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Příloha č. 1 – Ukázka scénáře rozhovoru  

 
Příprava otázek k rozhovoru – PEER KONZULTANT (první polovina): 

 

Rozehřívací, obecné:  

- Jaké to zatím je být peer konzultantem? 

- Má to podle Tebe nějaký smysl? Jaký? Pro koho? 

- Co to od Tebe vyžaduje? 

- Jak na Tebe reaguje okolí? 

Činnost peer konzultanta:  

- V čem spočívá Tvá náplň práce? Co jako peer konzultanta děláš? Kdy? Čím se zabýváš? 

- Co se daří? Z čeho máš dobrý pocit? 

- Co se nedaří? Co je obtížné? 

- Překvapilo Tě něco? Stalo se něco, s čím jsi nepočítal? 

Peer konzultant jako člen týmu: 

- Jak konkrétně Tvé zapojení do týmu vypadá? Na čem se podílíš? Jak spolu komunikujete? 

- Vyhovuje Ti to takto? Je něco, co bys potřeboval jinak? 

- (alt.: Jak se Ti pracuje v týmu služby? Jak se cítíš jako člen týmu?) 

Peer konzultant jako člen organizace: 

- Jak se cítíš v organizaci? 

- (alt.: Změnilo se něco na Tvém vztahu k organizaci? K ostatním pracovníkům mimo tým?)  

Vztah s uživateli: 

- Co říkají uživatelé na to, že jsi tady? 

- Cítíš se pro ně nějak užitečný? Můžeš to nějak přiblížit? 

- Obracejí se na Tebe uživatelé? S čím?  

- Změnilo se u nich z Tvého pohledu něco? 

Přínos pro peer konzultanta: 

- Přináší něco peer konzultanství Tobě osobně? Co? 

- Co Ti pomáhá v roli peer konzultanta? 

- Je něco, co bys ještě potřeboval? Co? Od koho? 

Další témata z předchozích rozhovorů a pozorování: …  

 

Příprava otázek k rozhovoru – UŽIVATELÉ: 

 

Úvod: 

Téma a účel 

- rozhovor se bude týkat Vaší zkušenosti s peer konzultantem v týmu sociální rehabilitace Ledovec 

- pro potřeby diplomové práce, ve které se tímto tématem zabývám 

Nahrávání 

- s Vaším svolením budu rozhovor nahrávat, následně ho v anonymizované podobě přepíši 
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Anonymizace 

- Vaše jméno se nikde neobjeví, pokud byste chtěl, aby se v přepisu, případně nahrávce, neobjevilo 

ještě něco dalšího, upozorněte mě prosím na to, budu to plně respektovat 

Rozehřívací: 

- Ráda bych se Vás nedříve zeptala na to, jak dlouho jste v kontaktu s naší organizací? Jak k tomu 

došlo? Jaké služby, aktivity využíváte teď? … 

- Před Vánoci sem nastoupil peer konzultant. Máte s ním nějakou zkušenost? Jakou? 

- Alt.: Odkdy jste s peer konzultantem v kontaktu?  

- Alt.: Jak často se vídáte? 

- Alt.: Jak jste se dozvěděl, že tady pracuje? 

Očekávání: 

- Když jste zjistil, že tady někdo takový pracuje, co jste si o tom myslel? Co Vás napadlo?  

- Můžete mi prosím popsat, proč jste se rozhodl, že ho oslovíte? Co jste od něj očekával? 

Průběh spolupráce: 

- Můžete mi popsat, jak probíhá Vaše spolupráce? 

- Vnímáte v něčem rozdíl mezi peer konzultantem a běžným pracovníkem? 

- Je to v něčem jiné, než s ostatními pracovníky? 

- Změnilo se něco? 

Zkušenost s duševním onemocněním:  

- Je pro Vás nějak důležité, že má sám zkušenost s duševním onemocněním?  

- Objevuje se to ve Vašich rozhovorech? 

Přínos:  

- Jak hodnotíte kontakt s peer konzultantem? 

- Je pro Vás v něčem důležitý?  

- Změnilo se něco? 

- Je ještě něco jiného, co byste od něj potřeboval? 

Vztah k organizaci:  

- Co si celkově myslíte o myšlence zaměstnat peer konzultanta?  

- Jak se cítíte tady v organizaci? 

- Můžete tady něco ovlivnit? 

- Alt.: Co děláte, když jste s něčím nespokojený? Stalo se to už někdy?  

- Alt.: Co děláte, když chcete něco jinak? Stalo se to už někdy? 

- Alt.: Napadlo Vás někdy, že byste také mohl pracovat jako peer konzultant? 

Závěr: 

- Je ještě něco důležitého, co je potřeba říct? 
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Příloha č. 2 – Ukázka přepisu rozhovorů1  

 

Rozhovor č. 1 

Respondent: ředitel organizace  

 

T: Jak jsme se o tom projektu dozvěděli? A proč jsme do něj jako organizace šli? 

R: O projektu peer konzultanta jsme se dozvěděli, protože nám poslali z CMHCD mail a my jsme věděli,  

že něco takovýho určitě chceme…protože to bylo v době, kdy jsem se znova zamiloval do recovery a říkal 

jsem si, že každej placenej peer konzultant zaplacenej někym jinym než náma bude dobrej… 

T: Co konkrétně si od zapojení se do toho projektu očekával Ty jakožto ředitel organizace? 

R: …a očekávali jsme od toho…a možná jsem od toho právě očekával, že vzniknou ty situace uvnitř týmu,  

ve kterém třeba ten peer konzultant bude, který nás zaměstnance nebo pracovníky nutí přemýšlet jinak, který 

nás nutí přemejšlet mnohem partnerštější a míň profesnějš, že najednou už se nemůžou říkat ty věci prostě 

úplně stejně jako když v tom týmu sedí člověk, který tu zkušenost doopravdy má, no a zajímalo mě,  

co to s námi udělá a jestli nás to posune směrem k tomu recovery ideálu, to znamená takovýto… takovýmuto 

pro mě k hluboce lidskýmu doprovázení těch lidí jako lidí…a…a skrze tyhle ty věci nějakým způsobem 

překonat to duševní onemocnění a ty stigmatizující důsledky toho všednodenního prožívání, kam by jinak ta 

nemoc vlastně ani možná v některých případech zasahovat nemohla. 

 

Rozhovor č. 2 

Respondent: manažer služby 

 

T: A co jsi od zapojení se do projektu očekával? 

R: Přišlo mi důležité, aby Ledovec byl u nové věci…no, aby nám neujel vlak…a občas jsem se setkal 

s názorem klienta, že mu nemůžu úplně rozumět, protože jsem zdravý… takže mi to přišlo praktické hlavně 

pro ně…pro klienty. 

T: A ještě pro někoho dalšího kromě klientů? 

R: Hm…nevím…jak to říct, doufal jsem, že i tak nějak pro kvalitu služby, ale v praxi jsem si to neuměl 

představit.  

T: A to si rozhodl Ty, že se do něj zapojíte? Nebo kdo to vlastně rozhodl? 

R: No, bylo to hlavně ze strany ředitele…byl nadšenej, když se to dozvěděl, nepřipustil by, že by do toho 

Ledovec nešel … znal to z Holandska, nedokázal by stát mimo. On mluvil v tý době pořád o recovery a tohle 

s tím souviselo. 

T: A měl jsi nějaké obavy? Obával ses něčeho? 

                                                 
1 LEGENDA: 

- T tazatel 

- R respondent 

- … větší pauza, přemýšlení 

- --- jiný úsek rozhovoru 

- všechna jména byla autorem změněna, vynechána nebo nahrazena názvem pozice jmenovaného 

pracovníka; celý text byl autorem převeden do mužského rodu 
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R: No…asi nejvíce jsem se obával administrativy a…no, toho, jakou péči peer konzultant bude 

vyžadovat…jaké nároky to bude mít na mě, představa, že mi přibude něco dalšího, další práce navíc, z toho 

jsem se hroutil. (---) 

T: Jak byl tady do tý přípravný fáze zapojený tým? Tedy ostatní pracovníci? 

R: Pracovníci byli seznámeni s tím, že do projektu chceme vstoupit a mohli se k tomu vyjádřit, ptal jsem se 

jich na názor k plánovaným činnostem, tedy tomu, co jsme si mysleli, že by mohl peer konzultant 

dělat…mohli připomínkovat nápady…ale žádost jsem psal sám a v závěrečné fázi konzultoval s ředitelem. 

Ve fázi hledání nových a nových kandidátů jsme hledali společně.  Nejvíce se jich to začalo dotýkat  

na základě té metodické porady se (jméno vynecháno, pozn. aut.) a po nástupu peer konzultanta. 

T: A jaké byly první dva měsíce tedy vlastně listopad a prosinec s peer konzultantem? 

R: No…myslím, že byly o hledání, vymezování role, nastavování možností toho, co by mohl v týmu dělat  

a taky chtěl dělat… bylo to zaměřené hlavně na zaškolení a taky na to, aby se v týmu cítil dobře. Celkově ty 

první dva měsíce hodnotím pozitivně, s peer konzultantem se dobře komunikuje, Ledovec zná, z mýho 

pohledu nenastaly žádné problémy. 

 

Rozhovor č. 3 

Respondent: peer konzultant  

 

T: Co Ti na tom přišlo lákavý? Z jakého důvodu ses rozhodl, že to zkusíš nebo si o tom půjdeš něco zjistit? 

R: Tak každopádně to bylo hodně to, že jsem v té době hledal práci, chtěl jsem dělat v sociálních službách, 

dokončoval jsem si v té době rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, takže jsem ho chtěl 

využít. 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 mně 

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 a to že tu firmu znám, že je to pro mě známý prostředí, že už jsem  

tu pracoval, že nebude pro mě těžký se zařadit. 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 čtvrt roku v tom stacionáři, že jsme tam něco podobnýho navzájem dělali. 

T: Měl jsi nějaký obavy nebo podmínky? 

R: Obavy, tak nějaký velký ani ne, jednak jsem byl takový zdravě nakopnutý z toho stacionáře, že jsem chtěl 

něco začít a cítil jsem i větší odvahu než dřív se do něčeho novýho pustit a zároveň už při tom prvním 

rozhovoru s manažerem služby 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, takže jsem necítil nějakou velkou obavu 

z toho, že bych to nezvládl. Podmínky, taky si neuvědomuju nic specifickýho...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. (---) 
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Rozhovor č. 4 

Respondent: manažer služby  

 

T: Teďko po půl ročních zkušenostech se zapojením peer konzultanta v tom vidíš nějaký smysl? 

R: Tak určitě, jednak mám zpětnou vazbu od klientů, kteří si to chválí a jednak…mně samotnýmu peer 

konzultant dal spoustu podnětů k přemejšlení, víš nebo prostě, ta zpětná vazba z jeho strany je taky 

důležitá…Ale obávám se, že je to všechno ovlivněný tím, že je to prostě on!  

T: Hm…jako…myslíš, že to není tou… R:…jako myslím, že to není objektivní… T: Jako myslíš že to není tou 

pozicí toho peer konzultanta ale že je to dáno jeho osobností? 

R: Hm myslím, že z větší části jo! (---) 

T: Hm a jak funguje v týmu? 

R: Výborně! Já si myslim, že opravdu od začátku zapadl velmi dobře… 

T: A je to v něčem přínosný pro ten tým, že tam je? 

R: Teď zase budu mluvit trošku za ně, ale je to o tom vnesení nějakýho novýho úhlu pohledu nebo trochu 

jinýho úhlu pohledu … je dobrý, že se nebál nám tu zpětnou vazbu dávat opravdu od první chvíle se nebál 

říct svůj názor … on je ohromně otevřený ale zároveň to jako nestaví na odiv nebo nepřeceňuje to jo že by se 

nějak jako kasal. 

T: A změnilo se něco v tom týmu? 

R: Já to tak cítím, ale nejsem si jistý jestli to je objektivní…já jako mám pocit, že jo že já mám i trochu pocit 

že jsme vůči sobě jako citlivější ne to není správný slovo ale jako empatičtější opatrnější v těch reakcích 

třeba jeden na druhýho. 

T: A mluvili jste někdy o jeho nemoci? Je to téma? 

R: My dva s peer konzultantem jsme o tom mluvili vlastně ještě před tím přijetím kdy to otevřel a vyjasnili 

jsme si to jak to má jak to vypadá jak je na tom aktuálně a peer konzultant potom myslím si že to bylo hned 

na první poradě, kdy prostě všem odvyprávěl ten svůj příběh řekl co má za potíže. 

T: To byla jeho iniciativa? 

R: My jsme se na tom dohodli, že to udělá on, že ten tým by měl vědět. 

T: Myslíš si, že to je důležitý? 

R: Jo, myslím si, že je to důležitý a myslím si, že je důležitý, aby to řekl ten člověk. (---) 

T: A co až skončí projekt? 

R: Až skončí projekt já bych strašně chtěl aby tady peer konzultant pokračoval. 

T: Na týhle pozici? 

R: Ideálně na týhle pozici…podle mě je rok strašně krátká doba na to, aby to vešlo do povědomí a začalo se 

s tou pozicí jako normálně žít ani ne tak pro nás my máme to štěstí, že máme toho peer konzultanta, ale 

myslím jako směrem ven…mám třeba takovou představu že bychom peer konzultanta představili v té 

fakultce v těch Dobřanech těm doktorům aby všichni jako věděli, ale zase jako teď na pár měsíců když se 

neví? Jo a jít tam s tím ono to tady funguje dva měsíce a je to výborný to mi prostě nepřijde jako podložený.  
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Rozhovor č. 5 

Respondent: peer konzultant  

 

T: A má to nějaký význam i pro někoho mimo Tebe? 

R: No tak doufám…že lidi, se kterými se nějak sekávám a zprostředkovávám tu pozici, ten smysl, proč tu 

jsem, si z toho něco odnášejí. Je pravda, že těch individuálních rozhovorů nebylo zatím tolik. Mám tušim  

3 klienty, se kterými se vídám opakovaně. Ale zase celkem mi dali zpětnou vazbu jako hezkou, že to pro ně 

má smysl, takže se vlastně chtějí znovu domluvit i dál. 

T: Co Ti klienti s Tebou řeší? S čím za Tebou přicházejí? 

R: Hm hm no vlastně jsou to klienti, kteří, někteří jsou psychotici, jeden tedy není, takový obecný zadání,  

že chtějí se mnou řešit svůj psychický stav, svoje různý pocity, to se těžko říká, každý rozhovor je trochu jiný 

něco, ale říkají mi, o tom, kdy mají třeba svoje krize, svoje propady, naopak svoje silný chvíle, snažíme se 

hledat, co jim pomáhá, co naopak tu nemoc zhoršuje. Pokud můžu tak jim říkám svoji vlastní zkušenost,  

co mě pomáhá zase a snažím se je povzbudit, podpořit prostě v tom, že jsou cesty, jak s takovým handicapem 

žít kvalitní život a snažíme se prostě sdílet tu zkušenost a povzbudit se navzájem, ono je to oboustranný, dá 

se říct.  

T: Je to v něčem jiný než u ostatních pracovníků? 

R: Já si to myslím no, já si to myslím, 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 osobní příběh a velmi často 

říkám poměrně i svoje osobní věci, a si myslím, že s nimi mluvím jiným tónem a je tam jiná atmosféra  

na tom setkání, než je to takový klasický jednání v rámci poradenství, protože, přestože si vykáme a je jasný, 

že je to pracovní schůzka, tak se prostě snažím, aby to bylo rovnocenný. Pokud žádám od klienta určitou 

upřímnost, tak ji taky poskytuju, že je to taková devíza, která si myslím, že otvírá ty nějaký jako třináctý 

komnaty nebo další dveře, že ten klíč k tomu je ta moje otevřenost, upřímnost, moje autenticita, která 

nějakým způsobem dává ten pocit tý důvěry do toho vztahu, v tom, 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. (---) 

T: Vnímáš svoji roli v týmu? 

R: No, roli vnímám v tom, že je to nějakým způsobem další jakoby střípek do mozaiky toho, co se tady děje 

a nějak to rozšiřuje ty možnosti, který můžeme klientům nabídnout…o nějakej takovej nový prvek, není 

úplně nový, ale je odlišný v něčem. A myslím si, že 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 prostě by chtěli slyšet něco trochu jiného od člověka, který tu 

zkušenost má, takže můžu vlastně pomoc nést svým kolegům nějaké břímě a zároveň že těm klientům to taky 

může přinést jiný pohled. Každý pohled navíc je myslím si obohacující a nějakým způsobem je tam ta idea 

toho zprostředkování těch informací mezi týmem a tou skupinou těch klientů, takový to přemostění, dávat 

zpětný vazby na všechny strany. 

T: A dáváš je? Chtějí je od Tebe? 

R: Jo, myslím, že chtějí, snažím se o to kdykoli mě něco napadne. Myslím, že využívají toho, že v něčem 

mam takový jako nový oči ještě neuvyklý tomu stereotypu, tak kolikrát za mnou manažer služby přijde  
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s něčím, hele přečti si tohle, jestli to má smysl, podívej se na todle…možná bych to mohl dělat ještě víc, ale 

myslím, že nějak to funguje…čas od času jsem o to žádán. Když se mě to nějak dotýká, tak se snažím být 

aktivní na poradách i na supervizích a všude jako. Myslím si, že se zapojuju dostatečně nebo jak jsem 

schopný. Jsou samozřejmě věci, do kterých se mi těžko vstupuje, protože o nich nic nevím nebo ty klienty 

ani neznám, ale zvlášť u lidí, se kterýma jednam nebo který nějak znám, tak se určitě snažím zapojovat  

a přinášet svůj pohled. 

Co se nedaří? Z čeho máš špatný pocit? 

Přál bych si určitě víc těch individuálních kontaktů s těma klientama. Přál bych si, abych cítil, že víc lidi si 

dovedou říct o ten rozhovor nebo abych dovedl lidi víc namotivovat, moc nevím z jaký strany to vzít jako. 

Každopádně bych byl rád, kdyby do budoucna se nejvíc z toho mýho pracovního času v rámci toho peer 

konzultanství se opravdu týkala ty nejvíc peerovský práce, kterou si umím představit, aby ta identita byla 

jasně čitelná, aby se to zhmotňovalo pořád víc do určitý jako konkrétní formy a mělo to svý pevný místo 

v tomhle organismu, to bych si moc přál. Aby se třeba ukázalo, že je to i do budoucna smysluplná role v tom 

našem týmu, a aby to prostě nebyl nějakej planej pokus, ale aby to byl začátek něčeho co do budoucna bude 

nést i nějaký plody dál..,no je možný, že v té práci co děláme, nejsou ty plody tak úplně hmatatelný,  

kdo z nás posoudí, co přináším nebo nepřináším tím, že jsem tady v tom domě, pohybuju se tu, zúčastním se 

nějakých aktivit, prostě tu jsem, to prostě není tak jednoduše viditelný já můžu jenom doufat, že to nějaký 

plody přináší nebo přinese za nějakou dobu a dělat to jak nejlépe umím, ale těžko se to hodnotí v tady těch 

věcech, ty výsledky nejsou třeba tak jednoznačný, když já nevím kolegyně z týmu vyjedná nějaký důchod 

nebo dávky, tak to je prokazatelná věc, že jo, tomu člověku přijdou na účet peníze a řeknou jo, tak tady je 

výsledek naší práce.  Jaký je výsledek z toho rozhovoru to už se hůř měří, ale pro mě je dobrá známka, že ten 

člověk chce znovu. Takže z toho odečítám, že to nějaký smysl má. 

 

Rozhovor č. 6 

Respondent: peer konzultant  

 

T: A třeba naopak…nebo co Tě překvapilo? 

R: …tak mě třeba hodně zklamalo, že odmítli ty schůzky ti dva klienti z tý podpůrný skupiny 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 v 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 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. 

T: A to je běžný? Běžný je čekat? 

R: Jo to je běžnější, vlastně jsem o tom mluvil jak se svou vedoucí a tak jsem o tom mluvil se supervizorkou 

a…a velmi mě v tom podpořili že si klidně můžu troufnut někoho oslovit i když on vlastně nepřijde s tou 

žádostí ale už třeba jenom proto že mě zajímá a rád bych s ním mluvil i já že to může být i z mé strany ten 

zájem a 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. 

T: A zdůvodnili to nějak? 
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R: Víceméně oba se zatvářili hrozně vyplašeně, co po nich chci a potom…zdůvodnili to hezky zdůvodnili to 

tak, že mají pocit že mají co potřebujou, že nepotřebují žádné další schůzky navíc, že jsou spokojený s tím, 

jak to mají teďko nastavený. Což je vlastně v pořádku. (---) 

T: A ptají se tedy někdy Tebe aktivně na to, jak to máš Ty nebo jaks to měl Ty? 

R: Jo! Hm hm stane se to, taky záleží samozřejmě na povaze člověka…Myslim, že je dost znatelný, že já 

mluvim i o svém soukromém životě nebo o svým osobním příběhu mnohem víc než moji kolegové, 

předpokládám, takže v tomhle myslím, že oni ten rozdíl taky vnímají, že je ten hovor možná v něčem takový 

vyrovnanější, že se ptají obě strany, že a obě strany se tak ňák sdílejí, no … ale jak říkám težko se mi to 

posuzuje ale myslim, že i jak zaslechnu z porad, tak mám představu, že každý z mých kolegů ty schůzky dělá 

přeci jenom trochu jinak a taky s každym z klientů to taky trošku jinak vypadá a že… netroufnu si úplně říct 

na kolik je to zásadně odlišný nebo s kým se kdy podobají ty schůzky ta atmosféra nebo i určitý to sdílení, 

tím že jsou tady lidi, kteří jsou prostě takový hodně jako profesionální, tak já věřím, že osobnost každýho 

toho klíčovýho pracovníka nebo jeho osobní příběh v tom hraje roli v tý práci… 

 

Rozhovor č. 7 

Respondent: člen týmu č. 1  

 

T: A jak to bylo po přijetí peer konzultanta? Stalo se něco z Tvýho pohledu? Změnilo se něco? 

R: No jako určitě, že jo no, to bylo jiný, 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...vždycky mně přijde, že to přinese něco dobrýho i když to není třeba úplnej soulad jo tak já jsem 

prostě toho peer konzultanta tak jako pozoroval jak si s tím jako poradí no jako člověk tak mně byl příjemný 

protože se s ním dá mluvit dá se s ním domluvit o věcech přijde mi že k těm klientům je fakt hodně jako 

vstřícný že mi to je příjemný jak pracuje i jak s námi je na tom takže zatím je to dobrý jako si říkám,  

že kdyby tady mohl s náma zůstat na stálo že by to bylo fajn. (---) 

T: A co na to klienti? 

R: Hele, klienti, já tak vlastně úplně nevim… jako třeba když s ním měl rozhovor nějaký můj klient tak 

jako...když jsem to nějakym klientům třeba navrhl tak to využili, využili tu možnost. Teďkonc si jedna paní 

prvně sama o to řekla, že by jí to teda jako hodně zajímalo ty peer konzultanta zkušenosti protože fakt by 

chtěla vědět jak on konkrétně nějaký věci řeší jo 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 od toho peer 

konzultanta, když ho tady máme, to je taková jako hodně přemýšlivá paní takže teďkonc bude mít s peer 

konzultantem schůzky, tak uvidíme, jinak třeba s peer konzultantem měli schůzky klienti třeba v mý 

nepřítomnosti ale vždycky se mi vrátili a pravidelně s ním má vlastně jenom Adam a ten je teda jako hodně 

spokojenej jo to vidim že je to asi něco co ho tady drží jo že si myslim že možná kdyby nechodil s peer 

konzultantem na ty schůzky že už by s tim jako dávno seknul jo že tam jako si utvořil pro něj docela hezkej 

vztah což myslim že se mnou jako ne…takže...co já mám tu zpětnou vazbu tak klienti reagujou dobře na peer 

konzultanta prostě jsou s ním rádi, taky vede tu skupinu takže moji klienti kteří jsou v tý podpůrný skupině 
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tak oni jo chodim na skupinu a chodim tam rád, že bych se někoho úplně osobně ptal jako hodně jako osobně 

to ne. 

 

Rozhovor č. 8 

Respondent: člen týmu č. 2  

 

T: A co se stalo, když přišel peer konzultant? Událo se něco v týmu? Změnilo se něco? 

R:…A myslim, že se změnilo jako spoustu k lepšímu. Že u peer konzultanta je to ještě tak že si ho dokážu 

představit vlastně jako klíčovýho pracovníka hodně dobrýho že jako dobře zaplul...to, co je velkej přínos,  

že za ten svůj život udělal strašně moc velkej kus cesty urazil ve svým jako psychickym strádání  

a dostáváním se z toho a tohle si myslim že byl takový svěží vítr do toho týmu že je to někdo kdo si taky 

prošel těžkostma ale dává to prostě dobře a i když na druhou stranu zase není psychotický a 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 tak to může být trošku nevýhoda vůči těm klientům že mají pocit že 

není dostatečně jako jejich že když nebyl prostě 5x v Dobřanech nebo aspoň jednou že to není jako dost peer. 

T: A to oni říkají? 

R: Jojojo, setkal se s tím už taky. 

T: I Ty si se s tím setkal? 

R: Já ne, spíš že o tom peer konzultant vyprávěl. No a já jsme jí zažil třeba na těch podpůrných skupinách, 

který po mně přebral a tam to pro mě byla úleva velká pomoc a myslim si že je to místo, v který může být 

hodně dobrý, taky byl čerstvě z toho stacionáře kam chodil tak to bylo úplně vidět jak nádherně skupinově 

pracuje to spíš ke klientům mluvim teďkonc, a v tom týmu, čím je tady dýl tak tím je to taky lepší, u mě to 

bylo hodně podmíněný tím, že ho fakt znám a že to nebyl jako pro mě cizí element, ze začátku jsme hodně 

hledali co by tady mohl konkrétně vlastně dělat ale nějak se to jako krystalizuje dobře. (---) 

T: No, a je jeho role v týmu v něčem jiná? 

R: Hm, jo, tak čistě prakticky tím že je to odlišná práce to je to jiný že třeba my jsme hodně zatížený tou 

administrativou nebo takovym tim praktickym řešenim 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 než prostě těch praktických věcí to aby se klient naučil vařit tři bezmasí jídla, platil nájem  

o to se staráme hlavně my i když děláme taky to že si s nima hodně povídáme o tom jak jim je a tak ale  

u toho peer konzultanta tohle vnímám jako ten nejvýraznější rozdíl že prostě i z tý pozice jakou má tak může 

tady do těch věcí jít víc se na ně zaměřit víc do hloubky my taky na to máme čas a je to něco co klienti 

hrozně chtěj i v těch dotaznících tý kvality strašně často zaznívalo že jim dělá dobře že můžou přijít  

a s někým si fakt jako otevřeně popovídat jenom říct jak se maj co dělají co prožívají tak je pro ně strašně 

úlevný a to ten peer konzultant může dělat ještě víc protože my to děláme taky hodně ale zároveň ještě 

myslíme na tisíc jiných praktických věcí. (---) 

T: Říkal si, že jako možná obtíž tě přijde to, že nemá tu zkušenost s psychózou a je ještě něco? 

R: No, že se pořád hledá, i když se to zlepšuje, že se pořád hledá v čem ta pozice spočívá a co by peer 

konzultant mohl dělat a na začátku mi přišlo takový že toho musel mít dost když sem přišel byl tady nový  
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a teďkonc my jak máme ty administrativy a jiný praktický věci tak mně přišlo že byl trošičku jako 

zneužívaný ve smyslu tý holky pro všechno jo hele nemohl bys mi pomoc nemohl bys tuto tamto jo to mně 

přišlo jako takový jako úskalí ještě ze začátku třeba neměl moc ty klienty, kteří k němu chodili nebylo jasný 

do jakých aktivit se zapojí co bude dělat takže byl taková trošku holka pro všechno a přišlo mi to nefér nebo 

to že nějakou dobu se hledá co ten člověk bude dělat je přece jako normální a není to něco jako že tady nic 

nedělá nebo že je nevyužitej jo tady je to někdy takový že když je člověk jakoby nevyužitej tak se po něm 

hnedka jako chlamstne aby udělal něco aby udělal tamhle to tak to mně ze začátku přišlo obtížný jako vlastně 

ta nejasnost v tom co by měl dělat ale potom i on si o to dokázal hezky říct i vzhledem k tomu úvazku který 

tady měl ale to myslim že se nakonec hezky usadilo i tim jak se vyprofiloval a…ještě je někdy trošku jako 

obtížný když nějakej klient chodí ke svýmu klíčovýmu pracovníkovi a potom si jako chodí povídat jako 

s ním 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 věci když s nima řeším to samý? Nebo 

opravdu s jednim řešim todle s jednim zase řešim něco jinýho  že tohle je takový nebo taky záleží jak je to 

nastavený v tý pravidelnosti toho vídání se že někdo si o to může říct tak jako nárazově a někdo chodí 

k němu fakt jako pravidelně na schůzky a má ještě svýho klíčáka, ke kterýmu taky pravidelně chodí  

na schůzky no 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. 

T: Hm a to Tě k tomu napadá nebo mluvíš na základě nějaký svý reálný zkušenosti? 

R: I mě to napadá a napadalo, když jsme o tom mluvili a tu službu na začátku nějak jako nastavovali a pak 

obojí i ta reálná zkušenost třeba si vybavuju jednoho klienta, který k němu chodí fakt jako pravidelně a ještě 

s ním má toho klíčového pracovníka … 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 no ale to je zase 

daný tím klientem že jo to neznamená, že je to tak vždycky. (---) 

T: A teď trošku odjinud, když se podíváme na roli klientů tady na Ledovci nebo v tý službě, jaký mají 

rozhodovací možnosti? Co můžou všechno ovlivňovat? 

R: Hm, jako myslíš klienti vůči tý službě? T: Hm, třeba jak moc je pro nás důležitej jejich názor na dění v tý 

organizaci?  R: Hm, jo to si myslim, že jo že taky je to pro nás podstatný. 

T: A setkal si se někdy s tím? Třeba že by ten klient chtěl něco měnit? R: Hm jo jo … T: A co třeba? 

R: Hm tak třeba na zahradě něco změnit to bylo první, co se mi vybavilo dva klienti dokonce co jak upravit 

co jak pěstovat jo taková jako vnější věc nebo potom třeba v těch dotazníkách tak na tom jsme potom 

dokonce i reagovali třeba ten počítačovej kurz jsme udělali angličtinu no jak kdy. Spíš jako bejvají pasivnější 

že maj jako co dělat sami se sebou ale čas od času někdo kdo má chuť jako aktivního něco jako i říkat nám 

co by chtěl aby tady bylo jinak tak se najde no jo taky někdo teďkonc nedávno říkal někdo něco o nějakym 

seznamovacim večeru nebo grilování že by chtěl uspořádat na zahradě kvůli seznamování nebo vlatně díky 

Cyrilovi se jezdí na dovolený což si myslim že je docela velkej zásah klienta a že on ještě o to roky usiloval 

že hrozně chtěl do toho Chorvatska jet opravdu o tom mluvil roky no a teďkonc se každej rok opravdu jezdí 

na dovolenou a zinicioval to vlastně Cyril a teď už se to bere jako samozřejmost. T: A jezdí tam? R: Jezdí tam 

vždycky se strašně těší a pokaždé jede, ať už je to do Chorvatska nebo jinam ale bylo to něco, co hrozně chtěl 

a díky němu ty dovolený vlastně jsou. 
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Rozhovor č. 9 

Respondent: člen týmu č. 3 

 

T: A vzpomínáš si na něco z toho bavení se? Třeba proč jste se rozhodli, že ho nakonec chcete? 

R: Jo jo já vím, že to bylo něco novýho, že jsme z toho měli i docela obavy a mluvili jsme o těch přínosech  

a záporech taky, který by to mělo přinést a...byli jsme z toho takový rozpačitý co si z toho pamatuju byla 

taková jako rozpačitost jestli jo nebo ne a pak nakonec pomohlo to, když manažer služby nebo ředitel 

nakonec řekli, že prostě jako jo a tim se to vlastně jako rozhodlo. 

T: Jo jo a vybavuješ si nějaké konkrétní důvody pro ty rozpaky, co Vám přišlo dobrý nebo čeho jste se báli? 

R: Prostě, to už přesně nevim, možná to bylo způsobeno i tím, jak jsme si nedovedli přesně představit toho 

konkrétního člověka který by to mohl dělat že nám to přišlo takový jako kdo to bude a jaký to bude. (---) 

T: A vidíš v něčem nějaké obtíže co souvisí s tou naší zkušeností s tím peer konzultanstvím?...Ty jsi mluvil  

o tom, co by podle Tebe mohlo nastat, kdyby měl peer konzultant jinou diagnózu a ještě  

R: No právě k tomu mi to furt sklouzává že to by bylo hodně těžký při tý zahlceností tou prací mít ještě tohle 

na starost ale to je jenom teorie ale nějaký těžkosti vycházející z tý praxe to jako moc nevidim nebo nevidim 

žádný teda…možná tedy ještě co mě napadlo nějak jako ze začátku tak že peer konzultant chtěl hodně dělat 

to na co byme ho jako přijímali právě na ty rozhovory s těma klientama a 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 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 a pak taky vim  

že manažer služby říkal že takhle to má vlastně každej novej člověk že se na něj jakoby navalí to na co ty 

ostatní co nestíhají takže to by možná bylo takhle u každýho novýho člověka. 

 

Rozhovor č. 10 

Respondent: člen týmu č. 4  

 

T: Jaký to je mít peer konzultanta ve skupině? 

R: Mít peer konzultanta ve skupině je výborný z toho důvodu že už má zkušenost s duševní nemocí a tenhle 

ten fakt se tam projevuje dost často když ty lidi mluví o tom že mají nějaký těžkosti že se jim dějou různý 

věci že jsou na antidepresivech že ráno nemůžou vstávat 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 a...pak…je to jiný z toho pohledu že já tam opravdu vidim jenom z odbornýho hlediska nemůžu 

tam vnést svoji zkušenost a on je tam spíše v roli toho kdo to sleduje nalaďuje se na ty lidi vnímá to jinak než 

ten odbornej pracovník no jako že má výborný postřehy výborný interpretace. 

T: Vůči těm klientům? 

R: Vůči těm klientům a a ta osobní zkušenost je v tom fakt hrozně dobrá že tu situaci dokáže nějak popsat  

a asi to je ještě jeho konkrétní dovednost že opravdu jako tu situaci shrne a popíše a nějak ji jako k něčemu 

připodobní a tím se to celý tak jako uzavře že je to dobrý no. 

T: A reflektují to nějak klienti? Mluví o tom? 
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R: Já myslim, že pro ty klienty je to nový že najednou se tam objevil někdo kdo taky trošku je z jejich řad  

a je to tam veřejně prezentovaný že jo že to není nic co by bylo jako skrytýho ale vlastně od samýho začátku 

je to deklarovaný jako že ten peer konzultant je tam ten který má tu zkušenost s duševní nemocí a tím že je to 

jako hrozně v klidu a že není kolem toho žádný halo tak ty lidi to podle mě hrozně zklidňuje a dává jim to 

pocit bezpečí že vlastně i člověk který tu zkušenost má tak tu skupinu může vést a nějak se ty dva světy nějak 

jako propojujou že to není jako nutný že stojím na jedný straně barikády nebo na druhý ale že to může 

fungovat vlastně i takhle. 

T: Dá se říct, že to má jinou atmosféru? Nebo že se objevují jiná témata, než se objevovala před tím? 

R: Témata myslím že úplně ne že ty lidi se spíš drží v pozadí a to si myslím že je určený tou cílovou 

skupinou těch lidí ale že si na něj rychle zvykly a když třeba na tý skupině nejsem tak oni na tu skupinu 

přijdou že to funguje a běží samo že je tam jako plnohodnotný člen a že ty lidi mu prostě jako věří že tu 

důvěru v něj maj no nedokážu úplně posoudit jak moc velký význam to pro ně má pro ty klienty to by možná 

stálo za to se jich zeptat jak to vnímaj ale za mě je to hrozně příjemný tam toho člověka mít a mít možnost  

o tom otevřeně mluvit že ten peer konzultant má takový a takový problémy nebo že si prošel tím a tím to si 

myslim že i když v tý skupině není nějak jako verbalizovaný tak je to tam nějak to tam zapadne do tý skupiny 

a ty lidi si to zasazujou do svýho konceptu že ty jo vždyť ten člověk je na tom úplně stejně jako já a on 

vlastně jako 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. 

 

Rozhovor č. 11 

Respondent: uživatel č. 1 

 

T: A je tam nějaký rozdíl? Třeba jestli s každým z nich řešíte něco jiného? 

R: 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 založenou osobností taky nebo nevím čím to je nastavený takhle ale s manažerem služby 

řešíme spíš praktičtější věci a s peer konzultantem se pouštíme občas i do takových psychologičtějších témat 

trošku no hloubjejš jakoby a ještě k tomu co teda můžu přidat jako takovej bonus pro peer konzultanta on je 

totiž taky věřící takže si můžeme povídat i o duchovních tématech. 

T: A objevuje se to téma tý zkušenosti s duševním onemocněním v těch rozhovorech, co spolu vedete? 

R: Jo, určitě je to důležitý protože 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...nebo třeba už jenom takovej detail jo já řeknu no tak já jsem byl u doktorky a já jsem taky byl 

zrovna včera a ke komu chodíš že jo tak to je taková jakoby kolegialita (smích) a to je příjemný no. 

T: A je ještě něco dalšího, co byste od něj potřeboval? Nebo co Vás k tomu napadá? 

R: No, hm, nevim, co bych k tomu dodal, 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 

hloubjejš. 

T: Takže si myslíte, že je ta pozice peer konzultanta natolik důležitá, že bychom jí tady měli uchovat i po 

skončení projektu? 
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R: No tak to si myslim, že určitě protože si myslim, že je to hodně přínosný a na jednu stranu má to hodně 

společných prvků s tím pracovníkem, který nemá tuhletu zkušenost, takže jako probíhá to velmi podobně ale 

je tam určitě bonus je tam něco navíc co za to určitě stojí. 

 

Rozhovor č. 12 

Respondent: uživatel č. 2  

 

T: …a teďkonc jestli se můžeme vrátit k tomu peer konzultantovi? Tak jak jste se o něm dozvěděl nebo kdy? 

R: Dozvěděl jsem se od manažera služby a že je možnost si tohleto jako domluvit a že zase je tím pádem 

možnost protože ten peer konzultant má zkušenosti s tou duševní chorobou tak že má na různý věci jinej 

pohled než manažer služby, takže je dobrý vyslechnout oba názory a ňák si to dát dohromady sestavit si 

z toho co dál.  

T: Co jste si o tom myslel, když jste to slyšel? 

R: Když jsem to takhle slyšel tak…se mi to líbilo docela a říkal jsem si, že je škoda to nezkusit a domluvil 

jsem si tu schůzku a opravdu jsem se přesvědčil, že mi třeba doporučuje nebo nedoporučuje prostě, že mluví 

třeba o jiných věcech než ten manažer služby… (---) 

T: A vnímáte nějak ten rozdíl mezi pozicí peer konzultanta a toho Vašeho klíčovýho pracovníka nebo 

terapeuta? Obojí dvojí jsou to asi nějaké formy rozhovoru, že jo, to co spolu máte? Tak jestli je to v něčem 

jiný? 

R: Takhle ono se to těžko posuzuje po dvou. Ale myslím, že to je jiný, že ten peer konzultant mi třeba řekne 

nějakou svojí zkušenost, třeba o tom stacionáři anebo že mi třeba navrhne tu schůzku s tou vedoucí tý 

dovolený, takže tam jsou myslím jako rozdíly. 

T: A třeba že byste i očekával od nich třeba trošičku něco jinýho? 

R: Je pravda, že jsme o některých věcech mluvili s oběma a že jsem tu schůzku měl jako den po sobě takže 

peer konzultant říkal vy jste o tom asi mluvili i s klíčovým pracovníkem, já jsem říkal jo trochu mluvili takže 

myslím že to byla ta poslední schůzka…(---)…jako plánuju se s tím peer konzultantem scházet, nevim, jak 

často záleží na tom co všechno bude dál ale plánuji s ním i ty schůzky domlouvat pokud ta možnost je tak si 

myslim že je škoda to nevyužít. 

T: Hm, a je pro Vás nějak zajímavý to téma té jeho zkušenosti s duševním onemocněním? Nebo bavíte se  

o tom taky třeba? 

R: Takhle, 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 jí na něco ptát 

T: A zajímalo by Vás to? Nebo to nepotřebujete vědět? 

R: Já si myslim, že je to dobrý. Třeba jak jsme se bavili o tý intenzivní skupině v tom stacionáři tak že bych 

se jí doptal ještě víc tím že on to prošel ale nejsem si jistý jestli by mně on nějaký svoje osobnější věci řekl  

a nevím, jestli je vhodný se ho na to ptát trochu v tom tápu protože já jsem takový jako dost nejistý a někdy 

se mi stane, že se na něco jako zeptám nebo něco udělám (---) 

T: To nevadí… 

R: Ale vzhledem k tomu že jsme se s klíčovým pracovníkem domluvili, že to takhle není, že on mi ukáže 

cestu a já si z toho tedy vyberu to, co by bylo nejlepší a myslim si, že stejný to je s tím peer konzultantem  
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že on mi taky prostě ukáže nějakou možnost a jestli já tu možnost využiju tak to už se potom musim 

rozhodnout sám. 

T: Vidíte, to jsem se ještě právě chtěl zeptat, jak moc se cítíte tady svobodný v tom rozhodování se? Případně 

jak moc se Vám stalo nebo se někdy stalo, jak moc můžete ovlivňovat dění tady na Ledovci? 

R: No takhle, já si myslim, že kdyby mně prostě něco napadlo co bych chtěl změnit nebo k čemu bych měl 

třeba nějaký jako připomínky takže se vypisuje dotazník ve kterym můžu uvést vlastně cokoli protože tam 

jsou různý kolonky a myslim že se to vypisuje jednou za rok jednou za dva takže se můžu vyjádřit v podstatě 

anonymně k tomu co se mi třeba líbí nebo nelíbí co bych třeba chtěl jinak a myslim že všichni zaměstnanci se 

kteryma 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. 

T: A je ohledně peer konzultanta ještě něco co považujete za důležitý říct a já jsem se na to nezeptal? Nebo co 

jsme ještě neřekli? 

R: Já si myslim, že jsme možná řekli všechno. 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 a že je ta možnost si vyslechnout právě jako víc těch pohledů na tu určitou věc, která mě 

třeba trápí.  

 

Rozhovor č. 13 

Respondent: ředitel 

 

T: Co to z Tvýho pohledu přineslo? 

R: Peer konzultant je teď už nepostradatelná pozice v týmu, chceme mít nějakého pokud možno už napořád. 

Osahali jsme si, „že to funguje“, že jeho přínos je nezaměnitelný a že umí dát něco, co nepeer neumí. 

T: A jak hodnotíš tu zkušenost z pohledu peer konzultanta?  

R: No, u peer konzultanta to bylo ještě jiný tím, že se vracel, tak myslím, že ho to zpevnilo, že si dobil 

sebevědomí a ví, že dělá dobře a pro firmu užitečně. Zajímavý pro mě bylo, jak to peeerování motivuje  

a startuje lidi se zkušeností, jak je hecuje a strká dopředu. Třeba u (jména třech konkrétních osob, pozn. aut.) 

to bylo vidět, že to giving back, dělat pro druhýho, naplnění negativní zkušenosti pozitivním smyslem, 

funguje, jak pomáhá jim samým. Třeba zajímavý pro taky mě je, jak peer funguje při představování našich 

služeb v léčebně, když Bedřich řekne, jak mu loni pomohla agentura podporovaného zaměstnávání Ledovec, 

která zanikla v roce 2009 a jinými způsoby nekorektně pojmenovává naše služby, ale okamžitě zaujme 

pacienty a ti se okamžitě ptají. Při prezentaci jinými našimi pracovníky včetně mě se se neptají prakticky 

nikdy…jak to funguje u našich sr klientů, vlastně nevím. 

 

Rozhovor č. 14 

Respondent: manažer služby   

 

T: Mohl bys mi tedy říct nějaké jako celkové hodnocení té zkušenosti z Tvého pohledu? 
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R: Tak hodnocení rozhodně veskrze kladný, jednak díky zpětný vazbě od klientů, který si to pochvalujou 

jednak v týmu žádnej problém, což u nás je hlavně daný osobou peer konzultanta, takže za nás výborný 

T: A jak to z Tvýho pohledu mají klienti? Nejdřív jich měl málo a byla kolem toho taková nejistota, posunulo 

se to nějak? 

R: Jo na začátku jsme tápali v tom, jak ho vůbec klientům nabízet jak ho představit ono to je daný hodně  

i tim že ti klienti jsou hodně navázaný na toho svého klíčovýho pracovníka a ze začátku jako říkali že s ním 

mluvit nechtějí ale tím že jsme to pořád opakovali a pořád jsme peer konzultanta nabízeli tak měl období kdy 

byl až mám jako pocit fakt jako přetížený že to pak jako strmě vylítlo až jsem se o něj trošku bál že toho je 

najednou fakt jako hodně, teďko co vím od něj tak je to fajn je to dobře vyvážený, jediný co je kde má jako 

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, ale teďkonc co se 

tak jako bavíme tak to je tak akorát. (---) 

T: A změnil se nějak Tvůj postoj ohledně té diagnózy peer konzultanta? Posunulo se to nějak? 

R: Fakticky nijak, já si pořád myslim, že by bylo fajn, kdybychom měli někoho, kdo tu zkušenost s tou 

psychózou má, ale zároveň aby to bylo na stejný pozici jako peer konzultant, aby byl součástí týmu, abychom 

měli ten vztah nastavenej tak jako úzce. Peer konzultant pracuje i s lidma s psychózou, našli se tam nějaký 

jako vztyčný body, jako jsou úzkost, nejistota, a tak jo je to tam ale pořád si myslím, že jsou klienti, který by 

na to slyšeli líp, neřeknou to, pár jich to řeklo, ale není to úplně davový, ale myslím si, že by na to slyšeli 

určitě víc a pár jich to i řeklo, vybavuju si teďkonc jednoho klienta který to řekl že by si s ním neměl co říct 

protože nemá stejnou diagnózu což je jako hezký protože na tu jejich spolupráci nakonec stejně došlo. (---) 

T: A z pohledu týmu, ulehčilo se jim a ještě něco? 

R: K posunu co se týká té jeho pozice tak vlastně ne protože tam zapadl okamžitě. Já mám pocit, že to 

funguje dobře od začátku, že jsem si nevšiml konfliktu nebo nedorozumění, fakt nám jako trvalo, než jsme se 

ho naučili jako prodat, ale co se týká toho týmu, tak od začátku se nebál říct, co si myslí, ostatní ho brali 

úplně v pohodě, vlastně se nikdy neobjevil problém v tom, že by měl nějaký zdravotní potíže, velmi dobře si 

to kočíruje sám, umí s tím pracovat, tým nezatěžuje, pracuje si s tím po svým. (---) 

T: A objevilo se nějak u peer konzultanta téma hranic profesního a kamarádskýho vztahu?  

R: Kamarádskýho, to snad ani ne, samozřejmě, objevily se takový ty problémový situace, kdy to hrozilo, ale 

ne vyloženě ze strany peer konzultanta, ten si myslim to má nastavený velmi zdravě, že spíš u klientů, tím jak 

je to jiný než s náma, od začátku to tak prezentujeme, a i ten způsob práce jeho, tak to k tomu svádí, takže 

jsme prostě o tom mluvili, párkrát jsme peer konzultanta upozornili, že aby si třeba na něco dal pozor, takový 

ty detaily typu nedávat svoje soukromý číslo, nepiš si ze soukromých mailů, nereaguj na něco a takovýhle 

detaily, jinak si myslim, že peer konzultant to má hodně zdravě postavený. 

T: Ale je třeba s tím počítat… 

R: Hm, 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 se s tím bude podle mě potkávat 

pořád opakovaně. Jde s vlastní kůží na trh, poměrně hodně…proto i z mýho pohledu by bylo lepší, kdyby 

měl i toho druhýho jako parťáka ještě k sobě, v tý samý roli, aby se drželi v tom spolu. (---) 

T: Umíš si představit, že bychom my nějak aktivně zvali klienty do rozhodování ohledně organizace? 
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R: To neumím teďkonc říct…ale umím si to představit, ale přijde mi jako důležitý, jako možný nevím, to se 

uvidí, ale 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 to nevím. Mám pocit, že by to 

stálo za pokus. Ty ostatní klienty to může posílit v nějaký zodpovědnosti nebo samostatnosti, že my 

nebudeme jenom ty, co něco nabízejí co něco diktují…vymámit s klienta nějakou kritiku je strašně těžký 

protože pořád ať se snažíme o sebe partnerstější přístup to vnímání je jasný, když od vás něco chci tak vás 

nebudu hanět a možná kdyby postupně se ukázalo že k tomu něco můžou říct že do toho můžou vstoupit  

i když se to třeba vždycky nebude řídit tim názorem, ale že nejsme ty na druhý straně, že je to sice běh  

na dlouhou trať, ale že je to vyvážení toho vztahu na tý partnerský rovině. 

 

Rozhovor č. 15 

Respondent: peer konzultant   

 

T: Tak máme po konci projektu. Jak tu zkušenost hodnotíš?  

R: No ta pozice se etablovala v tý naší službě…obecná známost mezi klientama je mnohem lepší než  

na začátku že lidi mě znají a vědí co si představit pod tím názvem, docela mě příjemně překvapuje, že mají 

zájem o ty rozhovory se mnou, že narůstá počet lidí, kteří mají zájem ať už jednorázově nebo opakovaně ty 

lidi se vracejí a nestává se že by měli pocit, že to je k ničemu aspoň já to tak jako vnímám na základě toho,  

že se vrací. 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…a cítím se dost jako užitečný  

a vytížený v rámci tý služby. Ty aktivity, který mám, se neměnily, spíš nabrali na četnosti. (---) 

Mám taky 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 to dobrý je to užitečný vždycky když člověk 

přijede z tý Prahy tak trochu víc zase ví, co to vlastně dělá. Můžu zhodnocovat ty zkušenosti který mám, 

předávat to dál a je to pro mě možnost ještě víc znovu a jinak přemýšlet o tom co dělam jak to dělam jestli to 

dělam dobře... Takže za mě jako mně to dalo práci, dalo mně to smysluplnou činnost, dává mně to možnost 

znovu přehodnocovat ten svůj životní příběh nějak to zapadá do tý cesty toho mýho zotavení prostě a celkově 

mně to dává smysl. A jsem rád, že jsem mohl být na tom začátku, protože si myslim že se tu něco děje a je 

dobrý mít prst na tepu doby. 

T: A co uživatelé?  

R: Je pravda, že se najdou klienti, kteří říkají, že organizaci nevěří, ale mně věří z nějakýho důvodu jejich, já 

se to snažim nepodporovat, protože se prezentuju pořád jako člen týmu jako součást organizace ke který se 

hlásím. Je pravda že určitě vnímají víc tu blízkost, větší důvěru, možná proto že tu zkušenost nějak sdílíme 

osobněji, že jsem otevřenější mluvím o sobě…a snažim se to nějak vyvažovat, aby to nepřerůstalo v nějaký 

spiklenectví proti Ledovci nebo… Doufám a věřím v to, že se snažím předat těm lidem něco ve smyslu, když 

jsem to dokázal já tak vy to dokážete taky jako dobrej příklad nebo naděje na to že to jde změnit. 
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Příloha č. 3 – Souhlas respondenta s rozhovorem 

 

 

Souhlas s pořízením audiozáznamu 

 

Dávám tímto souhlas Mgr. Drahomíře Franzové s pořízením audiozáznamu 

rozhovoru, který jsem poskytl dne  …………………..,  a k jeho následnému 

zpracování pro potřeby diplomové práce na katedře řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK při zachování pravidel 

anonymity. 

 

Tématem rozhovoru je má zkušenost se zapojením peer konzultanta do služeb 

poskytovaných Ledovcem, o.s. 

 

Tento souhlas dávám dobrovolně a jsem si vědom toho, že jej mohu kdykoli 

odvolat. 

 

 

V Plzni  dne  ……………………………………...…… 

 

Jméno ………………………………………………… 

 

Podpis ……………………………………………….. 
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Příloha č. 4 – Projekt diplomové práce 

 

Projekt diplomové práce  

 

Jméno: Mgr. Drahomíra Franzová 

Osobní číslo: 47737115 

Imatrikulační ročník: 2012 

 

Předběžný název připravované diplomové práce:  

Zkušenosti se zaváděním modelu peer konzultantů do vybrané organizace 

poskytující služby osobám s duševním onemocněním.  

 

Formulace a vstupní diskuse problému:  

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo v říjnu tohoto roku dokument 

s názvem „Strategie reformy psychiatrické péče“. Jeho vydání lze považovat za prozatímní 

výsledek dlouholetých snah mnoha odborníků o zkvalitnění systému psychiatrické péče  

u nás. Stav současné psychiatrické péče je v textu strategie stručně charakterizován 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….“2. Strategie si klade za cíl v souladu s moderními 

celosvětovými trendy odstranit zmíněné deficity a zvýšit kvalitu života osob s duševním 

onemocněním. Na pozadí těch těchto změn plánovaných „shora“ se snaží řada organizací 

poskytující služby lidem s duševním onemocněním usilovat o zkvalitnění péče „zdola“  

a pokouší se přinášet do své praxe i nové zkušenosti ze zahraničí. 

Jedním z prostředků, jak zvýšit kvalitu služeb pro osoby s duševním onemocněním 

a i kvalitu jejich života, je jejich zapojení (tzv. participace) do jim poskytovaných služeb. 

Ve své diplomové práce se zaměřím na koncept tzv. peer konzultantů ve službách pro 

osoby s duševním onemocněním. Peer konzultant je v tomto případě osoba s vlastní 

zkušeností s duševním onemocněním, která pracuje jako plnohodnotný člen týmu a má 

v tomto týmu specifikou nezastupitelnou roli, kterou mu umožňuje právě jeho osobní 

zkušenost s nemocí. Zaměstnávání peer konzultantů se stalo v předchozích 20 letech 

                                                 
2 Strategie reformy psychiatrické péče. Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013, str. 7 
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normou v řadě zemí (např. USA, UK, Holandsko). Do České republiky v současné době 

přináší koncept peer konzultantů inspirovaný holandským modelem Centrum péče pro 

rozvoj duševního zdraví. Tato organizace realizuje v období od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014 

společně s holandským partnerem mezinárodní projekt, v jehož rámci má být vyškoleno 

několik peer konzultantů a podpořeno jejich zapojení do činnosti 10 neziskových 

organizací poskytující služby pro lidi s duševním onemocněním. Organizace Ledovec o.s., 

ve které pracuji, je jedním z podpořených poskytovatelů služeb a díky projektu zaměstnává 

od 1. 11. 2013 svého prvního peer konzultanta. Právě tato skutečnost mě vedla 

k rozhodnutí, se konceptu peer konzultantů věnovat ve své diplomové práci. Současně můj 

úmysl podpořil realizátor projektu, který by výstupy z diplomové práce rád použil jako 

příspěvek k závěrečné evaluaci projektu, která má být prezentována na podzim roku 2014. 

Za tímto účelem jsme se dohodli na spolupráci.  

 

Cíl diplomové práce: 

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

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

příkladě popsat zkušenosti se zaváděním tohoto modelu do praxe.  

 

Teoreticko-metodologické východisko: 

Téma, kterým se ve své diplomové práci budu zabývat, se týká v širším kontextu 

problematiky participace (potencionálních) uživatelů na poskytování sociální služby. 

Jednotlivé druhy a formy participace popsala ve své diplomové práci z roku 2011 Kateřina 

Špidlenová. Zákon o sociálních službách se o participaci zmiňuje jen okrajově a to buď 

v rámci stanovení principu respektování vůle uživatelů na řešení jejich nepříznivé situace, 

nebo v podpoře uživatelů podílet se na plánování a hodnocení služeb. Dostupné publikace 

týkající se participace uživatelů na poskytování služby se zabývají zejména svépomocnými 

skupinami. Tomuto tématu se na katedře řízení a supervize věnovala již Irena Ondrušová 

v diplomové práci z roku 2005. Konkrétně konceptu peer konzultantů jakožto jedné 

z forem participace se doposud odborná publikace v České republice nevěnovala, alespoň 

pokud je mi známo. Nezisková organizace Iskérka o.p.s. realizovala v období 2011 – 2013 

mezinárodní projekt „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou 

k systémovým změnám“, který byl zaměřen na podporu zaměstnávání osob s duševním 

onemocněním. Koncept peer konzultantů byl v tomto projektu zmiňován jako jeden ze 
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zdrojů zahraniční inspirace. Materiály zpracované v rámci tohoto projektu, včetně 

realizovaných výzkumů, budou jedním ze zdrojů, ze kterých budu vycházet.  

Model peer konzultantů budu sledovat skrze konkrétní zkušenost zaměstnávání 

peer konzultanta v organizaci Ledovec o.s. Základní výzkumná otázka je: „Jak zapojení 

peer konzultanta do organizace působí na organizaci, lidi v ní, jeho samotného a případné 

další zúčastněné aktéry?“ Mou snahou bude získat co nejdetailnější obrázek o sledovaném 

jevu a jeho prožívání zúčastněnými aktéry. Bude mě zajímat, jak se vyvíjí očekávání 

jednotlivých aktérů od zapojení konzultanta, v čem spatřují rizika a přínosy tohoto 

konceptu a vývoj participace jako takové.   

Hledat odpovědi na výše položené otázky se budu snažit prostřednictvím 

kvalitativního výzkumu, který nejlépe vyhovuje mému záměru3. Prostředí, ve kterém budu 

výzkum realizovat, je prostředí organizace, ve které pracuji. Švaříček a Šeďová (2007) 

pojmenovávají různé role výzkumníka podle jeho vztahu k terénu a rizika jednotlivých 

rolí. Rizika, které s sebou nese to, že jsem členem skupiny, kterou budu zkoumat, zmírňuje 

skutečnost, že nejsem členem stejného týmu jako peer konzultant. Domnívám se, že má 

pozice mi umožňuje zachovávat dostatečně neutrální a nezaujatý pohled, ale že je současně 

natolik blízká, abych měla dostatek příležitostí sledovaný jev zkoumat.  

Vzhledem k tomu, že mým záměrem je prozkoumat téma participace z různých 

výše nastíněných pohledů, budu potřebovat dostatečné množství dat. Pro jejich sběr se tedy 

pokusím využít více metod, které kvalitativní přístup k výzkumu nabízí. Budou to: 

pozorování (v organizaci samotné ale i při akcích určených peer konzultantům a dalším 

organizacím účastnícím se projektu), analýza dokumentů (např. zápisy z porad, zápisy  

ze setkání peer konzultantů), rozhovory (polostrukturované a nestrukturované) s aktéry 

(peer konzultant, členové týmu, nadřízení pracovníci, vedení organizace, případně 

uživatelé služby či jiné zainteresované osoby) a v neposlední řadě terénní poznámky, které 

si průběžně ke sledovanému jevu vedu.  

                                                 
3 Kvalitativní přístup definují Švaříček, Šeďová a kol. (2007:17) takto: „…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 pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a 

vytvářejí sociální realitu.“ 
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Data plánuji sbírat průběžně, ideálně v měsíčních blocích v období od prosince 

2013 do srpna 2014 a průběžně je také vyhodnocovat a podle toho případně uzpůsobovat 

oblasti, na které se zaměřím, či zvolené metody.  

 

Struktura DP: 

Diplomovou práci rozdělím na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické 

části čtenáře seznámím s konceptem peer konzultantů, který se pokusím zasadit  

do prostředí moderní psychiatrické péče. Jelikož koncept peer konzultantů je v českém 

prostředí poměrně nový, budu čerpat především ze zahraničních zejména holandských 

zdrojů. Praktická část bude pojata jako kvalitativní výzkum zkušeností se zaváděním 

modelu peer konzultantů. Bude obsahovat metodologii výzkumu, charakteristiku získaných 

dat a jejich interpretaci v kontextu získaných teoretických informací a zkušeností  

ze zahraničí. Ráda bych také diskutovala zjištěné skutečnosti na pozadí zkušeností 

z dalších organizací zapojených do projektu, o kterém se zmiňuji v úvodu. Na závěr se 

pokusím shrnout nejdůležitější zjištění a odpověď na položené otázky.  

 

Přínos diplomové práce vidím nejen v tom, že bude sloužit jako příspěvek  

k evaluaci projektu, díky kterému je do České republiky aplikován koncept peer 

konzultantů, ale i v tom, že bude odborným příspěvkem k tématu, o kterém se u nás zatím 

příliš nepíše.    
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