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Diplomová práce Drahomíry Franzové se věnuje tématu zapojování lidí s vlastní 
zkušeností s duševní nemocí do přímého poskytování služeb. Jako teoretické 
východisko si autorka zvolila modely participace. Jádro práce potom tvoří zpráva 
z výzkumu, který byl realizován formou případové studie. 
Výzkumná otázka je položena takto: „Jak zapojení peer konzultanta do organizace 
působí na organizaci, lidi v ní, jeho samotného a případně další zúčastněné aktéry?“ 
 
Vzhledem k tomu, že systematické vytváření pracovních pozic „peer konzultant“ je 
v ČR na začátku, je výzkumná reflexe tohoto procesu velmi žádoucí. Otázka, kterou si 
autorka položila, je naprosto zásadní pro posouzení, jestli je zahraniční koncept „peer 
involvement“ v ČR v této podobě aplikovatelný. 
V první části práce jsou srozumitelně předloženy různé teorie participace (Adams, 
Kirby) a zpřehledněn pojem organizační kultura. Jejich uvedení autorce umožňuje 
zabývat se vážně organizační úrovní analyzovaného procesu. Tento pohled – tedy 
organizace je v následné analýze vnímána jako jeden z aktérů – se daří autorce 
udržet. Následuje zdařile pojatý úvod do měnících se paradigmat v péči o duševně 
nemocné, pointovaný představením pojmu zotavení (recovery). 
Linie výkladu je vedena srozumitelně. Autorka precizně sumarizuje, zpřehledňuje 
témata, jasně odlišuje myšlenky citovaných zdrojů od svých vlastních. Vzhledem 
k omezenému množství literatury v českém jazyce se práce odkazuje na relevantní 
anglickojazyčné zdroje. Jestliže bych něco vytkl, tak drobnosti (s. 22 SMI není 
„several“ mental illness ale „severe“ či „serious“ mental illness), které nemají vliv na 
celkově vysokou úroveň textu. 
V empirické části práce nás autorka zavádí do organizace Ledovec, ve které zastává 
manažerskou pozici. Metoda případové studie je pro zvolené téma jednoznačně 
vhodná. Za výhodu považuji možnost sledovat systematicky proces zapojování peer 
konzultanta do organizace v čase delším než jeden rok. Z rozhovorů totiž vyplývají 
posuny v porozumění procesu ze strany aktérů, které by se při volbě jiné metody 
pravděpodobně ztratily. Práci vnímám jako nesmírně cennou především v těch 
pasážích, kdy nechává nahlížet do dílčích momentů při hledání a naplňování role peer 
konzultanta. Například, když se dozvídáme, jak se pracovníci organizace zabývají tím, 
jestli je důležité, jakou má peer konzultant diagnózu, nebo se zamýšlejí nad tím, proč 
někteří klienti službu peer konzultanta nevyužili. Autorka v těchto momentech 
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zůstává především u popisu, případně sumarizuje. Z mého pohledu klíčová 
interpretace zaznívá až v závěru (s. 110), kde autorka přemýšlí o tom, jak celý proces 
souvisí s obnažováním a znovu vyjednáváním hranic – mezi lidmi (pracovník – klient) i 
mezi pojmy (zdraví – nemoc). Zajímavé je, jak v určitých momentech vstupují do hry 
reference z jiných organizací, které ve stejné době procházely podobným procesem. 
Tyto reflexe jak to mají jinde jsou pro účastníky důležité a do procesu, který bychom 
chtěli chápat jako ohraničený, nutně vstupují. Velmi dobrých analytických postřehů je 
v práci celá řada, například když autorka píše o tom, že hlavní přínos role peer 
konzultanta – tedy práce s osobním příběhem – je i jedním z hlavních rizik. 
Metoda získání dat a jejich analýza jsou popsány srozumitelně a představitelně. Jako 
čtenář bych pouze uvítal reflexi vlastní pozice výzkumníka – pracovníka Ledovce - o 
něco dříve v textu (dozvídáme se to až na s. 50). Souhlasím však s předpokladem, že 
role domorodce byla ve výzkumu především výhodou. 
Autorka se rozhodla při analýze přistupovat k datům realisticky, jak píše na s. 54: 
„..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..“. Je to zcela legitimní 
přístup a autorka ho občas ku prospěchu věci poruší, například když se doptává, co 
konkrétně je myšleno označením „peer“. Myslím, že všímat si víc toho jak aktéři 
mluví (jaká slovní vyjádření užívají ve svých promluvách), by mohlo otevřít ještě další 
zajímavá témata. 
Po analýze záznamů rozhovorů se autorka vrací k teorii, kterou exponovala v úvodu – 
tedy k míře participace v organizaci. Dospívá k tomu, že míra participace se vlastně 
zavedením nové pozice mnoho nezměnila (zapojení peer konzultanta je intenzivní, 
ale je jen jeden a vlastně ani není klientem služby ani reprezentativně zvolený atd.) – 
a to přesto, že aktéři rozhodně mluví o změnách ve svém uvažování o řadě témat a 
vnímají celý proces jako obohacující. Tento rozpor ji vede k formulaci úvahy o 
organizační kultuře, zaměřené na zotavení. 
Autorka vlastně vedena svým výzkumem dochází ke zpochybnění užitečnosti výchozí 
teorie participace. A uvažuje správně. Ony jsou totiž uvedené modely participace 
založeny na implicitním avšak sporném předpokladu, že čím větší participace, tím 
lepší služba. Navíc se zdá, že optika těchto teorií není dostatečně citlivá, aby zachytila 
důležité změny v uvažování aktérů nebo odchylky v praxi přímé sociální práce, které 
může zapojení peer konzultanta přinést do kultury organizace. 
Práce Drahomíry Franzové jednoznačně splňuje požadavky na diplomovou práci. 
Vnímám ji jako vynikající příspěvek k výzkumu fenoménu zapojování lidí s vlastní 
zkušeností s duševní nemocí do pomáhajících týmů. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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