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Zvolené téma diplomové práce je v současné době velmi aktuální, protože může 

přispět k reformním krokům v oblasti psychiatrické péče. Model peer konzultantství v oblasti 

péče o duševní zdraví na jedné straně navazuje na koncept participace uživatelů sociálních 

služeb, na druhé straně rezonuje s novějším pojmem „zotavení“, který začal být v oblasti 

psychiatrické péče používán teprve v nedávné době. Autorka věnovala ve svém teoretickém 

uchopení tématu přiměřenou pozornost oběma pojmům, větší důraz však zcela adekvátně 

věnovala fenoménu participace a jeho proměnám v souvislosti se zaváděním peer 

konzultantství na pracovišti. Uvedenou skutečnost zmiňuji proto, že docenění tématu 

participace nastartovalo u autorky hlubší analytický pohled na proces zavádění peer 

konzultantství a na její přístup k diplomové práci. Podařilo se jí oprostit od čistě prakticistního 

popisu projektu zavádění peer konzultantství do organizace, kde sama pracuje, a proniknout 

do subtilnějších vrstev prožívání a reagování lidí v organizaci, souvisejících s novou rolí peer 

konzultanta. Jak sama konstatuje v závěru své práce „nelze si myslet, že pokud umožníme 

participaci lidí s duševním onemocněním, ... vše ostatní, včetně nás, může zůstat stejné.“ Přes 

plné pochopení podmínek a možností participace lidí s duševním onemocněním dospěla i 

k plnému pochopení významu pojmu „zotavení“ a aplikovala jej na označení kultury takové 

organizace, která zotavení podporuje. Do obdobného procesu vtahuje svým textem i jeho 

čtenáře, a to díky důkladně zpracovaným podkladům, tvořeným jak množstvím výborně 

zpracovaných teoretických zdrojů, tak i dobře strukturovanými a přehledně prezentovanými 

výsledky vlastního výzkumu v případové studii zavádění peer konzultanta do organizace. 

Práce naplňuje všechny požadavky na kvalitní magisterskou práci – je obsažná, téma 

je nové a smysluplné, má praktické dopady do řízení služeb psychiatrické péče. Teoretická 

část konceptuálně připravuje empirickou část a slouží jako důsledně využitý zdroj interpretace 

dat. Metodologie je důkladně přiblížena a popsána ve všech požadovaných aspektech. Práce 



se zdroji je tvořivá a přitom korektní. Stylistika je dobrá. Výsledky jsou kromě slovního 

výkladu ještě velmi přehledně shrnuty v tabulkách, což usnadňuje orientaci v komplexně 

zachycených souvislostech. Vytknout lze autorce jen místy zaznamenatelné drobné formální 

chyby, zapomenuté písmeno nebo tvar slova, který ještě patří předchozí verzi věty.  

Některé části práce, zejména kapitolu 6. 1. 5. , považuji za natolik zajímavé a pro 

sociální práci a sociální služby objevné, že by si zasloužily zpracování formou odborného 

článku např. v časopisu Sociální práce nebo Fórum sociální práce. Práce by měla být též celá 

zpřístupněna a prezentována na webové stránce katedry. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.  

 

Otázky k obhajobě: Jaké dopady měl Váš výzkum na vaši organizaci a na vyhodnocení 

projektu zavádění peer konzultanta v ČR? Využijete poznatků z této diplomové práce 

v procesu přípravy reformy psychiatrické péče v ČR? Pokud ano, jak? 
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