěry  

a vytíženosti peer konzultanta 

 Identita peer konzultanta - Nejdůležitější téma peer konzultanta  

po celou dobu 

- Pomáhá udržovat specifikou roli v týmu 

 Sdílení osobní 

zkušenosti 

- Schopnost tuto zkušenost sdílet, ne ji 

pouze mít 

- Odlišuje peer konzultanta od ostatních 

pracovníků 

 Limity - Co už peer konzultant dělat nemůže 

- Vztahově náročné intervence 

Přínos pro peer 

konzultanta 

Smysluplná práce - Možnost využít vlastní zkušenosti 

 Zotavení - Prvek v zotavování peer konzultanta 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.1.2 TÝM 

 

V této kapitole se zaměříme na proces zavádění pozice peer konzultanta z pohledu 

týmu služby sociální rehabilitace. Zařazení peer konzultanta do organizační struktury jsme 

popsali v předchozích kapitolách, nyní se podíváme, zda a jak to ovlivnilo tým. Otázky, 

které nám pomáhaly při analýze a interpretaci dat, jsme stanovili takto: 

 Co od zapojení peer konzultanta do týmu aktéři očekávali? 

 Jak probíhalo zapojení peer konzultanta do týmu? 

 Jaká je role a postavení peer konzultanta v týmu?  

 Ovlivnilo zapojení peer konzultanta tým? Jak? 

 

6.1.2.1 Co to s námi udělá? 

Zvědavost 

Všichni respondenti se shodovali v tom, že byli zejména zvědaví, co tato pro ně nová 

zkušenost přinese, očekávali změny ve fungování týmu, způsobu komunikace a zkvalitnění 

služby pro uživatele.  

 „No, tak já jsem jako vždycky zvědavej na něco novýho, já jsem si říkal jako proč ne… 

spíš sem byl jako zvědavej co to přinese …“ (člen týmu č.1, rozhovor č. 7) 

 „Já možná jsem od toho právě očekával, že vzniknou situace uvnitř týmu, týmu,  

ve kterém třeba ten peer konzultant bude, kdy nás zaměstnance nebo pracovníky nutí 

přemýšlet jinak … že najednou už se nemůžou říkat ty věci prostě úplně stejně jako 

když v tom týmu sedí člověk, který tu zkušenost doopravdy má…“ (ředitel, rozhovor  

č. 1) 

 „… že nám přinese něco novýho do toho týmu, protože to bude zase barevnější, že nás 

něco novýho naučí…“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

 

Rozhodí tým? 

Současně s výše uvedeným očekáváním se ale členové týmu, zejména manažer 

služby, obávali toho, zda peer konzultant nebude mít na tým destabilizační vliv. Tyto 

obavy také pramenily z jejich dosavadní nesnadné zkušenosti z přijímání nových členů 

týmu: 

 „…no, já jsem se třeba bál toho, že bude mít destruktivní vliv na ten tým, že ho 

destabilizuje, že ty lidi rozhodí.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 
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 „…že nezapadne do týmu… jsme trochu konzervy obecně a bojujeme s každým novým 

příchozím, tohle bylo ještě znásobený tím, že může být náročný kvůli nemoci s ním 

komunikovat…“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

 

Jiný přístup? 

Manažer služby se také obával, že peer konzultant bude kvůli nemoci vyžadovat jiný 

přístup než ostatní pracovníci, a nebyl si jistý, zda k němu bude umět přistupovat jako  

ke kolegovi. Současně se obával, že zapojení peer konzultanta bude zátěží pro něj i pro 

ostatní členy týmu. Jelikož je manažer služby odpovědný za kvalitu poskytování služby, 

včetně vedení týmu a koordinace práce jednotlivých pracovníků, jsou tyto obavy právě 

z jeho strany pochopitelné (Náplně práce, 2013–2015; interní dokumenty). 

 „…že může být ještě náročný kvůli nemoci s ním komunikovat.“ (manažer služby, 

rozhovor č. 2) 

 „Osobně jsem se bála stereotypů v mojí hlavě, že ho budu brát spíš jako klienta, 

 že mu nedám ten prostor, že ho nebudu brát jako kolegu.“ (manažer služby, rozhovor 

č. 2) 

 „…že začne něco dělat a pak vypadne a ostatní ho budou muset umět alespoň v něčem 

zastoupit.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

 „…no, toho, jakou péči peer konzultant bude vyžadovat…jaké nároky to bude mít  

na mě, že mi přibude něco dalšího, další práce navíc, z toho jsem se hroutil.“ (manažer 

služby, rozhovor č. 2) 

Tyto obavy pojmenoval i člen týmu č. 1, který si byl vědomý, že tato zkušenost může 

být i zátěží pro samotného peer konzultanta:  

 „…jsem si říkal, že kdyby to byl člověk, který to má těžký to jeho onemocnění že by tam 

mohli být fakt velký třeba nějaký specifika, že by tam mohlo chtít nějak víc na něj 

myslet, že by to nebylo jako s kolegama ostatníma, že by to mohlo přinést třeba nějaký 

okamžiky, se kterýma si nebudeme vědět rady a budeme to muset řešit jinak nebo bude 

třeba jinej přístup než obvykle.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 
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6.1.2.2 Zapojení peer konzultanta do týmu  

Žádný problém 

Respondenti se shodují v tom, že peer konzultant zapadl do týmu rychle a bez větších 

obtíží, a to i přesto, že se toho obávali, jelikož to nebývá v tomto týmu vždy jednoduché: 

„…protože máme s přijetím nových kolegů občas potíže.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

 „Celkově ty první dva měsíce hodnotím pozitivně, s peer konzultantem se dobře 

komunikuje, Ledovec zná, z mýho pohledu nenastaly žádné problémy.“ (manažer 

služby, rozhovor č. 2) 

 „…jako člověk tak mně byl příjemný, protože se s ním dá mluvit dá se s ním domluvit  

o věcech.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

Respondenti to zdůvodňují osobností peer konzultanta i tím, že nemá psychotické 

onemocnění, že „není tolik nemocný“ (rozhovor č. 13). V podstatě se necítí být jeho 

nemocí „zatěžováni“ (rozhovor č. 14). Avšak tuto svou zkušenost považují za výjimečnou: 

 „myslim si, že je to hodně daný taky jeho osobností jo, že kdyby tady byl někdo 

v uvozovkách nemocnější třeba s tou psychózou nebo právě někdo koho bysme znali 

z dřívějška jako klienta takže by to mohlo být jinak.“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

 „No, ale já bych řekl, že já na to zapomínám, že on prostě tady má tu roli prostě ho 

beru tak jako normálně běžně že s náma pracuje…“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „…opravdu jako myslím, že ta naše zkušenost je výjimečná, že vůbec nemáme 

představu o tom, jak to může bejt těžký.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

  „…co jsem slyšel tedy se zkušeností z jinejch organizací což si teda jako neumim 

představit prostě to musí být teda hrozně náročný mít klienta a do toho ještě kolegu, 

který jde psychicky dolů něco se s ním prostě děje…“ (člen týmu č. 3, rozhovor č. 9) 

 

Zralost týmu 

Také peer konzultant potvrzoval, že se v týmu cítil dobře hned od počátku. Zároveň 

uváděl příklady z jiných organizací, kde tomu tak nebylo: 

 „…zase si myslím, že ten tým je tady na to poměrně připravený, nebo že je nějak zralej 

na to, aby se to dělalo tady, že zpětný vazby, tu oporu nějak cítím.“ (peer konzultant, 

první polovina, rozhovor č. 4) 

 „A co se týče nějaký fungování v týmu…já se tady cítím strašně dobře, cítil jsem se 

tady dobře vlastně od začátku…mám pocit, že ta moje pozici je taková hodně jako 
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opečovaná ze všech stran a nemůžu si stěžovat vůbec nesetkal jsem se s žádným 

negativním postojem vůči mě vůči mému fungování.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 „…nezanedbatelná část mých kolegů peerů s tím hodně válčí s tou pozicí a cítí se 

hodně nepřijatý v tom týmu a mají z toho těžkou hlavu a je to pro ně prostě překážka 

při té práci, necítí se být součástí týmu, necítí se být přijatí mají pocit třeba že ti 

kolegové to nevidí jako smysluplné tu jejich práci nebo… nejsou připouštěni k určitým 

informacím, k určitým klientům, nejsou braný na porady, jsou takový vyšachovaný 

tímhle tím způsobem třeba…ne všude to probíhá hladce to začleňování.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 6). 

 

Pro úspěšné zavedení pozice peer konzultanta je doporučován stabilní tým s jistým  

a zkušeným vedoucím, dostatečný čas věnovaný přípravě týmu a vybavením členů týmu 

veškerými známými informacemi (Foitová et al., 2014b). V našem případě nebyla příprava 

příliš intenzivní. Z naší zkušenosti i ze získaných dat víme, že aktéři neměli s peer 

konzultanstvím zkušenost a příliš o něm nevěděli. Přesto peer konzultant vyzdvihuje spíše 

než formální přípravu týmu a znalosti jeho členů, důležitost jakési zralosti týmu. 

S tvrzením peer konzultanta souhlasíme. Z našeho pohledu ale rovněž významnou 

úlohu v adaptaci peer konzultanta sehrál manažer služby. V teoretické části práce jsme 

zmínili pozici peer koordinátora, který koordinuje a facilituje poskytování podpory a je 

důležitý v otázkách vztahu mezi peer konzultantem a uživateli. V našem případě se ukázala 

jako podstatná role manažera služby, přímého nadřízeného peer konzultanta, který jej 

podporoval a pomáhal mu orientovat se ve vztazích v organizaci. 

Peer konzultant vidí jako podstatné setkání s manažerem služby již před nástupem do 

zaměstnání: „…už při tom prvním pohovoru s (uvádí jméno manažera služby, pozn. aut.) 

jsem byl tak hezky opečovaný a ujištěný, že mi ve všem pomůže a že není čeho se bát, že to 

půjde tak jak budu zvládat. I třeba říkal věci, který bych mohl dělat, ale když to nebudu 

zvládat, tak to uděláme jinak, takže jsem měl pocit, že to nebude výkonnostní,  

že tady nade mnou nevisí žádná gilotina, a že se budeme domlouvat, co zvládnu a co ne.“ 

(peer konzultant, rozhovor č. 3) 

Manažer služby považoval za důležitou přípravu týmu před přijetím peer 

konzultanta, ale uvítal by, kdyby byla intenzivnější a bylo jí věnováno více času (terénní 

poznámky, 2013–2015). 
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 „No, v tomhle byla pro tým hodně důležitá metodická podpora nebo supervize nebo  

co to bylo, to bylo strašně fajn, bylo to někdy okolo doby nástupu, dlouho jsme v tom 

byly nechaný sami a pak teprve byla ta porada a ta byla super, mohli jsme mluvit  

o obavách a očekáváních, o tom co potřebujeme, co chceme, ale hodila by se dřív,  

a klidně dvě tři aby se to dalo nějak reflektovat.“ (manažer služby, rozhovor č. 2) 

 

Pokud se bavíme o zralosti týmu, peer konzultant uvedl, že je pro něj i důležité,  

jak se tým staví k jeho nemoci a jak s ní pracuje: 

 „…je mi samozřejmě příjemný to, že moji kolegové vědí, že můžou od mě něco čekat  

a já se nemusím obávat, že kdybych měl nějakej psychickej propad tak, že to bude 

považováno za nějakej velkej problém, kterej by znamenal třeba prostě ukončení 

práce.“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 „Jo, je mi příjemný, že je to tady nějak jako veřejně ve vzduchu nějak, ale zároveň  

ne tak, že bych se cítila tak jako že tady vleču nějakej ten handicap, že mi to nikdo 

nedává tak jako najevo a zároveň to není tabu, což je pro mě příjemný.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 6) 

 

6.1.2.3 Postavení peer konzultanta v týmu 

Rovnocenný člen týmu 

Členové týmu i peer konzultant vnímají peer konzultanta jako rovnocenného člena 

týmu. V podstatě se jim tedy podařilo dosáhnout ideálního stavu, jak by peer konzultant 

měl podle teoretických předpokladů fungovat. Respondenti se domnívali, že to bylo dáno 

osobností peer konzultanta, nikoli kvalitou týmu, domnívali se, že v případě jiné osoby  

by tomu tak být nemuselo a dokladovali to na příkladech z jiných organizací.  

 

Přesto manažer služby měl po celou dobu procesu zavádění jeho pozice toho dilema, 

jak k peer konzultantovi přistupovat: 

  „a pak pro mě osobně je těžké vyvážit to, jak k němu přistupovat jako ke každému 

novému zaměstnanci a zároveň dávat pozor na to, že je křehčí…no…prostě najít  

tu správnou míru.“ (manažer služby, rozhovor č. 2)   

 „To je něco co se mi hejbe tak jako někdy si trochu myslim že ji musím vědomě víc 

sledovat a v zápětí pak mám pocit že ne takže tak nějak záleží možná i na tom jak  

se cítím i já jak to vnímám.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 
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Manažer služby však současně uváděl, že v podstatě každý nový zaměstnanec 

potřebuje specifický a do jisté míry individuální přístup a že ke každému členu týmu 

přistupuje do jisté míry individuálně, tedy se v případě peer konzultanta vlastně nejednalo 

o nic mimořádného.  

 

Lezení do zelí 

Téma jakési konkurence mezi peer konzultantem a ostatními pracovníky týmu žádný 

z respondentů takto otevřeně nepojmenoval. Jelikož se domníváme, že se jedná o podstatné 

téma, které se může se zavedením pozice peer konzultanta objevovat, krátce jej zmíníme. 

V získaných datech je toto téma patrné zejména ve skryté obavě členů týmu, že peer 

konzultant nahradí klíčového pracovníka:  

 „…ještě je někdy trošku jako obtížný když nějakej klient chodí ke svýmu klíčovýmu 

pracovníkovi a potom si jako chodí povídat jako s nim tak já nevidim v tom opravdu 

nějakej jako velkej problém myslim si že každej má co dát prostě ale taky aby se  

to nějak jako netřískalo takový jako mám dva klíčový, když s nima řeším  

to samý?“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

 „…prostě takový jako vybalancování toho co kdo má dělat nebo prostě proč  

by nemohli oba dělat tak jako obojí s tím že peer konzultant to třeba jinak nahlídne.“ 

(člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 

 „A to máme s tou paní docela hezký vztah už se známe dýl hezky si spolu povídáme  

a stejně ona sama si to přebrala tak že jí některý věci zajímají výhradně oď toho peer 

konzultanta, když ho tady máme…“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

  „…jinak třeba s peer konzultantem měli schůzky klienti třeba v mý nepřítomnosti ale 

vždycky se mi vrátili.“  (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „Hmmm, furt si jako říkám, že nebo měl jsem pocit, že oni jsou zvyklý na nějakou 

formu spolupráce se mnou a teď že si jako řekli dobře tak já si jako vyměním toho 

pracovníka jako já jsem měl z toho takovej dojem.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

V praxi se tým hned na počátku setkal se situací, kdy uživatel chtěl jít s peer 

konzultantem do koalice proti klíčovému pracovníkovi: 

 „…nebo to mi nepřijde jako fajn takový nějaký stěžování si toho klienta když si postěžuje 

tomu peerovi jako na toho klíčáka nebo tak je to takový jako spiklenectví.“ (člen týmu č. 2, 

rozhovor č. 8) 
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Tento případ nakonec vygradoval do velmi komplikované situace, na které se jako 

podstatný ukázal důraz na týmový aspekt práce, případové porady a skutečnost, že ani 

klíčový pracovník ani peer konzultant nepracují sami za sebe, významnou úlohu sehrála  

i týmová supervize (terénní poznámky, 2013–2015): 

  „tím jak spolu hodně mluvíme, hodně to sdílíme, tak se to vždycky tak jako vyjasnilo  

co kdo…“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

I po roční zkušenosti vnímá peer konzultant jako svou úkol pracovat tak, aby těmto 

tendencím předcházel: 

 „a snažím se to nějak vyvažovat, aby to nepřerůstalo v nějaký spiklenectví proti 

Ledovci nebo pracovníkovi.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

 

6.1.2.4 Vliv peer konzultanta na tým 

Změny, které jsme v souvislosti s procesem zavádění pozice peer konzultanta v týmu 

identifikovali, dělíme do několika následujících oblastí: 

 

Obohacení týmu  

Respondenti vnímají zavedení pozice peer konzultanta pro tým jako obohacení. Toto 

obohacení však nemusí přímo souviset s pozicí peer konzultanta, jelikož k němu dochází 

podle jejich zkušenosti s přijetím každého nového zaměstnance: 

  „…vždycky když přijde novej člověk, tak ta energie v tý skupině se jako změní   

což jako já vítám jo, že mně přijde, že se to vždycky tak trošku rozhýbe nebo pohne  

že my začnem nějak existovat a pak tam ten novej člověk přijde tak to trošku jako 

rozmíchá takže mně osobně to vyhovuje.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „Tak ono to je tak že každý člen toho týmu když nastoupí nějak ovlivní ten stávající to 

je více méně stejný to zase není o tom že by to bylo výjimečný.“ (manažer služby, 

rozhovor č. 3) 

 „…a tohle myslím že byl takový svěží vítr do toho týmu.“ (člen týmu č. 2, rozhovor  

č. 8) 

 

Lepší vztahy 

Podle manažera služby jsou v týmu služby sociální rehabilitace lepší vztahy 

projevující se zejména v citlivějším způsobu komunikace a větší vzájemné empatii. 
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Přikládá to zaměstnání peer konzultanta, respektive přítomnosti osoby s duševním 

onemocněním v týmu: 

 „Já to tak cítím, ale nejsem si jistý, jestli je to objektivní, já jako mám pocit že že já 

mám i trochu pocit že jsme vůči sobě jako citlivější ne to není správný slovo jako 

emapatičtější v těch reakcích třeba jeden na druhýho.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 

 „V tom týmu jsem si všiml nějaký větší empatie nebo tolerance k těm druhým,  

že si umíme víc říct, co nás štve, zároveň se ten tým chová k sobě hezky.“ (manažer 

služby, rozhovor č. 14) 

Změnu vnímal především sám u sebe, což podle něj následně ovlivnilo celý tým: 

 „…že jsem se začal úplně jinak chovat na těch poradách, začal jsem být klidnější 

trpělivější trochu, protože jsem zpočátku nevěděl, co to s peer konzultantem udělá,  

jak to bude snášet, jak to bude náročné“; „ovlivnilo to moje týmový vedení, vzhledem 

k ostatním“; „prostě jsem víc začal přemýšlet a už to zůstalo, na začátku to bylo 

vědomě volený a už to zůstalo.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 

Jiný pohled 

Důležitým aspektem také bylo, že peer konzultant obohatil tým o nový pohled na 

práci s uživateli. Toto od něj členové týmu očekávali již od počátku. Důležité bylo, že peer 

konzultant prokázal schopnost toto očekávání naplnit a že se nebál tuto zpětnou vazbu 

týmu dávat: 

  „jsou tu nějaké specifické situace u klientů, jo, jak jako chápat některý situace, jak 

hledat nějaký další řešení jak o tom vůbec přemýšlet ještě jinak jak to ten klient má  

co prožívá proč něco prožívá jo nebo proč se tak chová a …a pak prostě obecně jenom 

fakt v tom jak reaguje i v běžnějších situacích víš to je možná spíš pro mě to ani není 

pro službu jako že mi fakt nutí přemýšlet o tom ještě trochu jinak…“ (manažer služby, 

rozhovor č. 4) 

 „Myslím, že využívají toho, že v něčem mám takový jako nový oči ještě neuvyklý tomu 

stereotypu.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5) 

 „…je to o tom vnesení nějakýho novýho úhlu pohledu nebo trochu jinýho úhlu 

pohledu…je dobrý, že se nebál nám tu zpětnou vazbu dávat jo opravdu od první chvíle 

se nebál říct svůj názor.“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 
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Vzájemná výpomoc 

Respondenti se shodují, že spíše než konkurencí a zátěží je přítomnost peer 

konzultanta v týmu pomocí, shodují se v tom, že se jedná o pomoc oboustrannou:  

  „…jsou věci, které mohou kolegové v rámci služby svěřit mně a že…je to jakoby 

užitečný jak pro ně, že některý věci jako…se jim těžko s klientama řeší, protože nemají 

určitou zkušenost nebo ti klienti chtějí slyšet něco trochu jiného od člověka, který  

tu zkušenost má, takže můžu vlastně pomoc nést svým kolegům nějaké břímě.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 5) 

 „Tak jednak já k tomu klientovi nepřicházím jako k úplně čistýmu nepopsanýmu listu 

nebo prostě nemusím všechno začínat znovu.“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 „…spíš to bylo pro ty klíčový pracovníky jakoby úleva, i pro mě, to jsem zaznamenal 

já, že po tý dlouhý době to byl impuls…prostě já jsem se mohl zaměřit na něco 

jinýho…ulevilo se mně časově i témata nějaký…“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 „Mnoha kolegům jsem mohl ulehčit, aby se mohli víc zacílit na to co chtějí dělat oni, 

třeba na ty sociální věci, poradenství a mě využít spíš na ty povídací věci.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 15) 

 

Méně strachu 

V průběhu výzkumného šetření a zejména v jeho závěru jsme zaznamenali, že došlo 

ke zmírnění obav z přijetí osoby s duševním onemocněním do týmu. To přikládáme  

pozitivní zkušenosti, kterou členové týmu udělali, a stali se tak například otevřenějšími 

k přijetí dalšího peer konzultanta, dokonce ani nevylučovali přijetí bývalého uživatele 

služby apod. Přesto ředitel organizace vnímá, že určité obavy ještě setrvávají: 

 „No, myslím, že obavy z peerů měli a mají, ale díky projektu menší.“ (ředitel, rozhovor 

č. 13) 

 

Posílení multidisciplinarity 

Zapojení peer konzultanta do týmu vnímáme rovněž jako posílení 

multidisciplinárního přístupu v poskytované službě. Členem užšího týmu se stal poprvé 

člověk, který nedělá to samé, co ostatní, pracuje jiným způsobem, což vyvolalo úvahy  

o změně některých zavedených postupů (terénní poznámky, 2013–2015): 

 „Ukazuje se, že je to opravdu odlišnej typ schůzek, je to odlišná role, což je hrozně 

dobře, protože kdyby to bylo jenom jako z týmu a vlastně nic jinýho a bylo by to jedno, 
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jestli půjde ke mně nebo k němu jinýmu tak bych se ptal, jestli to má smysl.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 15) 

Hodnota peer konzultanta spočívá právě v tom, že pracuje společně s týmem jako 

jeho plnohodnotný člen, který ale nenahrazuje práci ostatních pracovníků (Říčan, 2014). 

 

6.1.2.5 Shrnutí 

 Prezentovaná zjištění týkající se týmu, do kterého byl peer konzultant zapojen, 

shrnujeme do následující tabulky č. 8: 

 

Tab. č. 8: Tým – shrnutí 

Oblasti Kategorie Komentář 

Co to s námi udělá? Zvědavost - Všichni členové týmu 

- Očekávání „něčeho nového“, co přesně 

neumí pojmenovat 

 Rozhodí tým? - Obava zejména manažera služby 

- Obtíže při přijímání nových 

zaměstnanců 

 Jiný přístup? - Zejména obava manažera služby 

- Jak moc bude potřebovat jiný přístup  

a jak to tým zatíží 

Zapojení peer 

konzultanta do týmu 

Žádný problém - Peer konzultant zapadl rychle a bez 

větších obtíží 

 Zralost týmu - Peer konzultant hodnotí tým jako zralý, 

připravený na jeho přijetí 

- Důležitost osoby manažera služby 

- Důležitost přípravy týmu, ale požadavek 

na větší intenzitu 

- Duševní onemocnění peer konzultanta 

není tabu 

Postavení peer 

konzultanta v týmu 

Rovnocenný člen týmu - Stejná práva a povinnosti jako ostatní 

členové týmu 

 Lezení do zelí  - Skrytá obava členů týmu, že je peer 

konzultant nahradí 

- Nárok na peer konzultanta nejít  

do koalice s uživateli 

Vliv peer Obohacení týmu - Nemusí nutně souviset s pozicí peer 
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konzultanta na tým konzultanta 

 Lepší vztahy - Podle manažera služby 

- Projevují se v citlivější komunikaci  

a větší empatii 

 Jiný pohled - Zpětná vazba týmu (očima peer 

konzultanta) 

 Vzájemná výpomoc  

 Méně strachu - Díky pozitivní zkušenosti se mírní 

obavy 

 Posílení 

multidisciplinarity  

- Větší diferenciace rolí jednotlivých 

pracovníků v týmu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.1.3 UŽIVATELÉ  

 

V této kapitole se zaměříme na proces zavádění pozice peer konzultanta z pohledu 

uživatelů služby sociální rehabilitace. Již jsme zmínili, že s uživateli služby jsme vedli 

pouze dva rozhovory, proto vycházíme i z analýzy dotazníků, které jsme jim distribuovali. 

Otázky, které nám pomáhaly při analýze a interpretaci dat, jsme stanovili takto: 

 Vědí uživatelé o zavedení pozice peer konzultanta do týmu služby sociální 

rehabilitace? 

 Co si uživatelé o této pozici myslí? Co od peer konzultanta očekávají?  

 Vnímají uživatelé rozdíl mezi peer konzultantem a ostatními pracovníky?  

 Je z pohledu různých aktérů pozice peer konzultanta pro uživatele prospěšná? V čem? 

 

6.1.3.1 Očekávání ze strany uživatelů  

Žádná očekávání 

Zjistili jsme, že rozhodnutí zapojit se do projektu bylo výhradně na straně zástupců 

organizace. Uživatelé nebyli do tohoto rozhodování přizváni a ani nebyli jinak zapojeni  

do přípravné fáze. Toto považujeme z pohledu participace za zásadní zjištění.  

 

Kvalitnější služba – větší porozumění  

Pracovníci směrem k uživatelům od zapojení peer konzultanta očekávali zkvalitnění 

služby a zvýšení její prospěšnosti, zejména v tom, že peer konzultant bude uživatelům, 

díky své vlastní zkušenosti s duševním onemocněním, více rozumět: 

 „A občas jsem se setkal s názorem klienta, že mu nemůžu úplně rozumět, protože jsem 

zdravá…takže mi to přišlo praktické hlavně pro ně…pro klienty.“ (manažer služby, 

rozhovor č. 2) 

 „…že ta pracovní pozice má svůj význam pro lidi a že to vím i ze své vlastní práce když 

někdo mi něco povídá a já jsem zažil něco trošičku podobnýho tak ta interakce je 

prostě jiná takže už od začátku mně to přišlo jako potřebná věc.“ (člen týmu č. 2, 

rozhovor č. 8) 

 „A byl jsem zvědavý, jak ty lidi budou reagovat, jestli to budou chtít využívat.“ (člen 

týmu č. 1, rozhovor č. 7) 
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Člen týmu č. 3, který se v přípravné fázi účastnil stáže v Holandsku, kde se seznámil 

s již několik let v praxi fungujícím model peer konzultanství sdělil, že si právě zde 

uvědomil užitečnost tohoto modelu pro uživatele. 

 

6.1.3.2 Informovanost uživatelů 

Nic moc 

Povědomí uživatelů o zapojení peer konzultanta do poskytované služby jsme 

zkoumali prostřednictvím dotazníků v období od června do srpna 2014, tedy přibližně 

v polovině projektu. Na položené otázky odpovědělo celkem čtyřicet respondentů, mírná 

většina z nich (dvacet dva respondentů) o peer konzultantovi věděla, osmnáct respondentů 

o peer konzultantovi neslyšelo a šest respondentů neodpovědělo. Můžeme předpokládat,  

že o této pozici nevěděli nebo pro ně nebyla podstatná. V polovině projektu tedy o peer 

konzultantovi věděla pouze přibližně polovina respondentů, což není ani polovina všech 

tehdejších uživatelů služby. Celková kapacita služby byla devadesát osob (Rozhodnutí, 

2013–2015; interní dokumenty). 

Jeden respondent v této souvislosti uvedl: 

 „…že mě štve, že už peer konzultant nějakou dobu v Ledovci působí a že jsem o tom 

nevěděl, mohl jsem jeho služeb vyžívat třeba už dříve, ale zřejmě to není ničí chyba, 

prostě to nikoho nenapadlo dříve dát o ní info na nástěnku.“ (Dotazník, 2014) 

 

Nevíme, jak dát o peer konzultantovi vědět 

Výše uvedené zjištění, že uživatelé nejsou o peer konzultantovi ani v polovině 

projektu dostatečně informováni, nás přimělo více prozkoumat, jakým způsobem mají 

možnost se o peer konzultantovi dozvědět. Zjistili jsme, že se jedná o téma, se kterým si 

tým ani peer konzultant nevěděli dlouhou dobu příliš rady: 

 „ještě jsme přemejšleli už několikrát nad tím jestli udělat nějakej informační letáček  

to jsme…nejdřív jsme jako mysleli, že ano pak jsme to zavrhli pak jsme se k tomu zase 

vrátili a furt nám to přišlo blbý.“ (manažer služby, rozhovor č. 4)  

 „…že vlastně že se neumím prodat“; „víš, je to takový…pro mě někdy…těžko 

uchopitelný…já sám si říkám, že kdyby mě někdo tak oslovil, jak já můžu oslovit jeho 

tak že bych taky řekl v žádném případě, co to po mě chcete? Kdo jste?“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 5)  
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 „Nabízíme to hlavně klientům na schůzkách, říkám, že tu máme nového kolegu, který 

má zkušenost s duševním onemocněním a nabízím jim setkání s ním s tím, že si možná 

budou víc rozumět, než s námi, ale ten jeho příběh už jim říká on, my ne.“ (manažer 

služby, rozhovor č. 2) 

Pracovníci tedy zvolili několik způsobů informování uživatelů o peer konzultantovi. 

Jednak se peer konzultant mohl, když to bylo vhodné, představovat uživatelům sám 

(například na skupinových setkáních), jednak uživatele informovali o nabídce peer 

konzultanta klíčoví pracovníci. Až po téměř půl roce, inspirováni jinou organizací, 

pracovníci vytvořili leták s informací. Na webových stránkách nebyla informace o peer 

konzultantovi po celou dobu projektu zveřejněná, objevila se až po jeho ukončení (terénní 

poznámky, 2013–2015). 

Z pohledu participace považujeme za důležité zjištění, že informování uživatelů  

o přítomnosti peer konzultanta bylo několik měsíců v podstatě na úvaze klíčového 

pracovníka. Zjistili jsme, že nebylo přesně stanoveno, jakého uživatele  

a jakým způsobem má klíčový pracovník informovat. Jeden klíčový pracovník (člen týmu 

č. 3) si během rozhovoru uvědomil, že žádného ze svých uživatelů o nabídce peer 

konzultanta neinformoval, jelikož se domníval, že by jej stejně nevyužili. Moc rozhodnout 

se o využití nabídky peer konzultanta tak byla zpočátku nechána na klíčovém 

pracovníkovi, nikoli na uživateli služby. 

V závěru projektu respondenti (rozhovor č. 14 a č. 15) tuto zkušenost reflektovali  

a domnívali se, že uživatelé jsou informováni dostatečně. To dokládali i vytížeností peer 

konzultanta: 

  „Obecná známost mezi klientama je mnohem lepší, než tomu bylo na začátku, že lidi 

mě znají a vědí co si představit pod tím názvem, docela mě překvapuje, že mají zájem  

o ty rozhovory se mnou, že narůstá počet lidí…“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

 

6.1.3.3 Reakce uživatelů  

Pracovníci se shodují, že u uživatelů, kteří byli s peer konzultantem v kontaktu, se 

setkali s pozitivním přijetím: 

 „…co já mám tu zpětnou vazbu tak klienti reagujou dobře na peer konzultanta, prostě 

jsou s ním rádi.“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „Zpětná vazba byla taky jako hodně dobrá …“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8) 
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 „…ale oni sami říkají, že to bylo skvělý, že to bylo pro ně hodně zajímavý…říkají, že je 

pro ně hrozně zajímavý mluvit s někým, kdo si něco podobnýho zažil, že většinou  

se prostě setkávají s ňákým jako profesionálem že jo ať doktorem nebo tak…když  

o tom mluví s kamarádkou tak je to ještě jako jiný…“ (manažer služby, rozhovor č. 4) 

 

Pozitivní zpětnou vazbu získává i peer konzultant, i když spíše nepřímo:  

 „Co se týče toho hodnocení tak samozřejmě nějakým způsobem to zazní při tom 

loučení, jednak verbálně jednak nonverbálně, že vidím, že ty lidi jsou spokojený, navíc 

vidím to i na tom, že ty lidi mají zájem o další schůzky, v tom vidím, že to pro ně smysl 

má.“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 „A potom se mi taky vrací hodnocení přes klíčový pracovníky, že se třeba klienti víc 

svěří těm klíčovým pracovníkům, jaký to pro ně bylo to povídání se mnou, tak to se  

mi takhle zpětně dostává od těch klíčových pracovníků zpátky.“ (peer konzultant, 

rozhovor č. 6) 

 

Také uživatelé č. 1 a 2, se kterými jsme vedli rozhovor, hodnotili setkání s peer 

konzultantem pozitivně (rozhovor č. 11 a č. 12). 

 

Respondenti ale zároveň připouštěli, že se setkali i s odmítnutím ze strany uživatelů. 

Zajímavé je, že se to týkalo zejména těch uživatelů, u kterých byli oni (pracovníci) 

přesvědčeni, že jim setkání s peer konzultantem pomůže: 

 „…že jsme narazili u těch klientů, u kterých jsme si mysleli, že by to bylo přínosný, tak 

oni to odmítli.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 „Přitom zrovna u jednoho když jsme zvažovali, jestli do toho projektu jít tak on byl 

první který mě napadl, protože on sám mi opakovaně za ty roky několikrát říkal, že já 

mu nemůžu rozumět, protože já tu zkušenost nemám jo, co mi tady budete vykládat, 

když vy jste zdravý tak na něj jsem myslel od začátku a on to prostě odmítl jo už prostě 

opakovaně.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

Pro peer konzultanta bylo obtížné vyrovnat se s tímto odmítnutím. A to i z toho 

důvodu, že se jednalo o uživatele, které oslovil on sám, což pro něj byla nová zkušenost  

a ne jednoduchý krok, ke kterému se dle svého sdělení odhodlal až po podpoře ze strany 

supervizora a manažera služby: 
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 „tak mě třeba hodně zklamalo, že odmítli ty schůzky ti dva klienti…protože jsem měl 

pocit že si hodně rozumíme na tý skupině a že se i na mě obrací oni sami že jakoby jsou 

témata se kterými se obrací na mě než na kohokoli jinýho té skupině a že jsem z toho 

měl pocit že i oni cítí, že jsou témata, o kterých bysme rádi mluvili víc než je tam možný 

takový pocit jsem z toho měl já a vlastně to byla pro mě i taková výzva že jsem se 

pokusil sám někoho aktivně oslovit že nebudu čekat až někdo osloví mě nebo kývne 

tomu klíčovýmu pracovníkovi…“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 „To že se ty lidi nepovedlo oslovit mě hodně zklamalo, protože jsem se na to hodně 

těšil, že by to mohlo být moc fajn, nicméně neházím flintu do žita možná to ještě  

do budoucna se to nějak povede.“ (peer konzultanta, rozhovor č. 6) 

 

6.1.3.4 Vztah uživatelé ↔ peer konzultant  

Zajímalo nás, zda uživatelé vnímají peer konzultanta jinak než ostatní pracovníky, 

členy týmu.   

Zpočátku jsme na straně uživatelů zaznamenali spíše zvědavost, konkrétní očekávání 

či zakázky od peer konzultanta neměli:  

 „…tak mě připadá že tam šli s očekáváním, jaký to pro ně bude ten rozhovor ne že by 

měli úplně tu potřebu jako že já teď chci mě teďko zajímá jak tenhle člověk to má jestli 

tam bude nějakej rozdíl že spíš jako čekali jaký to bude.“ (člen týmu č. 1, rozhovor  

č. 7) 

 „…když jsem o tom slyšel tak se mi to líbilo…se mi to docela líbilo a říkal jsem si, že je 

škoda to nezkusit.“ (uživatel č. 2, rozhovor č. 12) 

 

Postupem času, jak narůstala jejich zkušenost s peer konzultantem, se jejich 

očekávání více vyprofilovala. Sledovali jsme, že k peer konzultantovi přistupují jinak než 

k ostatním pracovníkům. Toto rozdílné vnímání se projevilo v tom, že s peer konzultantem 

řeší jiná témata, mají od něj jinou zakázku, na čemž se shodovali všichni aktéři: 

 „částečně se to asi překrývá, částečně možná…jeden z těch klientů mi říká, tak já chci 

řešit tyhle technický věci a na to mám svého klíčového pracovníka a pak chci řešit 

svoje nějaký psychický stavy a od toho mám vás a přesně si to jako hlídá, že když začnu 

mluvit o něčem, co spíš by chtěl jako řešit s tím klíčovým pracovníkem, tak řekne, ale  

o tom já nechci mluvit.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5)  
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 „Hm, tak určitě řešíme trošku něco jinýho a myslim si já nevim jestli to tak je ale 

možná je to tím že každý je trošku jinak založený osobností taky nebo nevím čím to je 

nastavený takhle ale s klíčovým pracovníkem řešíme spíš praktičtější věci a s peer 

konzultantem se pouštíme občas i do takových psychologičtějších témat trošku  

no hloubjejš jakoby.“ (uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 

 „…nebo najdeme společné téma, o kterém doufáme, že se nám dvěma bude dařit 

pracovat v něm líp než třeba s tim klíčovým pracovníkem a to může být z různých 

důvodů to může být proto že se třeba týká něčeho co já sám znám ze své nemoci nebo 

že se to týká třeba těch spirituálních otázek a že kolegové, kteří třeba nejsou věřící 

nemají s tím žádnou zkušenost a pro ty klienty to často bývá důležitá věc i v rámci tý 

nemoci.“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

Uživatel č. 2 také zdůrazňoval výhodu jiného pohledu ze strany peer konzultanta: 

 „…má zkušenosti s tou duševní chorobou tak že má na různý věci jinej pohled než 

klíčový pracovník, takže je dobrý vyslechnout oba názory a ňák si to dát dohromady 

sestavit si z toho co dál.“ (uživatel č. 2, rozhovor č. 12)  

 „A opravdu jsem se přesvědčil, že mi třeba doporučuje nebo nedoporučuje prostě,  

že mluví třeba o jiných věcech než ten klíčový pracovník.“ (uživatel č. 2, rozhovor  

č. 12)  

Po roční zkušenosti se toto rozdílné vnímání podle peer konzultanta ještě více 

zakotvilo, uživatelé rozlišují tyto dvě pozice a řeší s ním něco jiného než ostatními 

pracovníky: „funguje to a oni sami to rozlišujou, je to pro ně naprosto srozumitelný“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 15). 

 

Když jsme se pokusili více identifikovat, co ještě z pohledu uživatelů odlišuje peer 

konzultanta od jiných pracovníků, označili jsme termíny – „důvěra“, „otevřenost“, 

„rovnocennost“, „partnerství“, „kolegialita“. Přiléhavě to popisuje uživatel č. 1: 

 „…je to jinej vztah je to jiná pozice trošku a vlastně a je to hrozně zajímavý protože ten 

peer konzultant má taky nějakou zkušenost tak je to víc partnerský je to jakoby víc  

na rovinu ten vztah.“ (uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 

 „…nebo třeba už jenom takovej detail jo já řeknu no tak já jsem byl u doktorky a já 

jsem taky byla zrovna včera a ke komu chodíš, že jo tak to je taková jakoby kolegialita 

a to je příjemný no.“ (uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 
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Dalo by se tedy říci, že tato odlišnost spočívá ve vztahu, který uživatelé k peer 

konzultantovi mají a který symbolizují postoje označené výše uvedenými termíny. Zdá se, 

že tyto postoje jsou klíčem k větší otevřenosti uživatelů a k alespoň částečnému prolínání 

rolí „pracovník“ x „uživatel“ či „zdravý“ x „nemocný“, laicky bychom mohli říct „jsou  

na stejné vlně“: 

 „Vlastně myslím, že tím klíčem k tomu otevření bylo to, že jsem mu mohl předat 

nějakou jako společnou osobní zkušenost a necítil takový rozdíl mezi pracovníkem, 

zaměstnancem a jím…“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 „…protože je mezi námi nějaká důvěra a jeho otevřenost dovoluje, že ty věci se mnou 

řeší a myslím, že je to tak v pořádku.“ (peer konzultant, rozhovor č. 5)  

  „…od těch klientů vidím tu jinou dimenzi toho jejich vztahu k ní, že je takovej jako 

mezičlánek, že přeci jenom je jim jako blíž než my.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

 „A nějak se ty dva světy jako propojujou, že to není jako nutný že, stojím na jedný 

straně barikády nebo na druhý ale, že to může fungovat vlastně i takhle.“ (člen týmu  

č. 4, rozhovor č. 11)  

 

Kamarádství 

V teoretické části práce jsme zmínili, že rizikem vztahu mezi peer konzultantem  

a uživateli je, že peer konzultant bude uživatelům nahrazovat kamarády. S tímto rizikem 

jsme se setkali i při našem výzkumném šetření: 

 „samozřejmě, objevily se problémový situace, kdy to hrozilo, ale ne vyloženě ze strany 

peer konzultanta, ten si myslím to má nastavený velmi zdravě, že spíš u klientů, tím jak 

je to jiný téma než s náma, od začátku to tak prezentujeme, i ten jeho způsob práce 

k tomu svádí.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 „Je to určitě rizikovější, než v našich rolích, přestože my jsme se s tím setkali vlastně 

všichni taky, u každýho novýho pracovníka tohle vlastně řešíme, ale peer konzultant 

s tím bude podle mě potkávat pořád opakovaně, jde s vlastní kůží na trh.“ (manažer 

služby, rozhovor č. 14) 

Podle manažera služby je důležité o tomto tématu hodně mluvit a pojmenovávat,  

co se děje. Podobnou zkušenost má i peer konzultant: 

 „přestože si vykáme a je jasný, že je to pracovní schůzka…“ (peer konzultant, rozhovor 

č. 5) 
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 „Je tam pro mě bezpečí toho rozhovoru, nějaká otevřenost i ze strany toho klienta, aby 

věděl, co to vlastně spolu děláme. To mi přijde, že je potřeba, aby to reflektovali, že teď 

spolu mluvíme na základě toho, že já s ním chci sdílet nějakou zkušenost a měl by  

to vědět on i já, že to děláme, teďko právě si povídáme z týhle pozice.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 5)  

 „…ať už je to, že klientům vykám, že se scházíme v určitou dobu na určitým místě  

a že všechny ty schůzky mají jako oficiální náležitosti…protože se nescházíme  

ve volném čase, není tam taková spontaneita v tom vídání se…“ (peer konzultant, 

rozhovor č. 6) 

To, že se jedná o pracovní schůzku, která má svá pravidla a hranice, nebrání 

z pohledu peer konzultanta v tom, aby k uživatelům přistupoval z partnerské pozice. 

Podstatná je podle něj autentičnost jeho postojů k uživatelům (terénní poznámky  

2013–2015, po rozhovoru č. 15). 

  

6.1.3.5 Přínos pro uživatele  

Pomáhá to 

Respondenti se shodovali na tom, že zapojení peer konzultanta do služby uživatelům 

pomáhá. Tuto pomoc neuměli více konkretizovat, což mohlo být způsobeno i prozatím 

příliš krátkodobou praxí, ale přesto zkušenost s tím, „že to pomáhá“, měli:  

 „že vlastně i člověk, který tu zkušenost má tak tu skupinu může vést.“ (člen týmu  

č. 4, rozhovor č. 10)  

 „…a ty lidi si to zasazujou do svého konceptu, že ty jo vždyť ten člověk je na tom úplně 

stejně jako já a on vlastně funguje to si myslim že pak jde hodně jako do hloubky  

a nedá se to moc převést do těch slov ale je to tam jako cejtit jako v bezpečí tý 

skupiny.“ (člen týmu č. 4, rozhovor č. 10)  

 „…nějak to pomáhá jim, nějak jako možná v tom přijetí tý nemoci.“ (manažer služby, 

rozhovor č. 15)  

 „Akorát bych dodal že je dobře, že ta pozice existuje, protože to může hodně lidem 

pomoc protože je sice pravda že ti klíčoví pracovníci nebo terapeuti že mají různý 

zkušenosti z práce s různými lidmi, s různě postiženými, ale nemají tu osobní zkušenost, 

takže si myslim jako ne že bych jim pro to míň věřil nebo na jejich názor nenadal nebo 

tahle to vůbec ne ale myslim si, že je prostě dobře, že ta pozice je.“ (uživatel  

č. 2, rozhovor č. 12)   
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 „No, já musim říct, že jsem strašně spokojenej s tim, že tu peer konzultant je,  

že tu pracuje, že tu je pro nás, je to velikej přínos.“ (uživatel č. 1, rozhovor č. 11) 

 

6.1.3.6 Shrnutí 

Prezentovaná zjištění týkající se uživatelů služby shrnujeme do následující tabulky 

č. 9:  

Tab. č. 9: Uživatelé – shrnutí 

Oblasti Kategorie Komentář 

Očekávání uživatelů  Žádná očekávání - Uživatelé nebyli do přípravné fáze 

zapojeni, o přípravě projektu nevěděli 

 Kvalitnější služba – 

větší porozumění 

- Očekávání pracovníků  

Informovanost 

uživatelů  

Nic moc - V polovině procesu nevěděla o peer 

konzultantovi ani polovina uživatelů 

 Nevíme, jak dát o peer 

konzultantovi vědět 

- Pracovníci i peer konzultant dlouho 

nevěděli, jaký způsob zvolit 

- Informování uživatelů v první polovině 

záviselo na rozhodnutí pracovníků 

Reakce uživatelů Pozitivní přijetí - Od těch uživatelů, kteří s peer 

konzultantem přišli do kontaktu 

 Odmítnutí - Ze strany uživatelů, u kterých zájem  

o využití služeb peer konzultanta 

předpokládali pracovníci 

Vztah uživatelé ↔ 

peer konzultant 

Zvědavost  

 Jiná téma, jiná zakázka - Uživatelé s peer konzultantem řeší jiná 

témata než s ostatními pracovníky 

 Důvěra, otevřenost, 

rovnocennost, 

partnerství, kolegialita 

- Hodnocení vztahu s peer konzultantem 

ze strany uživatelů 

- Propojení „světa“ pracovníků a „světa“ 

uživatelů? 

 Kamarádství - Identifikované riziko 

Přínos pro uživatele Pomáhá to - Zdá se, že uživatelům kontakt s peer 

konzultantem pomáhá v jejich zotavení 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.1.4 ORGANIZACE  

 

Posledním aktérem, na kterého jsme se zaměřili, je organizace. Otázky, které nám 

pomáhaly třídit získané informace, jsme stanovili takto: 

 Očekávali aktéři od zavedení pozice peer konzultanta něco ve vztahu k organizaci? 

 Ovlivnilo zapojení peer konzultanta organizaci? Jak? 

 

6.1.4.1 Očekávání směrem k organizaci  

Očekávání od zavedení pozice peer konzultanta do organizace jsme identifikovali 

zejména u ředitele a manažera služby jakožto zástupců vedení organizace. Ostatní 

respondenti směrem k organizaci očekávání nepopisovali. 

 

Aby nám neujel vlak 

Zástupci vedení znali model peer konzultanství ze zahraničí a uvědomovali si, že 

odpovídá moderním trendům v přístupu k péči o lidi s duševním onemocněním: 

 „Přišlo mi důležité, aby Ledovec byl u nové věci…aby nám neujel vlak.“ (manažer 

týmu, rozhovor č. 2) 

Zajímavé je, že jsme důraz na tento aspekt zaznamenali i v odpovědích peer 

konzultanta: „protože mně přijde, že by bylo škoda tu šanci propásnout“ (peer konzultant, 

rozhovor č. 3). A po roční zkušenosti peer konzultant opět zmiňuje, že cítí, že je u něčeho 

mimořádného: „A jsem rád, že jsem mohl být na tom začátku, protože si myslím, že se tu 

něco děje a je dobrý mít prst na tepu doby.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15)   

 

Zotavení33 

Nabídka účasti v projektu přišla v době, kdy byl pro ředitele organizace koncept 

zotavení, který jsme popsali v teoretické části práce, inspirativní: „protože to bylo v době, 

kdy jsem se zamiloval do recovery“ (ředitel, rozhovor č. 1). Očekával od zavedení pozice 

peer konzultanta právě zvýšení orientace organizace směrem k tomuto konceptu: 

 „…kdy nás pracovníky nebo zaměstnance nutí přemýšlet jinak, který nás nutí přemýšlet 

mnohem partneštějš a míň profesnějš.“ (ředitel, rozhovor č. 1) 

 „…jestli nás to posune směrem k tomu recovery ideálu to znamená 

takovýto…takovýmuto pro mě hluboce lidskýmu doprovázení těch lidí jako lidí a skrze 

                                                 
33 anglicky „recovery“, více viz teoretická část kapitola 3.4. 
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tyhle ty věci nějakým způsobem překonat to duševní onemocnění a ty stigmatizační 

důsledky toho všednodenního prožívání, kam by jinak ta nemoc vlastně ani možná 

v některých případech zasahovat nemohla.“ (ředitel, rozhovor č. 1) 

Důraz na koncept zotavení se objevuje pouze v odpovědích ředitele. Pokud o něm 

mluví ostatní respondenti, tak pouze s odkazem na ředitele: „on mluvil v tý době pořád  

o recovery a tohle s tím souviselo“ (manažer služby, rozhovor č. 2). Podle Kottera (2008) 

není mimořádné, že proces řízení změny začíná často formulací představ jediného člověka, 

nesmí ale u něj zůstat. 

Jiná očekávání směrem k organizaci jsme nezaznamenali. Jak jsme uvedli 

v předchozích kapitolách, očekávali respondenti i zkvalitnění služby, ale toto očekávání  

se týkalo spíše konkrétně poskytování služby sociální rehabilitace, nikoli organizace jako 

takové. 

 

6.1.4.2 Vliv na organizaci 

Identifikovaný vliv zavádění pozice peer konzultanta na organizaci jsme zařadili do 

dvou typů vztahů: 

- vztah organizace – peer konzultant, 

- vztah uživatel – organizace. 

Typ vztahu organizace – pracovníci, který jsme také mohli předpokládat, jsme  

na základě analýzy dat nezaznamenali.   

 

Vztah organizace – peer konzultant 

V průběhu výzkumného šetření jsme společně s respondenty pozorovali, že peer 

konzultant se stal plnohodnotným členem týmu, se stejnými právy a povinnostmi jako 

ostatní zaměstnanci. Ztotožnění se peer konzultanta nejen s týmem ale i s organizací, je 

zřejmé z toho, jakým způsobem o organizaci hovoří i jaká používá slova (například „my“): 

 „…který máme jako firma, že je tady hodně přátelská a rodinná atmosféra a myslím si, 

že se to i nutně přenáší na ty klienty, že cítí, že nám je tu spolu dobře.“ (peer 

konzultant, rozhovor č. 6) 

 „…protože se prezentuju pořád jako člen týmu jako součást organizace, ke který  

se hlásím.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

Konkrétním příkladem je i to, že peer konzultantovi byl umožněn například rozvoj 

svépomocné skupiny v rámci organizace, nikoli pouze v rámci služby sociální rehabilitace.  
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Vztah uživatel – organizace 

Ve vztahu uživatel a organizace jsme rozlišili dva směry. Nejdříve popíšeme,  

jak sledovaný případ ovlivnil vztah uživatelů k organizaci, následně popíšeme, co se dělo 

ve vztahu organizace k uživatelům. 

 

Uživatel→ organizace 

 

I přes poměrně krátkodobou zkušenost s peer konzultanstvím, se peer konzultant 

setkal s tím, že se díky zavedení této pozice proměnil vztah některých uživatelů 

k organizaci, ve smyslu většího přijetí organizace: 

 „Je pravda, že se najdou klienti, kteří říkají, že organizaci nevěří, ale že mně věří 

z nějakýho důvodu jejich…“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

 „No tak když se třeba vrátím k tomu Adamovi34 tak tam je hezky vidět jak on odmítá  

tu organizaci, ale bere mě protože má pocit že jsem tu jenom jednou nohou, takže u něj 

si myslím, že se nějakym způsobem, tím že se setkává se mnou trochu jako zklidnil  

a upravil jeho vztah k organizaci jako takové protože jsem nějakým způsobem  

to přemostil ten jeho odpor, odpor k tomu systému.“ (peer konzultant, rozhovor č. 3) 

Důvěru v organizaci prohloubilo podle peer konzultanta i to, že uživatelé mohou 

současně využívat jak služeb klíčového pracovníka, tak služeb peer konzultanta.  

To zmírnilo úzkou vazbu mezi uživatelem a klíčovým pracovníkem, o které respondenti 

několikrát referovali a kterou potvrzujeme i z vlastní zkušenosti: 

 „Čím dál víc si uvědomujeme, že je důležitý, aby žádný klient nebyl navázaný  

na jednoho člena týmu, aby nás vnímali jako celek ne jako jednoho pracovníka  

a posiluje to důvěru v organizaci.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

Jinak se ale respondenti domnívali, že uživatelé nabídku ze strany peer konzultanta 

chápou spíše jako rozšíření možností aktivit v rámci poskytované služby, které mohou 

využít:  

 „Mně přijde, že ta šíře těch služeb, který jsou dneska dostupný pro lidi s handicapem je 

tak veliká, že už jsme vlastně zvyklý na to že se všechny tyhle úžasný věci dějou, že mám 

pocit, že už to ani tolik nedoceňujeme, že ani ti klienti, že to berou, že to tak prostě je, 

že jsou zvyklý na ten komfort určitej.“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

                                                 
34 Jméno uživatele bylo změněno (pozn. aut.). 
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  „…je to nějakým způsobem další jako by střípek do mozaiky toho, co se tady děje  

a nějak to rozšiřuje ty možnosti, který můžeme klientům nabídnout…“ (manažer služby, 

rozhovor č. 4) 

Tento závěr potvrzuje i uživatel č. 2: 

 „…má zkušenosti s tou duševní chorobou tak že má na různý věci jinej pohled než 

klíčový pracovník, takže je dobrý vyslechnout oba názory a ňák si to dát dohromady 

sestavit si z toho co dál.“ (uživatel č. 2, rozhovor č. 11)  

 

Organizace → uživatel 

 

Dále jsme zaznamenali změny ve vztahu od organizace směrem k uživatelům. 

V průběhu sledovaného případu se začaly objevovat úvahy či experimenty s tím,  

jak uživatelům pomoci získat jinou roli, než je role „uživatele sociální služby“.  

Pracovníci například zkušebně začali uživatelům nabízet účast na informativních 

schůzkách v lůžkových psychiatrických zařízení, nabízeli jim účast v projektech 

organizace, které nejsou registrovanými sociálními službami, například  

při dobrovolnických činnostech, a opakovaně zažívali, že tyto aktivity mají pro uživatele 

smysl (terénní poznámky, 2013–2015). Tuto zkušenost pojmenoval ředitel organizace: 

 „zajímavý pro mě je bylo, jak to peerování motivuje a startuje lidi se zkušeností,  

jak je hecuje a strká dopředu.“ (ředitel služby, rozhovor č. 13) 

 „…to bylo vidět, že to giving back, dělat pro druhýho, naplnění negativní zkušeností 

pozitivním smyslem funguje, jak pomáhá jim samým.“ (ředitel služby, rozhovor č. 13) 

 „…jak peer funguje při představování našich služeb v léčebně, když Bedřich35 řekne,  

jak mu loni pomohla agentura podporovaného zaměstnávání Ledovec, která ale zanikla 

už v roce 2009, a jinými způsoby nekorektně pojmenovává naše služby, ale okamžitě 

zaujme pacienty a ti se okamžitě ptají, na rozdíl od nás, když ty služby prezentujeme 

my.“ (ředitel, rozhovor č. 13) 

Současně organizaci začali více oslovovat lidé, kteří chtěli nějak užitečně využít 

svoji zkušenost s duševním onemocněním. Model peer konzultanství je inspiroval a jejich 

představy nabyly jasnějších obrysů: 

                                                 
35 uživatel, jeho jméno bylo změněno (pozn. aut.) 
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 „…do poradenství přišel člověk, který se zajímal o peerování, chtěl nějak své 

zkušenosti využít …“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 „A je pravda že se tu a tam objevujou myšlenky typu to je hrozně fajn tu zkušenost 

využít pro pomoc druhejm lidem to bych taky možná chtěl do budoucna dělat zkusit, 

takovýhle lidi se objevujou, ať už jsou z řad klientů nebo nějak jinak o týhle službě 

zaslechnou a nějak se tu zjeví a chtějí o tom něco slyšet.“ (peer konzultant, rozhovor  

č. 15) 

Pracovníci se setkali s tím, že je s podobnou zakázkou oslovují čas od času i bývalí 

uživatelé služeb (tzv. „ex-users“), kteří nepotřebují již využívat sociální služby, ale chtějí 

nějakým způsobem s organizací zůstat v kontaktu. V průběhu sledovaného procesu se 

diskuze na téma práce s těmito lidmi (bývalými uživateli) stávaly četnější. Do organizace 

je přinášel především ředitel (terénní poznámky, 2013–2015). 

 

Ředitel také několikrát zmínil téma zapojení uživatelů do řídích mechanismů 

organizace, například zvaní zástupců z řad uživatelů na porady (terénní poznámky,  

2013–2015). Tyto úvahy v rozhovoru podpořil po zkušenosti s projektem i manažer služby, 

který se nebránil je vyzkoušet. Viděl v nich příležitost k posílení rovnocennějšího vztahu 

mezi pracovníky a uživateli i způsob, jak uživatele motivovat k větší aktivitě: 

 „chtěl bych to zkusit, byl bych nerad, abychom sklouzli k tomu, že si tady budeme něco 

vymýšlet ten názor z tý druhý strany mně přijde fajn, ale nevím, jestli to může 

fungovat.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 „Ty ostatní klienty to může posílit v nějaký zodpovědnosti nebo samostatnosti, že my 

nebudeme jenom ty, co něco nabízejí, co něco diktují.“ (manažer služby, rozhovor  

č. 14) 

 „Kdyby se postupně ukázalo, že k tomu něco můžou říct, že do toho můžou vstoupit  

i když se to třeba vždycky nebude řídit tím názorem, ale že nejsme ty na druhý straně, 

že je to sice běh na dlouhou trať, ale že je to vyvážení toho vztahu v tý partnerský 

rovině.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

Naopak peer konzultant upozorňoval na riziko formalizace a neautentičnosti tohoto 

kroku. Nepovažuje jej podstatným v procesu zotavení uživatelů. Důraz klade spíše  

na opravdovost postojů k uživatelům projevující se v rovnocenném přístupu k nim bez 

ohledu na roli, kterou právě zastáváme (terénní poznámky, 2013–2015).  
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6.1.4.3 Pozice peer konzultanta po projektu? 

Rozhodně udržet 

Respondenti, včetně oslovených uživatelů, se již v průběhu výzkumného šetření 

shodovali, že pozici peer konzultanta chtějí zachovat i po ukončení projektu: 

 „…chceme mít nějakého pokud možno už napořád. Osahali jsme si, že to funguje,  

že je jeho přínos nezaměnitelný a že umí dát něco co nepeer neumí.“ (ředitel, rozhovor 

č. 13) 

 „…no takže myslim, že touhle cestou bysme určitě měli jít ne jako experiment ale jako 

něco co je standard služby co patří do péče o duševně nemocný.“ (člen týmu č. 2, 

rozhovor č. 8)  

 „Jako si říkám, že kdyby tady mohl s náma zůstat na stálo, že by to bylo fajn.“ (člen 

týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 „No tak to si myslim že určitě protože si myslim že je to hodně přínosný.“ (uživatel  

č. 1, rozhovor č. 11) 

V době, když jsme dokončovali psaní diplomové práce, jsme již věděli, že peer 

konzultant zůstal na stejné pozici v organizaci pracovat i po ukončení projektu, a to 

dokonce na celý úvazek.  

 

Druhý peer konzultant? 

Po ukončení projektu je v organizaci aktuální téma zapojení druhého peer 

konzultanta. Na jednu stranu by jej respondenti uvítali, na druhou stranu neví, zda by  

pro něj uměli najít práci. Také se obávají, že by znamenal další změny, na které nejsou 

ještě připraveni: 

 „…ale že bysme jich měli třeba víc to si zatím představit neumím myslím si, že jeden 

zatím stačí, jak se to bude vyvíjet dál to nevím jo možná ta potřeba bude časem větší, 

ale zatím si myslim, že to je tak akorát.“ (manažer služby, rozhovor č. 14) 

 „Ještě to není tak otevřený tak pro peer jak by se mi líbilo.“ (ředitel, rozhovor  

č. 13) 

 „…jestli nám stačí jeden peer na který není poznat že nějakou zkušenost s duševním 

onemocněním má nebo jestli ten fenomén vezmeme vážně a budeme diskutovat o client 

driven services s podílem peerů v desítkách procentech, je fakt že bez projektu by 

takováhle diskuze nepřipadala v úvahu.“ (ředitel, rozhovor č. 13) 
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 „…ale možná by mohl dělat něco jako trochu jinýho než tuhle formu indivividuálních 

rozhovorů, možná by mohli bejt v dílnách, možná víc…já myslím, že velkej prostor je 

třeba léčebna, kde bysme mohli tyhle věci jako využít, tam by to hrozně sedlo, lidi  

co tam byli dřív pacientama tak aby se tam vraceli a mluvili s těma lidma pomáhali jim 

to myslim že tam by byla poptávka potom veliká…nebo kdyby se rozjeli víc ty terénní 

služby ty výjezdy takovej ten jako akčnější prvek, tak tam taky si myslim, že ten peer  

by byl hodně užitečnej v tom terénu.“ (peer konzultant, rozhovor č. 15) 

 „ale zároveň aby to bylo na stejný pozici jako on (myslí současného peer konzultanta, 

pozn. aut.), aby byl součástí týmu, abychom měli ten vztah nastavenej tak jako úzce.“ 

(manažer služby, rozhovor č. 14) 

 

6.1.4.4 Shrnutí 

 Prezentovaná zjištění týkající se organizace shrnujeme do následující tabulky č. 10: 

 

Tab. č. 10: Organizace – shrnutí 

Oblasti Kategorie Komentář 

Očekávání směrem k 

organizaci  

Aby nám neujel vlak - Očekávání zástupců vedení, ale i peer 

konzultanta 

 Zotavení - Ředitel organizace 

- Posílení orientace ke konceptu zotavení 

Vliv na organizaci  Vztah organizace – peer 

konzultant 

- Ztotožnění peer konzultanta s organizací 

 Vztah uživatel  

– organizace 

- Uživatel → organizace 

(přijetí organizace, posílení důvěry  

v organizaci) 

- Organizace → uživatel 

(hledání nových „neklientských“ 

příležitostí pro uživatele i další lidi, kteří 

se začali na organizaci obracet) 

 Vztah organizace  

– pracovník 

- Neidentifikováno 

Pozice peer konzulta 

po projektu 

Rozhodně udržet - Shoda všech respondentů 

 Druhý peer konzultant? - Pro i proti 

Zdroj: vlastní zpracování  
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6.1.5 PARTICIPACE – DISKUZE 

 

V této kapitole bychom rádi diskutovali, co nám zjištěné poznatky říkají k tématu 

participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných službách. Vrátíme se tedy 

k našemu ústřednímu tématu diplomové práce. Stanovili jsme si tyto otázky: 

 Jak organizace deklaruje, že podporuje participaci uživatelů? 

 Jak vnímají aktéři možnosti participace uživatelů? 

 Co jsme se detailním sledování procesu zavádění modelu peer konzultanství do praxe 

dozvěděli o participaci? 

 

6.1.5.1 Participativní kultura organizace 

V teoretické části práce36 jsme společně s odborníky definovali organizační kulturu 

jako něco, co organizace má a co lze zkoumat. Následně jsme inspirováni zahraničními 

autory definovali tzv. participativní kulturu organizace a pojmenovali její čtyři podoby  

– organizace zaměřené na konzultování, organizace zaměřené na participaci, organizace 

zaměřené na osoby a organizace zaměřené na změnu. V prvních třech typech organizací se 

jedná o míru vlivu uživatelů na rozhodnutí, která se jich osobně týkají. Ve čtvrtém typu se 

jedná o vliv na rozhodnutí, která mají vliv i na chod a dění v organizaci jako takové 

(Kirby, 2003b, Adams, 2008). Nyní se pokusíme diskutovat, jak je na tom optikou našich 

zjištění s participací zkoumaná organizace, a zda zavedení pozice peer konzultanta 

případně ovlivnilo úroveň participace v organizaci.  

 

Participace v dokumentech 

Nejdříve nás zajímalo, jak a zda je téma participace prezentováno ve vnitřních 

předpisech organizace. Zvolili jsme základní předpisy organizace a metodiku služby 

sociální rehabilitace. Při jejich prostudování jsme se zaměřili na to, zda jsou v nich 

deklarované možnosti participace uživatelů v organizaci a jaké její formy či principy 

v nich můžeme nalézt.  

Na základě analýzy těchto předpisů jsme zjistili, že téma participace se v žádném 

z nich výslovně neobjevuje. Nalezli jsme ale prvky, které považujeme za principy 

podporující participaci. Tento důraz lze nalézt zejména ve „Vnitřní směrnici o pravidlech 

pro zjišťování spokojenosti uživatelů se způsobem poskytování sociálních služeb“, která 

                                                 
36 Viz kapitola 1.2. 
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popisuje způsoby zjišťování spokojenosti uživatelů a deklaruje právo uživatele být 

s vyhodnocením zjištěných informací seznámen. Směrnice je však svým charakterem 

obecná, neobsahuje konkrétní postupy, jak může uživatel ovlivnit chod organizace, 

systémově neřeší aktivní roli uživatelů na poskytovaných službách (Vnitřní směrnice č. 14, 

2014; interní dokumenty).  

Ani v předpisech zpracovaných na úrovni služby sociální rehabilitace se nehovoří 

výslovně o participaci uživatelů, ani není deklarováno, zda a jak mohou uživatelé službu 

ovlivňovat. Přesto je zde důraz na principy podporující participaci již konkrétnější. Nejvíce 

je patrný z popisu případové práce, která popisuje způsob poskytování služby danému 

uživateli. Zde se již od fáze jednání, přes uzavření smlouvy o poskytování služby, její 

průběh a závěrečné hodnocení objevuje důraz na podporu vyjádření názoru uživatele  

a respekt k jeho vůli při nalézání řešení jeho situace. Také v deklarovaném závazku služby 

jsou zdůrazněny některé principy nepřímo podporující participaci tím, že mají posílit 

autonomii uživatele a respektují jej. Například: „…posílit zdravou stránku a nabýt 

schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života…“ (cíl služby), „…individuální přístup – 

podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem 

uživatele…“; „…respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako 

s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby…“; „…vztah 

pracovníka a uživatele – dlouhodobý a založený na vzájemné důvěře…“ (Metodika 

sociální rehabilitace, 2014; interní dokumenty). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že uživatelé mohou v rámci poskytovatelem 

stanovených pravidel aktivně ovlivňovat podobu jim poskytované služby vyjádřením 

svých potřeb a přání. Z hlediska typu participace tu jde o konzultování37 – uživatel je v roli 

konzultanta své vlastní služby. Ale ve vnitřních předpisech organizace jsme však nenalezli 

principy, které by měly vést k možnosti ze strany uživatelů ovlivňovat způsob poskytování 

služby (například metodiku služby) nebo dokonce dění v organizaci (například organizační 

řád, volbu projektů, do kterých se organizace zapojí, či spolupodílení se na výběru nových 

zaměstnanců). Takové možnosti již tedy závisí na konkrétním způsobu řízení organizace  

a poskytování služby, v dokumentech organizace obsaženy nejsou. 

 

 

 

                                                 
37 Podrobněji viz teoretická část práce kapitoly 1.1 a 1.2. 
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Možnosti participace uživatelů 

Členové týmu potvrzovali námi výše pojmenovanou možnost uživatelů v aktivně 

ovlivňovat podobu jim poskytované služby vyjádřením svých potřeb a přání. Dále shodně 

vyjadřovali přesvědčení, že názor uživatelů je pro ně důležitý a je organizací brán vážně. 

Když jsme se ptali na konkrétní příklady, uváděli zejména možnost rozhodovat se,  

zda službu budou či nebudou využívat a výčet konkrétních aktivit poskytovaných v rámci 

služby, jejichž podobu nebo nabídku mohou ovlivňovat nebo ji již v minulosti ovlivnili. 

Dále hovořili o dílčích aktivitách (například sportovní klub, dovolená, grilování), u kterých 

preferují, aby je uživatelé organizovali a realizovali samostatně. Současně ale uváděli,  

že se setkávají ze strany uživatelů spíše s pasivitou nebo obavami:  

 „…že nám přišlo když jsme tam a vidíme, jak ti klienti hezky fungujou tak si říkáme 

vždyť oni nás k tomu nepotřebujou vždyť by si to mohli zorganizovat sami nebo 

s nějakou úplně minimální podporou…a oni říkají že tohle ne že nás vlastně za těma 

zádama chtěj.“ (člen týmu č. 2, rozhovor č. 8)   

 „…až když jednotlivě se z nich něco snažim a ještě jim tam dám třeba ty varianty tak 

taky třeba skoro nic jo že mám pocit, že jsou hodně pasivní a říkám si jestli je to tim 

jejich onemocněním, jestli je to asi ta jejich specifika fakt jako málokdy.“ (člen týmu  

č. 1, rozhovor č. 7) 

 „Vymámit s klienta nějakou kritiku je strašně těžký protože ať se snažíme o sebe 

partnerštější přístup to vnímání je jasný, když od vás něco chci tak vás nebudu hanět.“ 

(manažer služby, rozhovor č. 14) 

 

V této souvislosti připomínáme skutečnost, že uživatelé nebyli zapojeni  

do rozhodování o zapojení se do projektu peer konzultanství a i zpočátku se k nim obtížně 

dostávala informace o možnosti využít služby peer konzultanta, což do velké míry záviselo 

na rozhodnutí pracovníka.  

 

Samotní uživatelé uváděli, že mají dostatečný prostor se vyjadřovat k dění  

v organizaci. Možnosti, které mají, považovali za dostatečné:  

 „…a myslim, že všichni zaměstnanci se kterýma se tady setkávám že prostě jakoukoli 

připomínku kterou bych měl, že to slyší že by se nad tím zamysleli jestli je možný v tom 

něco udělat nebo ne myslim si že jo že to tady takhle funguje.“ (uživatel č. 2, rozhovor 

č. 12) 
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 „Jo, určitě tu možnost mám, dostal jsem i dotazník, kde můžu sdělit, jak se mi tu líbí, 

jak jsem spokojenej, co bych navrhoval ale nejenom ten dotazník.“ (uživatel  

č. 1, rozhovor č. 11) 

 

Možnosti participace pracovníků 

Participativní kultura organizace souvisí i s participací a rozvojem pracovníků 

(Lukášová, 2010). Zjistili jsme, že pracovníci cítí velký prostor zasahovat do dění v celé 

organizaci. Vnímají, že jejich aktivita je vítána a ceněna:  

 „Jo, určitě, já myslim, že mám velký pole rozhodování, že tady se to vítá, že když něco 

vymyslim jinak nebo bych chtěl něco zkusit tak vždycky jako můžu…ale mám pocit,  

že hodně velkej, to jsem jako rád a že se to tady vítá…“ (člen týmu č. 1, rozhovor č. 7) 

 

Peer konzultant ze svého pohledu popisuje atmosféru v týmu jako přátelskou  

a rodinou. Je přesvědčený, že tato atmosféra má vliv na uživatele i na jejich vnímání 

organizace: 

 „…který máme jako firma, že je tady hodně přátelská a rodinná atmosféra a myslim,  

že se to i nutně přenáší na ty klienty, že cítí, že nám je tady spolu dobře, tak jim taky 

tady může být z toho ňák jako dobře…“ (peer konzultant, rozhovor č. 6) 

 

6.1.5.2 Vliv zavedení pozice peer konzultanta na participaci  

Neočekávali jsme, že by proces zavedení pozice peer konzultanta měl významný vliv 

na kulturu organizace. Dle Kottera (2008) trvá začlenění změny do organizační kultury  

a její trvalé prosazení někdy i roky, proto má podle něj být až posledním krokem v procesu 

řízení změny. Nicméně na základě výše popsaných výsledků analýzy dat je zřejmé,  

že „se něco spustilo“.   

 

Čí participaci sledujeme? 

Klíčové se zdá být uvažování o tom, koho máme na mysli, když mluvíme  

o participaci lidí s duševním onemocněním. Jde o osoby využívající služby vlastní („naší“) 

organizace (klienty, pacienty, uživatele) nebo o osoby využívající nějakou formu 

psychiatrické péče (ale ne „tu naší“)? 

Rádi všichni odsouhlasíme, že participace souvisí s problematikou naplňování 

základních lidských práv a svobod osob a že je nutné ji podporovat. Pokud se však 
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podíváme blíže, zjistíme, že to není tak jednoduché. Ani my v námi sledovaném případě 

nenacházíme jednoznačné odpovědi, jak k participaci lidí s duševním onemocněním 

přistoupit. 

 

To se projevilo i u pozice peer konzultanta. Pracovníci podporovali, aby se peer 

konzultantem nestal uživatel služeb (ideálně ani bývalý) jejich vlastní organizace.  

U vybraného peer konzultanta pak akceptovali vysokou míru participace. Peer konzultant 

byl zapojen do rozhodnutí, podílel se na nich i je realizoval. Dokonce jsme se setkali  

i s tím, že byla podpořena jeho vlastní iniciativa v zavedení nových aktivit (například 

založení svépomocné skupiny, úprava náplně práce).  

To by odpovídalo nejvyšším stupňům participace označovaným jako skutečná 

participace (například stupni 8. „Spolupráce a spolurozhodování“ podle Harta nebo stupni 

6. „Partnerství“ podle Arnsteinové38). Běžní uživatelé služby však na podobnou míru 

participace nedosahují. Argumentem ze strany zástupců organizace i některých odborníků 

(například Foitová et al., 2014b) je možný konflikt rolí.  

 

Optikou teoretických informací bychom mohli říct, že peer konzultant se v očích 

pracovníků stává jakýmsi zástupcem osob s duševním onemocněním, jemuž je dovolena  

a umožněna vyšší míra participace, než uživatelům „vlastních“ služeb. Tento model 

participace někteří autoři39 označují jako tzv. tokenismus, nebo-li falešnou participaci  

či iluzi participace, kdy se participace objevuje spíše ojediněle nebo jako výjimečný 

příklad. Mohlo by se také jednat o participaci „reprezentativní“40. I když zde spíše mají 

autoři na mysli participaci osob skrze své zástupce, které je vědomě vysílají.  

Na základě výše uvedeného se přikláníme k tvrzení, že stávající míra participace 

v námi zkoumané organizaci skutečně odpovídá stupni tokenismu. Toto zjištění  

však nehodnotíme negativně, ani jsme se nesetkali s tím, že by pracovníci považovali 

zapojení peer konzultanta za důkaz naplnění principů participace v organizaci. Připojujeme 

se k tvrzení odborníků, že každá forma či typ participace je vhodná pro jinou organizaci, 

v jiném čase a v jiném kontextu (Wilcox, 1994). 

Domníváme se, že díky zkušenosti se zapojením peer konzultanta procházejí 

pracovníci stádiem, kdy o participaci začínají uvažovat, zvykají si na participaci zástupce 

                                                 
38 Podrobněji viz teoretická část práce kapitola 1.1.  
39 Například Arnestein, 1969, Hart (Kaplánek, Kočerová, 2011)  
40 Dle Kaplánka a Kočerové (2011), podrobněji viz teoretická část práce kapitola 1.1. 
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osob s duševním onemocněním a přemýšlí o tom, do jaké míry se participaci uživatelů 

otevřou. „Tokenismus“ tedy může být stádiem změny či přípravou na ni. 

Podobně se domníváme, že je možné uvažovat i o uživatelích, kteří si musí nejdříve 

zvyknout, že je jejich participace možná a získat tak větší odvahu ke své aktivizaci  

a převzetí podobné role a odpovědnosti s tím spojené. V této souvislosti je třeba si 

uvědomit, že často se jednak jedná o osoby, které v tradičním pojetí psychiatrické péče žili 

a často ještě žijí v nerovném vztahu, kdy je pracovník v roli experta, jednak se vyrovnávají 

s projevy (sebe)stigmatizace a mohou tak sami sebe stavět do pasivní role (například Pěč, 

Probstová, 2009). I proto je třeba uživatele k participaci aktivně zvát (Adams, 2008). 

 

Čas na změnu 

Díky zkušenosti s procesem zavádění modelu peer konzultanství stojí podle nás 

organizace před rozhodnutím, jak a zda se participaci systematicky věnovat. Musí si 

ujasnit, jaká forma participace je pro ni v současné době přijatelná, zda zůstat u peer 

konzultanství, které má, jak jsme ukázali, své výhody i nevýhody, nebo zda podporovat  

i jiné formy participace, a kam chce dál směřovat. Domníváme se také, že v organizaci 

bude třeba lépe vysvětlit pojem „peer“ a shodnout se na jeho významu. Ředitel organizace 

totiž třeba tento pojem chápe a používá šířeji, než jak jej pojali pracovníci a jak jej 

definujeme v této práci – „peerem“ nazývá v podstatě kohokoli, kdo má zkušenost 

s duševním onemocněním a je v jiné roli než uživatelské. 

 

Na závěr se ještě vrátíme k vymezení participativní kultury podle Kirby (2003a,b)  

a Adamse (2008), které připomínáme v tabulce č. 11.  

 

Tab. č. 11: Participativní kultura organizace podle Kirby a Adamse (zkráceno) 

 

Typ kultury Základní charakteristiky 

Organizace zaměřené  

na konzultování 

Organizace si nechávají od uživatelů radit, konzultují s nimi různé 

situace, zajímají se o jejich názory či pocity, ale nezapojují je  

do rozhodování (Kirby, 2003b, Adams, 2008). 

Organizace zaměřené na 

participaci 

Organizace, kde probíhají konzultace s uživateli a zároveň jsou 

uživatelé přizvání k procesu rozhodování a to i ve významné míře; je 

běžné, že tento proces je organizován zaměstnanci, kteří nad ním drží 

kontrolu a určují oblasti a formy této participace; obvyklé je,  
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že do procesu nejsou přizváni všichni uživatelé, ale pouze jejich 

vzorek nebo zástupci (Kirby, 2003b, Adams, 2008). 

Organizace zaměřené  

na osoby 

Participace je ústředním tématem v celé její praxi, organizační 

kultura umožňuje brát názory a zkušenosti uživatelů v úvahu  

a respektuje rozhodnutí uživatelů týkající se jejich života; 

automaticky zahrnuje předpoklad zapojení uživatelů do veškerých 

rozhodnutí, které ovlivňují jejich život (Kirby 2003b, Adams, 2008). 

Organizace zaměřené  

na změnu 

 

 

 

pro tyto organizace jsou výchozí názory a zkušenosti uživatelů, ale je 

jimi ovlivněna většina činnosti organizace, včetně organizačních 

změn, umožňuje uživatelům rozhodovat ne pouze o sobě, ale dává 

jim moc ovlivňovat i většinu dění v organizaci, v ideálním případě 

všechny aspekty práce organizace; organizace aktivně zve uživatele  

k participaci (Adams, 2008). 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Adams, 2008; Kirby, 2003a,b) 

 

Vzhledem k uvedenému vymezení participativní kultury tvrdíme, že zkoumaná 

organizace se nyní pohybuje na pomezí mezi „organizací zaměřenou na konzultování“  

a „organizací zaměřenou na participaci“, přičemž projekt peer konzultanství ji posunul 

blíže ke druhé úrovni. Současně stojí před výzvou, zda a do jaké míry se stane „organizací 

zaměřenou na osoby“ či „organizací zaměřenou na změnu“. 

Organizace tedy podle nás stojí na prahu změny organizační kultury. Aby tato 

změna proběhla úspěšně, je třeba ji podporovat a do jisté míry řídit. V literatuře najdeme 

mnoho návodů a postupů týkajících se řízení změny. Toto téma však již přesahuje cíl 

diplomové práce. Proto zde pouze doporučíme osmibodový proces změny podle Kottera 

(2008). V Kotterově modelu je pro úspěšné zavedení změny zásadní mít jasnou vizi, která 

může být zpočátku formulována pouze jedním člověkem, ale je třeba u toho nezůstat. 

Domníváme se, že to je proces, který díky zkušenosti se zaváděním pozice peer 

konzultanta do praxe může naše organizace zahájit.  

Na úplný závěr si dovolujeme předložit k úvaze variantu dalšího typu 

(participativní) organizační kultury – „organizaci zaměřenou na zotavení“. Domníváme se, 

že tento typ organizační kultury by více odpovídal smyslu toho, co model peer 

konzultanství do systému psychiatrické péče přináší. K významu tohoto typu kultury nás 

inspiroval Ragins (2002), který tvrdí, že nemůžeme změnit celý systém péče o duševně 

nemocné, ale můžeme již v existujících organizacích či službách podpořit takové změny, 
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které přinesou rozvoj kultury zotavení a tím přispějí k zotavení jednotlivých osob41. 

Znamenalo by to, že hlavní pozornost v organizacích bude upřena k pomoci uživatelům 

umožnit jim dosáhnout i na jiné role, než je role „uživatele služby“, a tak jim pomoci žít 

smysluplný a významný život podle jejich volby. Důraz na participaci lidí s duševním 

onemocněním bychom pak považovali za jeden z důležitých kroků na cestě, jak tomu cíli 

dospět. 

                                                 
41 O konceptu zotavení píšeme podrobně v teoretické části práce v kapitole 3.4. 
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ZÁVĚR 

 

Peer konzultanství se stalo na poli psychiatrické péče v předchozích dvaceti letech 

normou v řadě zemí západní Evropy a USA a nově se objevuje i v České republice. 

Souvisí s proměnou postojů k lidem s duševním onemocněním, kdy je kladen stále větší 

důraz na jejich aktivní zapojení do systému psychiatrické péče. Koncept peer konzultanství 

je v České republice v současné době aktuální i v souvislosti s právě probíhající snahou  

o reformu psychiatrické péče, jejímž účelem je transformace systému služeb pro lidi 

s duševním onemocněním. Reforma by měla přinést osobám s duševním onemocněním 

příležitosti v získání samostatnosti a možnosti o sobě více rozhodovat. Důraz je kladen  

na kvalitu jejich života, do popředí se dostávají základní lidskoprávní otázky. Participaci 

lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných službách či péči je v tomto kontextu 

možné vidět jako jeden z jevů tohoto procesu. 

V této diplomové práci bylo naším cílem představit právě model peer konzultanství 

jako jednu z forem participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných 

službách a na konkrétním příkladu popsat zkušenosti se zaváděním tohoto modelu  

do praxe. Peer konzultanta jsme definovali jako osobu s vlastní zkušeností s duševním 

onemocněním, která pracuje jako člen týmu poskytujícího služby lidem s duševním 

onemocněním a která v něm má díky své zkušenosti s duševním onemocněním specifickou 

roli. Sdílení osobní zkušenosti s nemocí jsme pojmenovali jako hlavní nástroj práce peer 

konzultanta. Klíčovou skutečností pro výběr tématu práce byl projekt, který v období  

od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014 realizovalo Centrum pro rozvoj duševního zdraví, a díky 

němuž bylo zapojeno deset peer konzultantů do systému psychiatrické péče v České 

republice. Autorka této práce pracuje v jedné z organizací – Ledovec, o. s., do jejíž činnosti 

byl peer konzultant zapojen. Využila proto příležitosti sledovat ve více jak ročním 

časovém období zavádění tohoto modelu do praxe a věnovala se mu v této práci. 

 

Pro naplnění stanoveného cíle jsme diplomovou práci rozdělili na teoretickou  

a praktickou část. V teoretické části, která je teoretickým a konceptuálním východiskem 

pro navazující praktickou část, jsme představili pojem participace, jeho různá pojetí 

v literatuře a zasadili jej do kontextu psychiatrické péče. Zastavili jsme se u tématu 

participace na úrovni organizace a zavedli pojem participativní kultura organizace. 



109 

 

Podrobně jsme popsali model peer konzultanství a ukázali hlavní oblasti činnosti peer 

konzultanta.  

Psaní diplomové práce jsme zahájili téměř současně s počátkem projektu a ukončili 

až po jeho závěru. Na samotném počátku jsme nevěděli, co projekt přinese. O peer 

konzultanství jsme měli jen omezené znalosti. Naším cílem bylo proto co největší 

porozumění sledovanému jevu. Z tohoto důvodu jsme praktickou část pojali jako 

případovou studii. Případem jsme definovali „proces zavádění pozice peer konzultanta  

do organizace“ a sledovali jsme zkušenosti se zaváděním tohoto modelu do organizace 

Ledovec, o. s. z pohledu různých aktérů, tj. z pohledu peer konzultanta, týmu, uživatelů  

i organizace. Usilovali jsme o nalezení odpovědi na výzkumnou otázku: „Jak zapojení peer 

konzultanta působí na organizaci, lidi v ní, jeho samotného a další zúčastněné aktéry?“, 

kterou jsme stanovili na počátku výzkumného šetření. I výsledky analýzy získaných dat, 

prostřednictvím kterých položenou otázku zodpovídáme, prezentujeme podle těchto aktérů. 

Každému aktérovi věnujeme jednu kapitolu, na jejímž závěru vždy nejdůležitější poznatky 

shrnujeme formou tabulky.  

V diskuzi výzkumného šetření jsme se optikou teoretických znalostí pokusili 

interpretovat, co jsme se díky tomuto procesu dozvěděli o tématu participace lidí 

s duševním onemocněním. Speciální pozornost jsme věnovali participativní kultuře 

organizace, kterou jsme na základě poznatků zahraničních autorů definovali v teoretické 

části práce. Identifikovali jsme, jaké charakteristiky participativní kultury jsou uplatňované 

v námi zkoumané organizaci, a pojmenovali jsme, jaké změny pouze roční zkušenost se 

zaváděním modelu peer konzultanství do organizace přinesla. Na základě těchto poznatků 

jsme vyjádřili domněnku, že organizace stojí na prahu změny organizační kultury. Navrhli 

jsme proto zástupcům organizace způsob, jakým ji řídit v případě, že se rozhodnou 

podporovat růst participativních přístupů v organizaci.  

Na úplný závěr jsme k úvaze nabídli další možný typ participativní kultury 

organizace: „organizaci zaměřenou na zotavení“, která by podle našeho názoru více 

odpovídala naším poznatkům. V této kultuře by nesměřovalo hlavní úsilí všech 

zúčastněných k podpoře participace uživatelů služby, nýbrž především k podpoře jejich 

zotavení42 jakožto hlavnímu cíli psychiatrické péče. Důraz na participaci by byl v tomto 

procesu jednou z klíčových proměnných na cestě k dosažení tohoto cíle.  

 

                                                 
42 Jak jej definujeme například v kapitole 3.4. 
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Při psaní diplomové práce se nám ukázalo, že její téma se dotýká základních otázek 

sociální práce, jako je vztah mezi pracovníkem a uživatelem, téma moci a zplnomocnění  

a postojů, které jako společnost ale i jako pracovníci (pomáhající profesionálové) 

zaujímáme k lidem s duševním onemocněním. Viděli jsme, že i jen roční zkušenost  

s procesem zavádění pozice peer konzultanta může nabourávat zaběhlé způsoby uvažování 

a metody práce a přimět pracovníky, stejně jako nás, uvažovat o svých profesních rolích. 

Jsme přesvědčeni, že pokud se shodneme na tom, že participace lidí s duševním 

onemocněním na jim poskytovaných službách je jejich právem a že jim příležitost k této 

participaci chceme dát, dotýkáme se současných paradigmat v pomáhajících profesích. 

Například dualismu „uživatel“ x „pracovník“, „zdravý“ x „nemocný“ a dalších. Nelze  

si myslet, že pokud umožníme participaci lidí s duševním onemocněním (úžeji uživatelů 

služeb), tedy jim umožníme získat „silnější“, „mocnější“ roli, vše ostatní, včetně nás, může 

zůstat nezměněné. A jsme si plně vědomi, že již tím, že používáme slova jako „umožníme 

jim“, „rozhodneme se“, nepřímo ukazujeme na nerovné postavení a rozdělení moci. 

Otázka, která se nám nabízí a kterou necháváme nezodpovězenou, zní: Je skutečná 

participace vůbec možná? 

V možnosti uvažovat nad těmito tématy vidíme největší přínos diplomové práce. 

Věříme, že může přispět nejen k většímu porozumění tématu, ale i k přemýšlení  

nad postoji každého z nás. Současně doufáme, že přispěje k většímu porozumění  

a diferenciaci modelu peer konzultanství, o kterém jsme přesvědčeni, že má potenciál 

narušovat ustálené představy a stereotypy o lidech s duševním onemocněním a může být 

přínosem pro celý systém psychiatrické péče. 

 

 

„…a nějak se ty dva světy jako propojujou, že to není jako nutný, 

že stojím na jedný straně barikády nebo na druhý…“ 

(člen týmu č. 4, rozhovor č. 10)  
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