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Anotace 

Diplomová práce se zabývá zapojením uživatelů psychiatrické péče v procesu plánování a 

realizace reformy psychiatrické péče na makro úrovni tvorby politik. Cílem výzkumu je 

popsat a porozumět tomuto zapojení. Práce popisuje příležitosti participace z hlediska fází 

zapojení, podoby, účelu, formálního ukotvení příležitostí, očekávání respondentů, vnímané 

moci a překážek v zapojení. Výsledky byly zjištěny v rámci rozhovorů s klíčovými aktéry a 

studia relevantních dokumentů. Jsou vztaženy k teoretickým konceptům koprodukce, péče 

orientované na pacienta, zplnomocnění a ke strategickým a Úmluvě o lidských právech osob 

se zdravotním postižením. Prvek moci je popisován v souvislosti s typologií participačního 

žebříku Sherry Arnsteinové. Respondenti uvádějí prvky tokenismu a znevýhodnění. Jde o 

nízké (jednočlenné) zastoupení uživatelů v orgánech, nedostatečný čas na diskuzi 

v poradních orgánech, nedostatek informací a nedostatek kapacit (osob, času, prostředků) 

pro rozvoj organizací. Respondenti uvedli překážky týkající se socioekonomické situace, 

nedostatku kapacit pro zapojení na makro úrovni, limity duševní kondice či stigmatizaci. 

Zjištěné překážky v zapojení jsou diskutovány ve spojení se zahraniční literaturou, která 

identifikuje podobné a nabízí možná řešení.  

  



 

 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the involvement of users of psychiatric care in the process of 

planning and realization of psychiatric care reform at the macro level of policy making. The 

aim of the research is to describe and understand this involvement. The paper describes 

opportunities for participation in terms of involvement, form, purpose, formal regulation of 

opportunities, expectations of respondents, perceived power and obstacles in involvement. 

The results were found in interviews with key stakeholders and the study of relevant 

documents. Results relate to the theoretical concepts of coproduction, patient-oriented care, 

empowerment, strategic documents and Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. The element of power is described in connection with Sherry Arnstein's 

participation ladder typology. Respondents present elements of tokenism and disadvantages. 

This is a low (one-person) representation of users in the institutions, insufficient time for 

discussion in consultative bodies and lack of information and capacity (people, time, 

resources) for the development of organizations. Respondents have identified obstacles to 

involvement, such as the socio-economic situation, the lack of capacity for macro-level 

involvement, mental health constraints or stigmatization. Discovered barriers to involvement 

are discussed in conjunction with foreign literature that identifies similar ones and offers 

possible solutions. 
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1. Úvod 

„When I was educated as a physician in the late 1950s only two things were expected from 

patients, namely obedience and gratitude, and beyond that they had to keep silent for the 

rest.“ (Borst 1994 in Haarmann 2018, s. 5) 

Ve druhé polovině minulého století se proměňoval náhled na poskytování služeb státu 

občanům. Jednalo se o 70. a 80. léta, kdy do Evropy přicházel neoliberální směr řízení 

veřejné správy, tzv. New Public Management (dále NPM), který na základě tržních principů 

měl za cíl zefektivnit politická opatření tím, že zapojí do jejich tvorby příjemce služeb. 

Zakomponováním občanských práv a principů demokracie do NPM se vyvinul koncept 

Dobrého vládnutí (good governance), který měl za cíl nastavit transparentnost a 

zodpovědnost vlád konat „dobrá“ politická rozhodnutí. Konkrétněji se zapojováním 

příjemců služeb do jejich návrhu a realizace zabývá koncept koprodukce, popisující společné 

vládnutí (co-governance) jako ideál sdílení odpovědnosti. 

Rozvoj tohoto směru probíhal současně s rozvojem lidskoprávních hnutí bojujících za práva 

znevýhodněných skupin. V té době se vynořovala i kritika paternalistického a 

biomedicínského přístupu ve zdravotní péči a požadavek na sdílené rozhodování v léčbě. 

Jednou z nejvíce znevýhodněných skupin, která již urazila dlouhou cestu v prosazování 

práva na sdílené rozhodování a respektování autonomie jedince, jsou lidé s duševním 

onemocněním. Současná odborná literatura pojednávající o zapojování uživatelů 

psychiatrické péče (dále pouze jako „uživatel péče“) na mikro (vztah pacient-lékař), meso 

(regionální úroveň) a makro (uživatel – vládní instituce) úrovni hodnotí v dnešní době jako 

ne příliš úspěšný proces, který je špatně uchopitelný a má nejasně dokazatelné výstupy. 

Nicméně je zapojení uživatelů demokratickou a lidskoprávní hodnotou sama o sobě a pro to 

je důležité ho realizovat.  
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V roce 2013 se otevřela nová etapa pro rozvoj péče o duševní zdraví. Byla zveřejněna 

Strategie reformy psychiatrické péče, která má za cíl naplnit závazky plynoucí 

z mezinárodních strategických a lidskoprávních dokumentů poskytovat dostupnou a kvalitní 

péči v komunitě. Do koncipování, plánování a následné implementace reformy byli zapojeni 

i uživatelé jako jeden z klíčových stakeholderů v oblasti péče o duševní zdraví. Vyvstávají 

však pochybnosti, jestli podmínky, za kterých tito uživatelé participují, odpovídají 

zmíněným hodnotám zapojování uživatelů do tvorby politik. Předmětem výzkumu v mé 

práci je proto podoba participace uživatelů péče, konkrétně zástupců pacientských 

organizací, na makro úrovni a její překážky. Zajímá mě, jak zapojování probíhalo od začátků 

reformy, jakou podobu a formu mělo, jak se liší očekávání zástupců pacientských organizací 

a dalších klíčových aktérů od reálných podmínek, jakou mají uživatelé ve skutečnosti moc, 

jak je příležitost formálně ukotvena a jaké jsou vnímány překážky. V rámci výzkumu jsem 

provedla rozhovory s klíčovými aktéry a studium dokumentů vymezující participaci 

uživatelů v ČR. Rámec pro uchopení problematiky mi poskytuje odborná zahraniční 

literatura (systematické rešerše a další studie) disponujícími poznatky o překážkách a 

možnostech zapojování uživatelů do rozhodování. Dále využívám komprehensivní model 

zapojování uživatelů péče o duševní zdraví Tambuyzerové a kol., participační žebřík 

Arnsteinové a kontinuum zapojování uživatelů Carmanové a kol. Zjištěné výsledky popisuji 

ve světle závazků strategických dokumentů a poznatků ze zahraniční literatury. 

Výsledky rozhovorů ukazují, že se uživatelé potýkají s podobnými nedostatky, na které 

poukazuje zahraniční literatura. Setkávají se s tokenismem (symbolická participace), 

nedostatkem kapacit (času, zdrojů, aktivních členů) a reprezentativity, informací nebo 

paternalistickým přístupem. Klíčovým principem pro řešení těchto problémů je podle 

zahraničních autorů transparentnost procesů a podpora zplnomocnění (empowerment).  
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2. Vymezení problému 

Jedním z diskutovaných témat současných evropských demokracií je forma participace 

občanů na rozhodování při tvorbě veřejných politik. Z pohledu veřejné správy se jedná o 

klíčový princip konceptu Dobrého vládnutí (Good governance), který participaci uvádí jako 

prostředek ke kvalitnějšímu a transparentnějšímu vládnutí. (Ochrana et al. 2015). Světová 

zdravotnická organizace (dále WHO) ve svém dokumentu pro evropský region, 

„Governance for health in the 21st century“ (Kickbusch a Gleicher 2013), uvádí čtyři 

hodnotové koncepty, které vytváří rámec Dobrého vládnutí pro zdraví: 

1. Zdraví jako lidské právo – ústřední hodnotou vládnutí pro zdraví je respektování 

lidských práv garantovaných státem, založených na lidské důstojnosti. 

2. Zdraví jako součást blahobytu – podstatou blahobytu je zdraví, a proto by mělo být 

prosazováno napříč všemi oblastmi veřejné politiky a jako závazek celé společnosti, 

nejen vlády. 

3. Zdraví jako globální veřejný zájem – vládnutí pro zdraví si žádá víceúrovňovou 

spolupráci napříč regiony i státy. 

4. Zdraví jako sociální spravedlnost – sociální determinanty zdraví vytvářejí velké 

rozdíly mezi zdravotním stavem různých socioekonomických vrstev – studie jasně 

ukazují souvislosti se zaměstnaností, bydlením, výší příjmu, což jsou faktory, které 

unirezortní řízení ministerstva zdravotnictví nemůže ovlivnit. Navíc se tyto cíle 

prolínají spolu s dalšími problémy, jako je sociální inkluze, chudoba nebo pevné 

komunitní vazby. WHO doporučuje přístup zapojování celé vlády a celé společnosti 

k posilování mechanismů, které podporují rovnost hlasů a rovnost perspektiv 

v procesu rozhodování. 
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Na hodnotách konceptu Dobrého vládnutí staví tzv. Smart governance (Chytré vládnutí) 

obsahující dimenzi spolupráce („multistakeholder, multilevel, deliberative and networked 

governance“ (Kickbusch a Gleicher 2013, s. 53)), ale i konkrétně zapojování občanů. Podle 

WHO za každou úspěšnou prevencí, diagnózou, léčbou a zdravotní politikou stojí 

spolupráce, aktivní zapojení a vytváření politik společně s pacienty – uživateli – občany. 

Dokument WHO také uvádí ambice zapojování jednotlivce – pacienta (uživatele) podle 

Angely Coulter – snížení působení rizikových faktorů, předejití nemoci, zlepšení bezpečí, 

zajištění vhodné léčby a péče, zlepšené zdravotní výsledky nebo snížení počtu stížností a 

soudních sporů. Na druhou stranu, zapojení aktivního jednotlivce – občana má za cíl zlepšit 

návrh služby, posílit odpovědnost, naplnit očekávání či určit priority pro veřejné výdaje. 

(2005 in Kickbusch a Gleicher 2013) Conklinová a kolektiv (2010) dokládá vnímané 

benefity zapojení veřejnosti do politiky zdravotní péče. Může se jednat o hodnotu sama o 

sobě, jako je udržování principu demokracie (Florin a Dixon 2004; Bruni et al. 2008) a 

spravedlnosti (Milewa 2004), naplnění náležité role veřejnosti jako plátce daní (Milewa 

2004; Rutter et al. 2004; Bruni et al. 2008), vyrovnávání „demokratického deficitu“, 

schopnost sladit různé zájmy a zmírnit rozkoly (Harrison a McDonald 2008; Wait a Nolte 

2006). Dále je vnímán přínos ve vyrovnání moci mezi veřejností a profesionály (Harrison a 

McDonald 2008; Bruni et al. 2008; Wiseman et al. 2003), může pomoci rozvinout participaci 

v různých lokalitách (Charles a DeMaio 1993), zvýšit zodpovědnost zdravotní péče vůči 

daňovým poplatníkům (Florin a Dixon 2004; Rutter et al. 2004; Tritter a McCallum 2006; 

Wiseman et al. 2003; Litva et al. 2002; Anderson et al. 2006), zlepšit kvalitu (Milewa 2004; 

Bruni et al. 2008; Cawston et al. 2007; Department of Health 2003), zlepšit „výsledky 

pacientů“ (Fudge et al. 2008, s. 1), „budovat sebeúctu a zplnomocnění“ (Anderson et al. 

2006; Conklin et al. 2010, s. 4) a v neposlední řadě je přínosem, že pacient a veřejnost lépe 

pochopí přijme změnu (Bruni et al. 2008). 
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V dokumentu WHO je zapojování jednotlivců definováno jako „…kontinuum, od 

poskytování informace ke zplnomocnění a od konzultace ke koprodukci, svěřené moci až 

k úplné kontrole rozhodování.“ (Kickbusch a Gleicher 2013, s. 60) 

Strategie reformy psychiatrické péče v kontextu zapojování uživatelů 

Trendy prosazující změnu systému péče o duševní zdraví 

Na základě rozsáhlých poznatků o stavu psychiatrické péče ve světě byly v druhém tisíciletí 

vydány mezinárodní dokumenty doporučující změny v této oblasti. V roce 2001 vydala 

WHO roční zprávu o duševním zdraví, Nové porozumění, nová naděje. (WHO 2001c) V ní 

se doporučuje integrovat péči o duševní zdraví do úrovně primární péče, zlepšit dostupnost 

léků pro léčbu duševních nemocí a poskytovat léčbu spíše v rámci komunitních zařízení, což 

má za následek lepší léčebné výsledky a vyšší kvalitu života jednotlivců. Dále zpráva radí 

vzdělávat veřejnost o duševním zdraví, zahrnout komunity, rodiny a uživatele péče do 

plánování a rozvíjení politik duševního zdraví. Státy by tak měly ustanovit národní politiky, 

programy a legislativu, aby byla zajištěna kontinuita a udržitelnost podmínek léčby. Dle 

zprávy by se mělo přezkoumat vzdělávání zdravotnických a nezdravotnických profesionálů 

pro poskytování kvalitní péče. Zpráva také klade důraz na mezirezortní propojenost 

(zdravotní, vzdělávací, sociálně-pracovní a právní sektor), monitoring komunit pro 

efektivitu péče a v neposlední řadě podporu dalšího výzkumu v oblasti péče o duševní 

zdraví.  

Česká republika jako člen WHO podepsala v roce 2005 v Helsinkách Deklaraci o duševním 

zdraví pro Evropu, na jejímž základě byl vytvořen Akční plán pro duševní zdraví a Zelená 

kniha. Zavázala se tak k řešení problematiky duševního zdraví, a to celkem v osmnácti 

oblastech, jako je například vyloučit stigma a diskriminaci, předcházet rizikovým faktorům, 
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věnovat se prevenci deprese, úzkosti, sebevražd nebo poruch způsobených užíváním 

psychoaktivních látek, zajistit dostatečné zdroje pro duševní zdraví atd. (WHO 2005a) Dále 

se Česká republika zavázala podpisem Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

k respektu lidské důstojnosti, zákazu diskriminace, společenskému začlenění, 

rovnoprávnosti a rovnosti příležitostí a zajištění komunitních služeb (o úmluvě detailněji 

v kapitole 6.1.3.) (OSN 2006) 

Neuspokojivý stav v České republice jako důvod pro změnu 

Před tvorbou strategie na začátku 21. století proběhlo několik rozsáhlých mezinárodních 

srovnání v oblasti duševního zdraví. (WHO 2001a; 2001b; 2005b) Z analýz vyšlo, že 

„vnitřní uspořádání psychiatrické péče v ČR je nejpodobnější některým zemím bývalého 

Sovětského svazu a Balkánu“ (MZ ČR 2013, s. 24) Tyto země se podobají v podílu 

financování psychiatrie ve zdravotnictví, koncentraci „péče v psychiatrických léčebnách“ a 

v nedostatečně rozvinuté komunitní péči. (tamtéž) V dokumentu Rabocha a Wenigové je 

zmiňována absence vládního programu péče, jejímž důsledkem je „nesystematičnost při 

zřizování psychiatrických institucí, chybějící, nebo nerovnoměrně rozmístěné ambulantní 

služby, zastaralá struktura lůžkové kapacity, nedostatek zařízení komunitní péče.“ (Raboch 

a Wenigová 2012, s. 15) Autoři dále upozorňují na nedostatečné financování a nerovné 

postavení mezi ostatními medicínskými obory. Klíčem k „prevenci, terapii a rehabilitaci u 

duševních poruch je systém propojené péče ambulantní, lůžkové a komunitní.“ (2012, s. 17) 

Psychiatři navíc nemají dostatek času věnovat se pacientovi, mimo velkoměsta chybí 

dostatek psychoterapeutické péče a sociálně-psychiatrických služeb a převažuje spíše 

jednostranný biologický model léčby než bio-psycho-sociální. Zmiňována je i nedostupnost 

krizové pomoci a nedostatečná provázanost péče. (2012, s. 18) 
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Strategie reformy psychiatrické péče 

Na základě Helsinské deklarace byl ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a 

regionální kanceláří WHO ČR vytvořen Národní psychiatrický program (dále NPP). NPP 

má vytyčeny tři cíle – „zlepšení kvality péče a kvality života pacientů s psychickými 

poruchami“, „zajištění dostupnosti psychiatrické péče“ a „redukce rizik vyplývajících z 

psychických onemocnění“. Pojmenovává tři základní úkoly – podporovat primární 

psychiatrickou péči, rozvíjet komunitní péči a modernizovat lůžkový fond (PS ČLS JEP 

2007) 

V roce 2013 byla zveřejněna Strategie reformy psychiatrické péče1 (dále strategie), jejíž cíle 

vycházejí z Národního psychiatrického plánu a „helsinských“ dokumentů. Dalším 

relevantním dokumentem pro strategii je výstup z projektu „Mapování stavu psychiatrické 

péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a 

zahraničí)“ (Raboch a Wenigová 2012), zprávy ÚZIS a „odborné strategické materiály 

interdisciplinárního charakteru z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK“ (MZ 

ČR 2013, s. 14).  

Základním referenčním rámcem a globálním cílem strategie je kvalita života. Jedná se o 

multidimenzionální koncept obsahující dvanáct „domén“ – „zdraví a zdravotní péče, 

zaměstnání a pracovní podmínky, ekonomické zdroje, vzdělání a vědění, život v komunitě a 

sociální participace, bydlení, místní životní prostředí, doprava, bezpečnost a kriminalita, 

rekreace a volnočasové aktivity, kultura, identita, lidská práva a politické zdroje.“ (MZ ČR 

2013, s. 30) Autoři reformy mají v plánu zohledňovat kvalitu života v rámci možností jako 

                                                      

1 Oficiálně se nazývá „Strategie reformy psychiatrické péče“, protože reaguje na současné strukturální 

postavení péče o duševní zdraví. Reforma má ale také druhý název „Reforma péče o duševní zdraví“ po 

vzoru zahraničních praxí (mental health care reform) jako zdůraznění komplexní problematiky péče duševní 

zdraví, která zahrnuje mnohem více oborů než jen psychiatrii. 
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evaluační kritérium a soustředit se zejména na některé z domén (např. zdraví a zdravotní 

péče, zaměstnanost). Z globálního cíle vychází sedm strategických cílů týkajících se zvýšení 

kvality a efektivity péče, spokojenosti uživatelů a zvýšení sociálního začleňování, omezení 

stigmatizace, provázanosti služeb a humanizace péče. (MZ ČR 2013) 

Reforma se opírá o čtyři strukturální pilíře – psychiatrické léčebny, ambulance, psychiatrická 

oddělení nemocnic a centra duševního zdraví. Každé zařízení poskytuje odlišné služby. 

Psychiatrické léčebny poskytují komplexní péči a hospitalizaci stejně jako psychiatrická 

oddělení nemocnic, která péči poskytují bezprostředně, a navíc slouží jako poradenská 

služba pro nemocnici. Ambulance je zařízení určené pro docházení psychiatrických pacientů 

a Centra duševního zdraví v dané geografické oblasti poskytují psychiatrické a přímo 

navazující sociální služby pro sociální začlenění klientů do komunity. (MZ ČR 2013) 

Ani reforma péče o duševní zdraví není výjimkou v realizaci zdravotních politik 21. století. 

Problematika duševních nemocí tedy zasluhuje nejen pozornost ministerstva zdravotnictví, 

ale také práce a sociálních věcí, školství nebo místního rozvoje v oblasti bydlení. A zasluhuje 

nejen účast vládních struktur a mezinárodních organizací, ale i regionů a komunit. Nová 

politika duševního zdraví byla v říjnu 2013 za působení ministra zdravotnictví Martina 

Holcáta, schválena jako Strategie reformy psychiatrické péče. (MZ ČR 2013) Jedná se o 

dokument reagující na dlouhodobou potřebu změny, jehož vize je víceméně v souladu 

s mezinárodními dokumenty politik duševního zdraví a vývoje problematiky duševních 

nemocí. Jde o velmi podstatné změny v péči o duševní zdraví. Jednou z nejvýraznějších je 

přechod od velkých kapacitních nemocnic k menším komunitním zařízením s multi-

oborovým týmem pracovníků z oblasti psychiatrie, klinické psychologie a sociální práce, 

dostatečně pokrývající Českou republiku. Účelem komunitní péče je přiblížit léčbu 

pacientovi, aby byl co nejvíce v kontaktu s běžným životem. Zdravotní a sociální oblasti 



 

 

10 

léčby jsou propojené, neboť je péče rovněž poskytována v oblasti sociálních rolí 

(zaměstnání, rodina) a členům komunity. Komunitní péče je tzv. vyvážená, když v ní figurují 

různé složky, které se navzájem doplňují (praktičtí lékaři, ambulantní služby, krizové služby, 

rezidenční péče, služby rehabilitace) v rámci principů mobility, propojenosti, vlastního 

prostředí pacientů a „orientace na lidská práva a potřeby pacientů“. (Pěč 2012, s. 62) 

Transformace psychiatrické péče po vzoru Dobrého vládnutí poskytuje příležitosti k 

rozhodování mnoha stakeholderům a na realizaci politiky mají také vliv pacienti – uživatelé. 

Na národní úrovni jsou zapojováni do odborných konzultačních, ale i výkonných orgánů. 

Lokální úroveň zapojování probíhá jak mimo reformu při pracovních skupinách 

komunitního plánování sociálních služeb, tak při realizaci reformy uvnitř koordinačních 

skupin deinstitucionalizace a destigmatizace v regionech.  

Reálné zapojování v konkrétním případě je však důležité zkoumat takovou optikou, která 

komplexně rozkryje i další faktory, které mají na participaci vliv. Průběh implementace 

reformy a dodržování principů dobrého vládnutí může dobře reflektovat aktivita občanského 

sektoru. Spolek Platforma pro transformaci psychiatrické péče (dále Platforma), která 

zastupuje poskytovatele služeb, uživatele a jejich rodinné příslušníky, sledoval činnost 

ministerstva od počátku reformy. Upozorňoval na netransparentnost činnosti a 

zprostředkovával obavy členů z neuskutečnění plánů a neudržitelnosti reformy.  

Zatímco Platforma zastupuje vícero stakeholderů, jako členové v rámci orgánů reformy či 

poradního orgánu ministerstva se účastní zástupci nevládních neziskových pacientských 

organizací. 

V kontextu České republiky existují pochybnosti ohledně možností nevládních neziskových 

organizací (NNO) ovlivňovat veřejnou politiku. Studie Friče (Frič 2000) o ovlivňování 

veřejných politik NNO (v případě pacientů – uživatelů se jedná o pacientské organizace) 
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popisuje vztah mezi státem a NNO jako kooperativní, nicméně nevyrovnaný. I přesto, že 

oba sektory spolupracují v četných formách se stále nejedná o rovnocenné partnerství a 

spolupráce je založená na neformálních pravidlech čili záleží na osobě, která zrovna ve 

funkcích veřejné správy působí. Tato okolnost dává podle Friče (2000) průchod 

manévrování a také klientelismu. Neziskové organizace podezírají úředníky z manipulace 

s informacemi o příležitostech zapojení do rozhodovacího procesu. Zároveň se však nesnaží 

vytvářet konflikty, aby si ponechaly dobré vztahy s veřejnou správou. Úředníci veřejné 

správy spíše podporují pracovité, ale krotké neziskové organizace. Neziskový sektor si musí 

prosazovat svou existenci už z toho důvodu, že v průběhu transformačního období v 90. 

letech byl finančně a organizačně ošetřován spíše veřejný a komerční sektor. 

WHO také konkrétně zmiňuje model péče zaměřené na člověka (patient-centered care, 

PCC). (Kickbusch a Gleicher 2013) Tento koncept totiž vedle biopsychosociální 

perspektivy, způsobu komunikace, prolnutí lékařské a nelékařské péče a týmové spolupráce 

vymezuje zapojování pacientů do rozhodování na mikro (pacient-lékař), meso (péče 

v zařízeních) a makro (politika duševního zdraví) úrovni. (Scholl et al. 2014) PCC obsahuje 

komunitní způsob péče o pacienta a tím pádem koresponduje s úmluvou o právech osob se 

zdravotním postižením. (UN 2006) Taková forma zdravotnické péče v České republice však 

chybí, dle analýzy Winklera a kol. (2003) je atributem české psychiatrie „nízký podíl (…) 

na celkových zdravotních výdajích, koncentrace péče psychiatrických léčebnách a 

nedostatečně rozvinutá komunitní péče,“ (2003; MZ ČR 2013, s. 24) podobně jako v zemích 

bývalého Sovětského svazu nebo zemích Balkánu. Existující potřeba změnit podmínky péče 

a přiblížit její kvalitu po vzoru západoevropských zemí tedy motivovala tvůrce politik 

k zapojení uživatelů péče do rozhodování. 

V zapojování však vyvstává nejedna překážka – ačkoli aktuální studie z roku 2017 ukazuje, 

že prevalence duševních onemocnění v české populaci je 21,7 % (Winkler 2018) a data 
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Světové zdravotnické organizace ukazují duševní onemocnění jako světově hlavní příčinu 

disability (WHO 2016), občanská participace prosazující žádoucí podmínky není podobně 

početná2. Jedním z důvodů může být stigmatizace duševních nemocí, která brání lidem 

mluvit či vyhledat pomoc. Například výsledky studie Janouškové a kol. (2016) o 

stigmatizaci lidí s duševním onemocněním ukazují, že česká společnost v porovnání 

s anglickou či katalánskou stojí výrazně hůře, zejména ve vnímání nebezpečnosti lidí 

s duševním onemocněním. Procento lidí v ČR, kteří mají duševní onemocnění, ale neléčí se, 

se pohybuje v rozmezí 48–84 %3 z celkového počtu lidí s duševním onemocněním. (Winkler 

2018) 

Principy dobrého vládnutí spolu s principy péče zaměřené na pacienta a úmluvou o právech 

lidí s duševním onemocněním jsou hodnotovým imperativem pro tvorbu politiky duševního 

zdraví. Pokud nejsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním zapojováni, hrozí riziko 

neefektivního a nesmysluplného nastavení péče o duševní zdraví a porušení závazků 

lidskoprávních a strategických dokumentů. Zapojování pacientů do rozhodování na všech 

úrovních je tedy klíčová součást politiky duševního zdraví, stejně jako zapojování pacientů 

do všech fází procesu reformy psychiatrické péče – rozpoznávání problémů v oblasti péče o 

duševní zdraví, rozhodování ve formě volby řešení problému a stanovení priorit a cílů, 

implementace navrhnutých opatření v rámci implementačních projektů a jejich evaluace 

v průběhu a na konci projektů. 

  

                                                      

2 Povaha a rozsah participace budou rozvíjeny v empirické části. 
3 V závislosti na diagnóze – např. závažná depresivní porucha (48 %), úzkostné poruchy (57 %), nadměrné 

užívání alkoholu (84 %) 
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3. Teoretická východiska a dosavadní poznatky 

3.1. Zapojování uživatelů péče do tvorby politik, koncept koprodukce 

V druhé polovině 20. století vzrostla důležitost zapojování občanů do rozhodování na makro 

úrovni ve státech západní Evropy. Jedním z důvodů, proč se tak stalo, byl příchod nového 

směru neo-liberálního řízení veřejné správy, New Public Management (NPM), který se 

uchytil zejména v anglosaských zemích a inspiroval se fungováním firem v soukromém 

sektoru – kladl důraz na roli veřejných služeb jako poskytovatelů, kteří jsou zodpovědní za 

spokojenost klienta-občana. (Dent a Pahor 2015) Kritici NPM však poukazovali na odlišnost 

hodnot soukromého a státního sektoru, kde se principy sociálního darwinismu neslučují s 

tradičními hodnotami veřejné správy, a to „veřejný duch, soucit a tolerance, rovnost, 

solidarita a sdílená odpovědnost…“ (Argyriades 2003 in Ochrana et al. 2015). NPM navíc 

zobrazovalo občany pouze jako spotřebitele či uživatele služeb, nikoli jako občany se svými 

právy podílet se na rozhodování. Vznikl nový směr, Dobré vládnutí (Good governance), 

který zdůrazňoval participaci občanů v rozhodovacích procesech. Poprvé ho představila 

Světová banka v roce 1989 ve své studii o problémech rozvoje v Sub-saharské Africe. 

(Maldonado 2010) V době výrazných politických změn (pád „železné opony“) vzrostla silná 

debata o roli státu a principech, které by měly dovést společnost k prosperitě. V roce 1994 

Světová banka rozvinula princip participace v dokumentu Governance (World Bank 1994), 

kde uvádí, že participace je podstatou pro koncept dobrého vládnutí, napomáhá k 

transparentnosti a zodpovědnosti jednání, dodržovat řádný legislativní postup a zlepšuje 

management veřejného sektoru.  

Přímé zapojení občanů jako klientů produkovaných služeb bylo v 70. a 80. letech 

popisováno konceptem koprodukce (co-production), který byl vyvinut v rámci Workshopu 

politické teorie a policy analysis na Universitě v Indianě. (Brandsen a Pestoff 2006) Koncept 

reagoval na zbyrokratizované a centralizované poskytování služeb, které bylo neefektivní a 
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neúčinné. Koprodukce popisovala vztah mezi běžným poskytovatelem služeb (z oblasti 

veřejné správy, vzdělávání, zdravotnictví) a „klientem“, jehož cílem je být díky službě lépe 

vzdělaný, zdravější nebo se cítit na ulici bezpečněji – „synergie“ v činnosti vlády a občanů. 

(Ostrom 1996; Brandsen a Pestoff 2006) Koprodukce zdůraznila roli jedinců nebo skupin 

v produkci služeb jak na mikro, tak na meso a makro úrovni. Koncept rozlišuje tři pojmy – 

koprodukce (co-production), společné řízení (co-management) a společné vládnutí (co-

governance). Koprodukcí je podle Pestoffa a Brandsena (2006) popisován vztah, kdy občané 

(občanský sektor) produkují částečně své vlastní služby. Při společném řízení organizace 

občanského sektoru „produkují služby ve spolupráci se státem“ (2006, s. 497). Při 

společném vládnutí se občanský sektor účastní „plánování a poskytování veřejných služeb“ 

(tamtéž). Autoři podotýkají, že organizace občanského sektoru čelí tlakům na získávání 

kompetencí, prostředků a posilování mechanismů, které by umožnily větší koordinaci a 

řízení. Rozhodují se nad využitím prostředků z různých zdrojů a je diskutována jejich 

nezávislost. Díky nabytým schopnostem se stávají zprostředkovatelskými organizacemi 

mezi občany a vládou. V článku autorů jsou zmíněny klíčové aspekty, bez kterých nezávislá 

zprostředkovatelská organizace těžce existuje – rozvinutí smíšené strategie čerpání 

prostředků, ustanovení reprezentativních a síťových struktur a „silnější politická úloha, jako 

je prosazování se a mobilizace kolektivního vlivu na vládní politiku“. (Brandsen a Pestoff 

2006, s. 500) 

Catherine Bochel a kolektiv se ve svém článku kriticky zamýšlí nad problematikou měření 

kvality participace a vládnutí. Dle autorů totiž chybí srozumitelnost konceptu participace. 

Zmiňují Kooimanovo (2003) rozlišení způsobů vládnutí na hierarchické (shora-dolů), 

samosprávné (zdola-nahoru) a společné vládnutí. V perspektivě procesu tvorby politik je při 

hierarchickém vládnutí dominující silou centrální „vládce“, který ovládá proces, zatímco 
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samosprávné vládnutí označuje situaci aktérů, kteří si tvoří politiku podle sebe. Společné 

vládnutí je pak vztah spolupráce mezi různými skupinami aktérů, „v procesu vzájemného 

formování a vzájemného zastupování“. (Bochel et al. 2008, s. 207) Příležitost společného 

vládnutí může nastat, když jsou aktéři „samosprávných entit“ v určité míře zahrnuti do 

procesu tvorby politik. Participují ve dvou arénách – ve své organizaci a v rámci ustanovené 

moci v tvorbě politik. Autoři upozorňují, že je „extrémně náročné“ dosáhnout společného 

vládnutí, spíše se běžně jedná o včlenění zástupců uživatelů do hierarchie. Původní náznak, 

který se zdál jako společné vládnutí je spíše „vylepšením“ hierarchického vládnutí, které tak 

může mít za cíl „pouze“ zlepšení kvality služeb v rámci nerovného systému s dominantním 

aktérem, nikoli vyrovnat nerovný vztah mezi tvůrci politik a zástupci uživatelů. 

Autoři jsou toho názoru, že koncept participace uživatelů doprovází zmatek ve vymezení 

pojmů a parametrů a doporučují se spíše zaměřit na roli zástupců uživatelů, jejich omezení 

a překážky zapojení. Věří, že rozpoznání překážek může předejít či snížit zklamání, odcizení 

se nebo nenaplněná očekávání. (Bochel et al. 2008) 

3.2. Vymezení konceptu zapojování pacientů do rozhodování ve zdravotní 

politice 

Od 60. let vznikají koncepty, které mají za cíl uchopit participaci pacientů-občanů. (White 

2000) Původní rámec vytvořila Sherry Arnstein (1969). Žebřík participace obsahoval osm 

příček od nejnižší účasti pacientů po vlastní kontrolu4. Tento koncept byl na přelomu 20. a 

21. století kritizován pro svou jednoduchost a rozvinula se řada teorií, které nejrůznějším 

způsobem uchopovaly zapojení pacientů jak do individuální péče, tak do poskytování služeb, 

až k řízení politik. Autoři se také snažili o syntézu konceptů a vytvoření jednotného rámce 

participace v problematice zdravotní péče – mohu např. zmínit trojdimenzionální model 

                                                      

4 O konceptu detailněji v kapitole 3.2.3. 
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(úroveň participace, organizační úroveň a role participanta) vytvořený Charlesovou a 

deMaiovou (1993). Marent a kol. (2015) zapojování popsal za použití Luhmannovy teorie 

sociálních systémů. Vytvořil čtyři otázky určující směřování konceptualizace konkrétních 

případů – proč (cíle a funkce participace), kdo (role v participaci), o čem (oblast řešení) a 

jak (forma participace). Poslední otázka týkající se formy participace je rozdělena na tři 

dimenze. Sociální dimenze představuje moc a její redistribuci, faktická dimenze představuje 

příležitosti poskytovat své expertní znalosti a časová dimenze se zaměřuje na dobu, kdy byli 

účastníci zapojeni. Takový rámec mi posloužil k orientaci ve vytvoření relevantních 

výzkumných otázek. 

Tabulka 1 Rámec pro analýzu laické participace v otázkách zdravotnictví 

Kontext participace 

Proč? 

(Cíle, funkce) 

Kdo? 

(Role) 

O čem? 

(Témata) 

Forma participace 

Jak? 

Sociální dimenze 

(moc) 

Faktická dimenze 

(znalosti) 

Časová dimenze 

(fáze) 

(zdroj: Marent et al. 2015, vlastní překlad a grafická úprava) 

Při rešerši literatury jsem zjistila, že vymezení konceptu zapojování uživatelů do 

psychiatrické péče není jednoduché ani pro jiné výzkumníky. Autoři rešerší a článků 

věnujících se tomuto konceptu upozorňují na nejednoznačnost pojmů, bezmyšlenkovité 

zaměňování a nejasné operacionalizace. (Stewart 2013; Safaei 2015; Tambuyzer et al. 2014) 

Nicméně i přes tuto nejednoznačnost existují snahy tyto pojmy vymezit skrze systematické 

rešerše literatury – ať už obecně v oblasti zapojování pacientů, tak zapojování pacientů 

psychiatrické péče. Například Crawford a kol. ve svém článku (2002) prováděli rešerši 

studií5, které zkoumaly vliv zapojování pacientů a jeho okolnosti. Jejich východiskem je 

                                                      

5 Publikování článků od roku 1966 do 2000, psaných v angličtině, vybráno 42 studií. 
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fakt, že „zapojování pacientů v plánování a poskytování zdravotních služeb je doporučováno 

jako prostředek ke zlepšení kvality péče“ (2002, s. 4) a že je ve výzkumech věnováno 

dostatek prostoru pro metody zapojování, ale dopady nejsou tak jasné. Zjistili, že existuje 

málo studií, které by se tomuto tématu věnovaly a že zapojování pacientů sice přineslo 

změnu v poskytování péče, ale dopad na kvalitu péče nebyl prokázán.  

3.2.1. Sledované oblasti v participaci veřejnosti do zdravotní politiky 

Systematická rešerše6 Conklinové a kolektivu (2012) měla za cíl shrnout výstupy zapojení 

veřejnosti do zdravotní politiky. Autorky zjistily, že existuje jen slabá evidence ohledně 

výstupů (outputs). Jak bylo již výše zmíněno, koncept a indikátory jsou nevalně 

specifikované a nekonzistentní. Autorky uvádí výčet metod, které jsou přiřazeny k různému 

stupni zapojení (stupně viz žebřík participace Arnsteinové). V závěru své práce shrnují, že i 

přes značný objem produkovaných studií zůstává dopad zapojování pacientů neobjasněný, 

nicméně zdůrazňují zapojování jako hodnotu samu o sobě. (Conklin et al. 2012) Tuto 

hodnotu zmiňují i v publikaci „Involving the public in healthcare policy“ (Conklin et al. 

2010), ve kterém navrhují evaluační rámec. Autorky zmiňují, že zapojování je 

konceptualizováno v rovině rozvíjející (developmental) spíše než v instrumentální rovině. 

Rozvíjející rovinou je myšleno posilování povědomí o, pochopení a kompetencí „laických 

účastníků“ 7  při rozhodování, zatímco instrumentální rovina se zabývá přínosy pro 

rozhodování a politiku v případě procesů a výstupů. Autorky zmiňují normativní ukotvení 

hodnotícího rámce, kterým jsou „dobré deliberativní demokratické procesy“ (2010, s. 25). 

Definovaly čtyři široká kritéria hodnocení zapojování – reprezentativita, inkluzivní a 

zapojovací procesy, zajištění přístupu k informacím pro pochopení a znalosti účastníků a 

                                                      

6 Publikované recenzované články od roku 2000 do 2010, psané v angličtině, němčině a francouzštině, 

vybráno 19 studií. 
7 Tento termín nepoužívám, jelikož považuji pacienty jako experty svou zkušeností. Nicméně mají víceméně 

podobnou, ne-li nižší moc jako laik-občan, oproti expertům v oblasti psychiatrie. 
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legitimita procesu. V závěru výkladu rámce nabídly seznam sledovaných oblastí pro návrh 

a hodnocení aktivit zapojování veřejnosti (2010, s. 22), který obsahuje osm témat: 

1. důvod pro zapojení (čeho má zapojení dosáhnout), 

2. rozsah zapojení (úroveň, druh aktivity, formalizace, dlouhodobost, role veřejnosti), 

3. reprezentace veřejnosti (kdo rozhoduje o volbě zástupce a jak je zástupce vybírán), 

4. spravedlnost přijímaných politik (reprezentativita, diskriminační faktory, posílený 

zájem na úkor jiných), 

5. proces zapojování (použité strategie zapojení, náležitá informovanost), 

6. zodpovědnost (legislativní ukotvení, způsob organizace kontroly a zodpovědnosti, 

procesy pro vyřešení konfliktů, pravděpodobnost přijetí výstupů zapojení různých 

stakeholderů), 

7. potenciální překážky (překážky pro implementaci participačních aktivit a strategie, 

jak je překonat, jak je zacházeno s očekáváními veřejnosti), 

8. evaluační rámec (kýžené výsledky aktivity, definice úspěchu zapojení, časový 

rámec hodnocení, mechanismy zpětné vazby). 

3.2.2. Překážky a příležitosti participace 

Jedním z nejnovějších systematických rešerší věnujících se občanské participaci je článek 

Ianniella a kolektivu (2018). Ve své rešerši8 měl za cíl identifikovat překážky a řešení 

občanské participace na rozhodování obecně. Hlavním zjištěním je, že krátkodobé a 

polovičaté spolupráce mají menší pravděpodobnost dosažení úspěšných výsledků. (2018, 

s. 19) Participace občanů na jednu stranu rozšíří a obohatí možnosti řešení, posílí 

odpovědnost a transparentnost a umožní provést rozhodnutí, která padnou na míru 

                                                      

8 Anglicky psané studie publikované v letech 1985 až 2014, zahrnutí 50 článků. 
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konečným příjemcům politik. Na druhou stranu je podle autorů stále málo důkazů, které by 

svědčily o efektivitě a účelnosti zapojení do rozhodování. (tamtéž) 

V jiné studii, narativní rešerši9 (2016), se Josephine Ocloo a Rachel Matthews zaměřovaly 

na potenciál konceptu zapojování pacientů a veřejnosti („public and patient involvement“) 

ve zlepšování zdravotní péče. Argumentují evidencí, že zapojení pacientů do zdravotní péče 

má různé přínosy: zlepšení volby, samoléčby a sdíleného rozhodování, které připívá 

k partnerství ve výzkumu a změnám v poskytování péče a ve výsledcích péče. Dle nich se 

jedná o důležitý způsob dosahování demokratických principů a odpovědnosti.  

Na rozvoji konceptu měla v historii vliv hnutí znevýhodněných nebo diskriminovaných 

skupin, jako černošská populace, lidé s fyzickým či mentálním postižením, lidé s duševní 

nemocí, lesby a gayové nebo ženy. Prosazování lidských práv ve zdravotnictví a veřejném 

sektoru se prvně objevilo ve Velké Británii v sedmdesátých letech. (Ocloo a Matthews 2016) 

Byl zdůrazňován paternalistický přístup ve zdravotnictví, omezení biomedicínského modelu 

a prosazování sdílených modelů léčby a rozhodování. Hnutí také zdůrazňovala nerovný 

přístup k péči některých skupin obyvatel. Autorky uvádí, že i v dnešní době je aktuální 

otázkou rovnováha moci – některé skupiny obyvatel stále mají horší zdraví a setkávají se 

s překážkami, které brání využívání určitých služeb. (Ocloo a Matthews 2016) 

I přes množství dalších studií stále existuje nejistota o tom, jak se má dobrá participace dělat 

a jak zapojit pestrou škálu pacientů a veřejnosti místo pouhé účasti pár vybraných 

jednotlivců. Takto úzká podoba participace je totiž kritizována pro exkluzivitu a tokenismus 

(předstíraná, symbolická participace). Autorky uvádí, že přes trend západních ekonomik 

zapojování veřejnosti do organizace a poskytování zdravotní péče existují spíše doklady o 

                                                      

9 Rešerše literatury mezi lety 1969 až 2016, výběr relevantních autorů dle systematických rešerší. 
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tom, že zapojování je soustředěno na nižší příčky participace – spíše než spolupráce (ve 

smyslu partnerství) je normou konzultace. Také tvrdí, že zdravotní profesionálové se cítí 

ohroženi při představě aktivního zapojení pacientů. Na meso a makro úrovni se pacienti – 

občané cítí nejistí ve své roli, co je od nich očekáváno. Existuje málo prostředků pro podporu 

participačního procesu, existují obavy ohledně reprezentace, negativní přístup a odpor 

zdravotních profesionálů a manažerů. Všechny tyto faktory brání zapojení pacientů a 

veřejnosti do plánování a rozhodování o zdravotní péči. (Ocloo a Matthews 2016) 

A jaká je participace pacientů a veřejnosti v současné Anglii, která má už do 70. let 

zkušenosti s prosazováním hlasu znevýhodněných skupin? Aktivita se odehrává spíše na 

úrovni zpětných vazeb a informování. Sdílená forma rozhodování stále není normou. 

V mezinárodním měřítku zástupci pacientů mají stále obtíže ovlivňovat rozhodování, spíše 

se očekává participace na zlepšování kvality péče a bezpečnosti, což nepředstavuje podle 

autorek dostatečnou příležitost ovlivňovat rozhodovací procesy do hloubky. Spíše tak 

udržuje zájmy, moc profesionálů a systému. Jedná se tak o modely, které jsou nastavené 

mechanisticky, kontrolované a ovládané profesionály – „manažerské a spotřebitelské 

modely“ (Tritter 2009), které mají za cíl „zlepšit produkt“, založené na sběru dat a jejich 

prezentování na schůzích správních rad. Autorky takový přístup kritizují:  

„To (myšleno manažerské a spotřebitelské modely) je v rozporu se širšími demokratickými 

právy a přístupy založenými na hodnotách, které zdůrazňují potřebu přímého zapojení a 

zplnomocnění uživatelů služeb v rozhodovacím procesu a širší demokratizaci na komunitní 

úrovni. Takový přístup jde za hranici pouhého zaměření se na jednotlivce jako zdroje 

problému a rozpoznává systémovou povahu nerovností ve zdraví a způsoby, jakými jsou 

různé skupiny vyčleněny. Demokratický model se zaměřuje na potřebu změny, která se 
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odehrává uvnitř sociálních systémů, stejně jako mezi jednotlivci a službami.“ (Ocloo a 

Matthews 2016, s. 629) 

Mezi klíčové vylučující faktory podle autorek spadají např. disabilita, příslušnost k určité 

společenské vrstvě nebo etnicita. Jako klíčové překážky uvádí devalvaci hlasů pacientů, 

tokenismus, stigma, nedostatek sebevědomí a sebeúcty, nedostatek informací k zapojení, 

blokování participace některými osobami a finanční překážky. Nabízejí řešení – zajistit 

efektivní způsoby zapojení do rozhodovacích struktur, podpořit sebevědomí a zplnomocnění 

nabízením praktické pomoci či příležitostí se sdružovat, advokační podporu a různé formy 

zapojení – inovativní přístupy, které přesahují tradiční setkání, průzkumy a jiné. Autorky 

dále doporučují různé metody k překonávání překážek, jako je zábava organizovaná 

uživateli, příležitosti s pohodlnou a nenáročnou atmosférou pro nacházení nápadů, 

neformální události a podpora síťování. Dále je doporučováno stavění důvěry, zjišťování 

dobré praxe, dosahování těžce dosažitelných skupin a pořádání schůzí (myšleno makro i 

meso level), které budou atraktivní, inkluzivní, příjemné, s občerstvením a v bezpečném 

prostředí. Uvádí zde také nástroje pro podporu zplnomocnění na mikro-úrovni (lékař-

pacient) – osobní rozpočty, podpora v rozhodování, expertní pacientská samospráva, přístup 

ke zdravotním záznamům atd. Autorky dále zmiňují vhodné způsoby komunikace jako 

vyhýbat se žargonu, povzbuzovat zúčastněného k otázkám, u účastníka ověřovat 

porozumění tématům a využívat další, než jen písemné či slovní formy komunikace – např. 

multimediální formy či překlad materiálů. 

Ocloo a Matthews se také odkazují (2016, s. 630) na podpůrné vlastnosti pro inkluzi a 

zplnomocnění, tzv. 4Pi national involvement standards: involvement for influence, 

(Faulkner et al. 2015) jako jsou: 
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- principy (principles) inkluzivity, transparentnosti, nediskriminace, 

- jasně formulovaný účel (purpose) zapojení, 

- účast (presence) – inkluzivní způsob zapojování zohledňující nerovnosti  

- proces (process) zapojování na všech úrovních, s použitím různých přístupů 

zapojení, koprodukční charakter 

- dopad (impact) ve smyslu výsledků, výstupů, rovnosti příležitostí, 

zkušenosti uživatelů služeb apod. 

Autorky uvádí modely koprodukce jako „demokratičtější, rovnoprávné, vzájemné vztahy 

mezi profesionály, lidmi využívající služeb, jejich rodin a sousedů.“ (2016, s. 629) Autorky 

uvádějí šest principů koprodukce: princip zapojení lidí jako přínos, vzájemná zodpovědnost 

a očekávání, zapojení do sítě služeb a sociální sítě nebo překrývání hranic mezi 

profesionálem – příjemcem služby pro sdílení kontroly a zodpovědnosti. (Boyle et al. 2010; 

Slay a Robinson 2011; Alakeson et al. 2013) Pro rozvoj kolaborativní praxe je klíčové 

zplnomocnění uživatelů a poskytovatelů. Je nutné podpořit personál v sebevědomí a důvěře 

sdílet moc a přijmout uživatelskou expertizu. 

Při vyhledávání rešerší zabývajících se touto oblastí je možné dospět k závěru, že je téma 

zapojování veřejnosti a pacientů velmi aktuální a hojně diskutované. Ocloo a kol. (2017) 

loni vydala protokol pro systematickou rešerši rešerší, která se bude týkat teorie, překážek a 

příležitostí pro zapojení pacientů a veřejnosti v oblasti zdraví, sociální péče a bezpečí 

pacienta. 
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3.2.3. Komprehenzivní model zapojování pacientů v kontextu reformy 

psychiatrické péče 

Komplexitu zapojování pacientů v politice duševního zdraví dobře ilustruje studie Else 

Tambuyzerové a kol. s názvem „Patient involvement in mental health care: one size does 

not fit all“ (2014). Studie poskytuje kontextuální rámec, který popisuje zapojení lidí 

s duševním onemocněním do rozhodování při zdravotní péči. Je založena na rešerši 

relevantní literatury mezi lety 1998 a 2010 a na výzkumu šedé literatury (literatura, 

legislativní dokumenty). 

Původ současného trendu zapojování pacientů v péči o duševní zdraví autoři vysvětlují 

tendencí „sebe-organizace“ a „sebe-určení“, se kterou souvisí důraz na zplnomocnění, 

občanská práva a autonomie. Dále autoři uvádí praxi, která umožnila další vývoj, a to péči 

zaměřenou na člověka, deinstitucionalizaci a komunitní péči. V neposlední řadě ke změně 

přispěla tržní perspektiva zdravotní péče a demokratizace. „Všechny tyto elementy vedly 

k větší otevřenosti a respektu k hlasu pacientů.“ (Tambuyzer et al. 2014, s. 139) 

Autoři studie zvolili holistický přístup nazírání na zapojování pacientů do péče o duševní 

zdraví10. Zapojování pacientů je ovlivněno determinantami a ústí v krátkodobé a dlouhodobé 

výsledky. V mé práci se však intenzivně zaměřím pouze na část modelu, konkrétně 

zapojování pacientů, přičemž zohledním determinanty zapojování. 

 Mezi determinanty patří poskytování informací a komunikace s pacienty, přístup odborníků 

v oblasti duševního zdraví k pacientům, finanční zdroje a časové kapacity pro zapojování 

pacientů; vzdělávání a podpora všech stakeholderů vztahujících se k zapojování, dostupnost 

k postupům zapojování a přítomnost právního rámce. Zapojování ovlivňuje oblasti jako je 

                                                      

10 S termínem péče o duševní zdraví autoři nakládají jako s pojmem, který se týká jak vztahu lékaře a 

pacienta, tak formě péče na lokální úrovni a tvorby politiky, která péči o duševní zdraví ovlivňuje. 
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zplnomocnění, zotavení, kvalita péče, lepší zdravotní stav a další. Dlouhodobým výstupem 

je pak kvalita života. (Tambuyzer et al. 2014) 

Obr. 1 Model zapojování pacientů podle Tambuyzerové a kol. (2014) (vlastní překlad a 

grafická úprava) 

 

  

Determinanty

Komunikace a 
informace

Přístup

Zdroje

Vzdělání a 
podpora

Postupy

Právní rámec

Zapojování 
pacientů

Definice

Specifičnost 
zapojování

Důvody

Organizační 
úrovně

Dimenze 
moci

Věc 
různorodosti

Metody 
zapojování

Formálnost

Související 
koncepty

Výsledky

Zplnomocnění

Zotavení

Uspokojení

Přísup k péči

Kvalita péče

Zlepšení 
zdravotního 

stavu

Kvalita 
života



 

 

25 

A. Definice zapojování pacientů 

Na základě 45 definic Tambuyzerové a kolektivu (2014, s. 141, 142) určili pět základních 

prvků zapojení pacientů:  

1. participace na rozhodování, definována jako zapojení lidí do rozhodnutí, 

poskytnutí pocitu11 kontroly či odpovědnosti); 

2. aktivní povaha zapojení – převzetí aktivní role namísto pouhého přijímání 

informací); 

3. různorodost aktivit, při kterých jsou pacienti zapojeni (plánování, poskytování 

péče, evaluace, poskytování informací, výzkum, školení a nábor personálu, …); 

4. expertíza pacientů skrze zkušenost – pacient je považován za experta díky jeho 

prožité zkušenosti. Tato expertiza je považována za stejně hodnotnou formu 

vědění; 

5. a spolupráce s odborníky – spolupráce má partnerskou formu, partnerem 

k pacientovi je odborný poskytovatel služeb či tvůrce politik. 

B. Specifičnost zapojení pacientů péče o duševní zdraví 

I přes podobnosti zapojování pacientů z jiných oblastí, existují v oblasti psychiatrických 

nemocí specifické faktory, které ovlivňují jejich účast. Autoři studie tyto faktory rozdělují 

na schopnosti a motivaci, přičemž faktor schopnosti souvisí s duševní kapacitou člověka. I 

přes výčet překážek, kterým čelí člověk s duševní nemocí při zapojování ať už na jakékoli 

organizační úrovni, autoři zdůrazňují, že přítomnost duševní nemoci neznamená nemožnost 

zapojení. Většina lidí s duševním onemocněním je schopna participovat a tyto schopnosti se 

dají navýšit vhodnými vzdělávacími intervencemi. A pokud někdo není schopen činit 

autonomní rozhodnutí, „je stále cenné nabídnout možnosti a zeptat se na názor“. (Tambuyzer 

et al. 2014, s. 143)  

Zapojování lidí s duševním onemocněním do rozhodování však ovlivňuje další faktor, který 

více rozvádí Kelly (2006). Lidé s duševním onemocněním se potýkají se stigmatem. Duševní 

                                                      

11 K iluzivním formám participace se budu věnovat v dimenzích moci 
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nemoc je dle Kellyho obecně považována jako známka ostudy, ztráta důvěry a znemožnění. 

(2006) I přesto, že každý čtvrtý člověk ročně 12 (Kessler et al. 2005) má určitou formu 

duševního onemocnění, existuje v tomto poměru velmi malá skupina lidí, která obhajuje své 

zájmy. Takové vnímání duševní nemoci má vážné sociálně-politické dopady: 

- Existuje značný problém s implementací práv lidí se duševním onemocněním. 

- Stigma omezuje politickou participaci, otevírání politických debat, politický diskurz 

týkající se politiky duševního zdraví je dle Kellyho omezen na téma bezpečnosti 

tradičních nemocničních služeb. 

- Pro člověka s duševním onemocněním je náročné vyslovit své potřeby – ať už se 

jedná o individuální, tak skupinové. (Kelly 2006) 

Kelly uvádí trojdimenzionální pojetí moci podle Lukese (2005), který pracuje s konceptem 

svobody Amartya Sena (1999). Lukes rozlišuje řešení konfliktů, nastolování agendy a 

rozhodování o vlastních potřebách. První dimenze se zaměřuje na diskriminaci a sociální 

vyloučení. Druhou dimenzi charakterizuje tzv. „strukturální násilí“, vyloučení lidí 

s duševním onemocněním z občanského a společenského života. Třetí dimenzí jsou síly, 

které nutí člověka prosazovat své potřeby a individuálně jednat. Člověka s duševním 

onemocněním ovlivňuje mnoho faktorů, které mu brání své potřeby prosazovat a vedou ho 

tak k nesvobodě: samotné symptomy nemoci, neefektivní systém péče, neznalosti ohledně 

možných alternativ a přístup společnosti k duševní nemoci. 

Kelly (2006) doporučuje v rámci těchto tří dimenzí poskytnout osvětu pro veřejnost, 

přesvědčit občany o důležitosti tématu duševního zdraví a lidem s duševním onemocněním 

                                                      

12 Měřeno u populace Spojených států amerických.  
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poskytnout prostor, kde mohou vyjádřit své obavy, co se týká psychiatrické péče, 

společnosti i politiky. 

C. Důvody zapojení – principy, terapie, kvalita, politika 

Tambuyzerová a kolektiv (2014) řadí argumentaci obhájců zapojování do čtyř skupin – 

principiální, terapeutické, kvalitativní a politické. Principiální argument, který podle autorů 

studie převažuje (odpovídá normativnímu zakotvení hodnotících rámců zapojování), je 

založen na myšlenkách demokracie, občanství a lidských práv. Zapojování pacientů je 

považováno jako správné a je zakotveno v lidskoprávních dokumentech, např. v Úmluvě o 

právech osob se zdravotním postižením. (OSN 2006) 

Tambuyzerová dále uvádí argument terapeutického účinku zapojování (Ward et al. 2010; 

Clark et al. 2003; Mccann et al. 2008; Tambuyzer et al. 2014), který vede ke zplnomocnění, 

kvalitě života a zotavení pacientů (o konceptech zplnomocnění a zotavení viz související 

koncepty). S takovým argumentem souvisí i třetí, a to, že zapojování pacientů do 

rozhodování zvyšuje kvalitu péče o duševní zdraví – systém je totiž více vnímavý k 

potřebám uživatelů. Autoři uvádí jako čtvrtý argument politické důvody pro participaci 

v tokenistickém smyslu – zapojení občanů má za cíl ospravedlnit kroky učiněné vládou (více 

o tokenismu v části o dimenzi moci (str. 30). 

Perspektivy – paternalismus, konzumerismus, demokracie a stakeholdeři 

S argumenty zapojování souvisejí i perspektivy, kterými je na problematiku pohlíženo. 

V následující části zmíním paternalismus, tržní perspektivu, demokracii a perspektivu účasti 

stakeholderů. Poslední dvě perspektivy více rozvedu v souvislosti s reálnými dokumenty 

týkající se českého kontextu. 

Paternalismus je takový pohled na péči, který předpokládá pasivní roli pacienta a expertní 

roli zdravotních profesionálů, kteří „vědí vše“. Jedná se o koncept, který převažoval až do 
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osmdesátých let minulého století (Charles et al. 1999) Doktor nekonzultuje s pacientem 

rozhodnutí a pacient nemá přístup ke zdravotnickým informacím. Breeze však připouští 

užitečnost takového postupu v krizových situacích, pro poskytnutí efektivní pomoci. (1998) 

Také je třeba podotknout, že pacienti například chtějí diskutovat možnosti léčby, ale rádi 

nechají rozhodnout profesionála. Autoři tento fakt zmiňují s opatrností ohledně dostatečné 

informovanosti pacienta. (Tambuyzer et al. 2014) 

Jak již bylo výše zmíněno, tržní principy změnily pohled zdravotní péče na pacienta. Do hry 

vstoupily dva požadavky, a to právo volby nad péčí a zlepšení odpovědnosti poskytovatelům 

péče vůči potřebám pacientů-klientů. Zapojování pacientů je však v této perspektivě 

povrchní záležitostí, jelikož pacient má možnost pouze hodnotit výstup zdravotní péče a 

služeb, nikoli rozhodovat o jejich obsahu. (tamtéž) 

Demokratický pohled zapojování považuje pacienty jako účastníky rozhodovacích procesů. 

Základní hodnoty obsahuje již výše zmíněné – lidská práva, občanství, zplnomocnění a 

terapeutický aspekt. S demokratickou perspektivou souvisí pohled stakeholderů, který 

zdůrazňuje účast všech aktérů v rozhodovacích procesech – nicméně normalizuje určitou 

imbalanci moci mezi aktéry, což demokratická perspektiva zpochybňuje. 

Demokratická perspektiva a pohled stakeholderů se odráží v dokumentech, které měly vliv 

na vznik strategie reformy psychiatrické péče. Perspektivy se prolínají a doplňují. 
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D. Organizační úrovně 

Rámec zapojování pacientů rozlišuje tři základní organizační úrovně – mikro, meso a makro. 

Participace v mikro levelu má podobu vztahu pacient-lékař. Rozhodování se týká témat jako 

vlastní individuální plán péče, výběr terapeuta či výběr léčby. (Tambuyzer et al. 2014) 

Obr. 2 Organizační schéma zapojování pacientů (vlastní překlad a grafická úprava) 

(Tambuyzer et al. 2014) 

 

Na střední, meso-úrovni zapojování probíhá ve věci služeb zdravotní péče. Příkladem může 

být zastupování pacientů (např. asociacemi pacientů) v poradních orgánech instituce, která 

péči poskytuje. Na úrovni zdravotní politiky se PCC projevuje při tvorbě politik. Zohledňují 

se přímé zkušenosti pacientů, jejich potřeby, preference a hodnoty. Klade se důraz na 

efektivitu, rovnoprávnost, bezpečnost v opatřeních a jejich načasování. 

Tambuyzerová se svými autory nastavuje další organizační meta-úroveň, která obsahuje 

zapojení uživatelů péče do vzdělávání a výzkumu. Takovou úroveň zapojení v České 

republice můžeme zaznamenat například na loňském výzkumu sociální psychiatrie 
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Národního ústavu duševního zdraví. „Jedná se o ojedinělou studii využívající user-led 

iniciativu v českém prostředí.“ (Janoušková et al. 2017, s. 119) Tambuyzerová zdůrazňuje, 

že se jednotlivé úrovně navzájem ovlivňují a vytvářejí dynamickou interakci.  

E. Dimenze moci 

Žebřík občanské participace Sherry Arnstein 

Na konci 60. let, v době rozvoje uplatňování lidských práv utlačovaných minorit (Ocloo a 

Matthews 2016) vznikl koncept od Sherry Arnstein nazvaný žebřík občanské participace 

(1969). Jak autorka uvádí ve svém článku, „Myšlenka občanské participace je trochu jako 

jíst špenát – nikdo proti tomu v zásadě není, protože vám to prospívá.“ (Arnstein 1969, 

s. 216) Občanská participace je podle autorky termín pro takové rozdělení moci, které 

umožňuje občanům, v jiných případech disponující minimální mocí, být začleněni do 

rozhodovacích procesů. Je to strategie, ve které ne-mocní (the have-nots) se zúčastní 

rozhodování, jaká informace je sdílena, jaké cíle a politiky jsou nastaveny, jak jsou 

alokovány daně, jak jsou realizovány programy a jak jsou rozděleny smlouvy a patronáty 

(způsoby, podle kterých mohou vyvolat sociální změnu, která jim umožní sdílet výhody 

s bohatou částí společnosti). (tamtéž) Ústřední myšlenkou rámce autorky je rozlišení 

tokenismu a reálného podílu na moci. Pokud je totiž účast bez určitého podílu na moci, jedná 

se o velmi frustrující proces pro „bezmocné“. Jde o kriticky založené hodnocení participace. 

Arnsteinová formuluje stupně participace jako žebřík, po kterém se s přibývající mocí stoupá 

vzhůru, od neparticipace, přes stupně tokenismu, po stupně občanské moci. Při vysvětlení 

jednotlivých příček využívá případy spolupráce občanů a úřadů plánování měst ve 

Spojených státech 



 

 

31 

Obr. 3 Žebřík občanské participace podle Sherry Arnstein (Dobson 2006) 

 

Ne-participace 

Manipulace 

První příčka popisuje „neparticipační podobu participace“. Účelem takové účasti občanů 

není umožnit plánování či řízení, ale pouze usnadnit držitelům moci vzdělávat účastníky či 

zajistit přejímání myšlenek, názorů, a tudíž podpory pro ty, kteří disponují mocí. Pro příklad 

manipulace Arnsteinová uvádí Občanské poradní výbory (např. „sousedské rady“, 

„sousedské poradní skupiny“), ve kterých jsou paradoxně občané vzděláváni, přesvědčováni 

a dostávají od funkcionářů rady. Arnsteinová také zmiňuje termíny, pod kterými je tato 

manipulace s občanskou participací legitimizována – „informační setkání“, „vztahy 

s veřejností“, „podpora“. Na takových setkáních mohou být podle autorky prezentována 

důležitá témata, ale není prostor pro zjišťování detailů, se kterými by pozvaní zúčastnění 

například nesouhlasili. Cílem pořadatelů je získat podpis účasti občanů, který legitimizuje 

jejich rozhodování. (Arnstein 1969, s. 218) 
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Terapie 

Druhou příčku žebříku autorka připodobnila klinické skupinové terapii. Při terapii 

organizátoři shromáždí zúčastněné, aby sdíleli své pocity a sdružovali se. Účelem takové 

formy participace je upokojit účastníka a odvézt pozornost od podstatných záležitostí. Místo 

toho, aby byla řešena příčina rozhořčení účastníků a konstruktivní náprava, spíše je 

s rozhořčením nakládáno jako s patologií, kterou je nutné „vyléčit“. (1969, s. 218) 

Tokenismus 

Informování 

Arnsteinová uznává informování občanů jako základní krok k občanské participaci, nicméně 

poukazuje na problém jednoproudé komunikace bez zpětné vazby. Příkladem takové 

komunikace jsou mediální výstupy, plakáty či výstupy ze šetření. Při osobních setkáních je 

také možné nastavit takové podmínky, aby probíhala komunikace jedním směrem – 

organizátoři mohou poskytovat povrchní informace, odrazovat od dotazů nebo irelevantně 

odpovídat. 

Konzultace 

Čtvrtá příčka, konzultace, může být podle autorky prázdným slovem, pokud se obavy a 

názory občanů nebudou brát v potaz. „Lidé jsou primárně vnímáni jako statistické pojmy a 

participace je měřena podle toho, kolik lidí se dostavilo na schůzky, kolik si vzalo domů 

brožury či odpovědělo na dotazník.“ (1969, s. 219)  

Obměkčování (placation) 

Participace na úrovně páté příčky se sice tváří jako taková účast, kde mají občané hlas, 

nicméně není dost dobře možné prosadit své zájmy. Buď představitelé organizací za sebou 

nemají dostatečnou podporu občanů, nebo tradiční mocenská elita drží většinu křesel 

v orgánu a drží si právo soudit oprávněnost či obhajitelnost doporučení poskytovaných 

participantem, který může být velmi snadno přehlasován. Tímto způsobem jsou hlasy 

občanů obměkčeny a upokojovány (placation). Takové podmínky závisí na dvou faktorech 
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– jak kvalitně mohou občané vyjadřovat své priority (časová kapacita, technické zázemí 

apod.) a do jaké míry jsou občané organizovaní. Takové formy zapojení jsou pouze iluzí 

rovné spoluúčasti na tvorbě politiky. Úřady tyto orgány nazvaly například jako poradní 

výbory, ale značná část zkoumaných úřadů zvolila ještě méně odpovídající názvy jako rada 

(policy board) či komise (policy committee), protože tyto orgány reálně nesloužily k 

vytváření politik či měly omezenou autoritu. (1969, s. 220)  

Arnsteinová ve svém článku uvádí některé další poznatky. Úřady například nevyjednávaly 

participaci s občany. Představitelé občanských organizací byli podezřívaví a nedůvěřiví, 

zároveň si nebyli vědomi svých práv, povinnosti a možností. Plánování úředníků 

s představiteli probíhalo povýšeně a paternalisticky, nebylo dostatečně komplexní, aby se 

vypořádalo s kořeny problému diskutovaného tématu. Navíc se jim nedostával dostatek 

informací (nebo informace byly příliš povrchní na to), aby mohli posoudit úřadem navržené 

plány rozvoje města a navrhnout případné změny. Také si nebyli vědomi práva na náhradu 

výdajů, které jim účast v orgánu vznikla (hlídání dětí, cestovné apod.) 

Participace 

Partnerství 

Partnerství nastává tehdy, pokud je moc rozdělena mezi občany a držitele moci. Efektivní 

partnerství však může nastat jen za určitých podmínek. Jedna z nich je zorganizovaná 

občanská mocenská základna se zodpovídajícím se představitelem. Pro tuto organizaci jsou 

klíčové obstojné finanční prostředky, které zajistí kompenzaci časově náročných 

vyjednávacích aktivit představitelů, dále aktivity právníků a dalších pracovníků organizace. 

Podle Arnsteinové tato opatření zajistí rovnocenné kompetence vyjednávat. V případových 

studiích autorky teorie bylo partnerství ustavováno spíše na popud občanů než obcí. Často 

se tak dělo pod tlakem rozhněvaných občanů, kteří se cítili podvedeni z předchozích forem 

participace. Nicméně Arnsteinová zmiňuje takové chování držitelů moci jako něco, co je 
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historicky neměnné – moc je většinou uchvácena bezmocnými, než aby byla nabídnuta 

mocnými. (Arnstein 1969, s. 222) Autorka popisuje případ, kdy občané získali nejen téměř 

poloviční obsazení v zastupitelství úřadu pro rozvoj města, ale také smlouvu, která finančně 

zajišťovala chod občanské organizace (představitelům organizace za schůze, mzda 

zaměstnancům organizace, urbanistům a dalším odborníkům). Organizace dostala právo na 

angažování v komisích úřadu, k posuzování vytvořených plánů a právo, že žádné plány 

nebudou odsouhlaseny bez vyjednání s občanskou organizací. 

Delegovaná moc 

Občané také mohou získat dominantní postavení v rozhodování o určitém plánu či 

programu. Mají většinu mandátů a jasně specifikované pravomoci spolu s vyměřenou 

částkou k dispozici. Arnsteinová zmiňuje například specifikaci rozpočtu a programu, 

najímání a propouštění, vydávání subdodávek apod. Schválení všech programů nicméně 

závisí na městské radě, která má právo veta. 

Občanská kontrola 

Na svém příkladu participace komunit v plánování města Arnsteinová popisuje nejvyšší 

příčku žebříku, a to mít úplnou kontrolu a disponovat přímo s prostředky bez žádného 

zprostředkovatele. Občané se naplno věnují politikám a manažerským aspektům. Vyvstávají 

zde však problémy ohledně zneužití moci podvodníky, neslučitelnost se systémem zásluh a 

profesionálností a v neposlední řadě neshody komunity, když je grant poskytnutí jen části 

komunity či jedné z organizací. Držitelé moci také mohou sice dát občanům kontrolu nad 

věcí, ale mohou také poskytnout nedostatečné prostředky pro realizaci. 

Rámce zapojování ve zdravotní politice 

Kontinuum zapojování pacientů podle Carman a kol. 

Zapojování pacienta do rozhodování ve zdravotní péči konceptualizovala Carmanová a 

kolektiv ve své studii (2013), kde navrhla multidimenzionální rámec v podobě tří 
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organizačních úrovní zapojení a tří úrovní rozsahu zapojení (Obr. 4) 13 . Stejně jako 

Tambuyzerové rozdělení, zapojování je rozlišeno na přímou péči (mikro), organizační 

design (meso) a tvorbu politik (makro). Pro můj výzkum je relevantní primárně úroveň 

makro- a sekundárně meso-. 

Obr. 4 Kontinuum zapojování pacientů (Carman et al. 2013) 

 

Na střední úrovni organizace jsou integrovány pacientovy hodnoty, zkušenosti a perspektivy 

ve zdravotní péči v nemocnicích, servisních organizacích a klinikách. Pacient je partnerem 

představitelů institucí a lékařů při plánování poskytování a hodnocení péče. Účastní se 

                                                      

13 Pro specifika terminologie ponecháno v originální podobě. 
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poradních rad pacientů a rodinných příslušníků, účastní se v plánování projektů pro zlepšení 

kvality služeb a pomáhá při náboru, školení a dalšímu rozvoji. (Carman et al. 2013) Na 

nejvyšší úrovni participace – „partnership and shared leadership“ pacient pomáhá nastavit 

agendu, určovat priority a sdílí rozhodovací autoritu. Je zapojen včas a smysluplně, nikoli 

symbolicky a jednotlivě.  

Na makro úrovni tvorby politik je zapojování koncipováno jako rozvoj, implementace a 

evaluace národních, státních a lokálních programů zdravotních politik. Systém zdravotní 

péče je orientován na perspektivu pacienta. Pacienti spolupracují s představiteli komunit a 

tvůrci politik – např. představiteli vlády, zaměstnavateli a dalšími – pro řešení komunitních 

a sociálních problémů nastavení priorit pro využívání prostředků a formování politiky 

zdravotní péče. Pacienti se účastní zdravotnických a klinických výzkumů. Carmanová 

zmiňuje, že pacienti participují sami za sebe nebo jsou zastoupeni organizacemi. Nejvyšší 

(ideální) úroveň zapojení znamená, že pacienti nebo jejich zástupci určují priority a utvářejí 

programová rozhodnutí. Autorka nicméně poznamenává, že taková úroveň je spíše ojedinělá 

a pacienti mají na makro úrovni spíše symbolickou moc vlivu (tokenismus). 

Rámec Carmanové (2013) obsahuje tři faktory, které zapojení ovlivňují: 

- Pacient, jeho motivace, ochota, schopnost se zapojit do různých organizačních 

úrovní, názory a přesvědčení, znalosti, zdravotní gramotnost, zdravotní status a 

fungování. Někteří pacienti se musí vypořádávat s dalšími těžkostmi, jako je nízký 

příjem a kognitivní problémy. 

- Organizace, a její charakter, díky kterému se (ne)může pacient zapojit. Je možné 

pacienty podporovat v roli poradců a tvůrců politik. Carmanová a kol. (2013) uvádí 

možnost zahrnout uživatele do skupin pro zlepšení kvality služeb, do komisí pro 

pochybení a bezpečí, nebo do rad pro péči orientovanou na pacienta/rodinu. 
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- Společnost a její sociální normy, politické prostředí, zákony nebo lokální politiky. 

Tvůrci politik podpoří pacienty tak, že vytváří veřejné diskuze, slyšení nebo pacienty 

přizvou k procesu připomínkování zákonů. Carman připomíná, že právní regulace 

participace (myšleno legislativní zakotvení) pacienty výrazně podpoří. 

 

F. Otázka různorodosti 

Tambuyzer dále uvádí aspekt různorodosti uživatelů psychiatrické péče. Ti jsou velmi 

heterogenní skupinou – jednak existují mylné představy, že uživatelé péče včetně rodinných 

příslušníků mají stejné potřeby a požadavky. Autorka poznamenává, že v některých 

případech mají tyto skupiny až protichůdnou agendu a je náročné, aby byly podpořeny 

současně. „Posílení jedné skupiny často vede k oslabení druhé skupiny“ (Tambuyzer et al. 

2014, s. 145) Samotná skupina pacientů – uživatelů psychiatrické péče se může lišit 

v etnickém původu, věku, ale také diagnózou a kapacitou v rozhodování. V tomto kontextu 

autoři upozorňují, že by zapojování mělo probíhat tak, aby se přizpůsobilo všem odlišnostem 

a potřebám cílové skupiny. (tamtéž) 

G. Participační metody 

Participační metody autoři rozdělují na přímé a nepřímé. Nepřímé zapojení probíhá ve formě 

dotazníků, focus groups nebo panelu uživatelů) přímé má formu sdíleného rozhodování 

(shared-decision making, dále SDM, tento pojem je používán v rámci mikro úrovně) a 

zastoupení v úředních orgánech. Conklinová a kolektiv (2010) uvádí ve svém dokumentu 

přehled metod, které byly v při systematické rešerši zaznamenány ve vytvořených 

kategoriích (2010, s. 8):  
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Komunikace: 

- klasická publicita, 

- veřejné slyšení, 

- informace (tisk, webová stránka, telefonická linka). 

Konzultace: 

- průzkum veřejného mínění, 

- referendum, 

- konzultace s vybranými skupinami / osobami (přímá/nepřímá), 

- focus groups, 

- občanská poradní skupina (advisory panel), 

- studijní skupina (study circle). 

Participace: 

- občanské poroty nebo občanské konference (consensus conference), 

- vyjednávání pravidel, pracovní skupina (task force), 

- deliberativní výzkum (deliberative poll), 

- komise a členství ve výboru. 

Conklin a kol. (2010) také uvádí přehled iniciativ v zahraničí, které se snaží zapojit 

veřejnost. Například ve Velké Británii má ze zákona povinnost zapojit veřejnost institut, 

který se nazývá National Institute for Health and Clinical Excelence (dále NICE). Jedná se 

o národní orgán vytvářející doporučení britskému systému zdravotních služeb (National 

Health Service, dále NHS) v oblasti léčiv, léčby a léčebných postupů. NICE má občanskou 

radu o 30 členech, která se schází dvakrát ročně po dobu tří dní, aby získala přehled o 

hodnotách veřejnosti. Členové veřejnosti, zástupci a komunity jsou přizváni poskytnout 
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expertní data na schůzích, kde se probírají témata k určité oblasti. Stejně tak NICE využívá 

ad-hoc konzultace pro zjištění názoru jednotlivých stakeholderů. 

V Kanadě byl uzákoněn systém zdravotní péče, který koordinuje a integruje zdravotní služby 

na lokální úrovni. Nazývá se Local Health Integration Network (dále LHIN). Cílem sítě je 

poskytovat komplexní balík služeb a zapojit komunitu do procesu. Síť využívá konzultací 

s veřejností ohledně priorit, „konzultací s relevantními stakeholdery o určitých aspektech 

při návrhu služeb“, disponuje poradní skupinou pro každou z prioritních oblastí a využívá 

„dohod o zodpovědnosti“ (accountability agreements), kterou uzavírá s poskytovateli péče 

a jejímž cílem je podpořit tyto poskytovatele zapojením veřejnosti. (Conklin et al. 2010) 

H. Formálnost 

Tambuyzerová a kolektiv (2014) si v rámci ustanovení zapojovacích procesů také všímá 

jejich formálním zasazením. Pro procesy zapojování uživatelů je důležitým prvkem 

dlouhodobost, která se projeví strukturním uspořádáním – uživatelé se setkávají 

v pravidelných intervalech. Formalizace zapojení také určuje formu účasti a výsledky, které 

díky ní vzniknou, ale také ovlivňuje zdroje a investovaný čas a v neposlední řadě vnímanou 

legitimitu. Autoři uvádí tři hlavní kanály (2014, s. 146), kterými se dá strukturální zapojení 

podpořit: 

1) Požadavek na účast v rámci vytvářených politik – v dokumentech je například 

zmíněna „reprezentace pacientů“ v rozhodovacích orgánech (autoři zmiňují, že 

podnětem může být pacientská rada),  

2) Protokoly, pokyny, strategické cíle zdůrazňující zapojení. (Autoři uvádějí příklad 

z Nizozemí, kde je v léčebných pokynech uvedena povinnost reflektovat preference 

pacientů. Pacienti mají své zástupce v pracovních skupinách a podílejí se na 

vytváření těchto léčebných pokynů.) 
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3) Uplatňování technik sdíleného rozhodování, podpory rozhodování (decision-aids) a 

dalších technik, které usnadňují participaci. 

I. Související koncepty 

Koncept péče zaměřené na pacienta 

Koncept péče orientované na pacienta (patient-centred care, PCC) je přístup plánování, 

poskytování a vyhodnocování zdravotní péče, která je založená na partnerství mezi 

poskytovateli zdravotní péče, pacienty a rodinami. (ACSQHC 2011) Kitson a kolektiv 

(2013) provedli meta-analýzu 60 studií aplikujících tento koncept. Výsledkem jsou tři 

témata, která charakterizují PCC: Participace a zapojení se pacientů (pacient jako autonomní 

individualita se svými potřebami), vztah mezi pacientem a zdravotním profesionálem 

(spolupráce, důvěra, znalosti profesionála) a kontext, v jehož rámci je péče poskytována 

(prostředí, přístup, praxe).  

Koncept PCC je aplikován na všechny tři základní organizační úrovně. Na individuální 

mikro úrovni je pacient vnímán jako celek v bio-psycho-sociální perspektivě. Lékař do své 

péče zahrnuje prevenci a podporu zdraví. (Kitson et al. 2013) Naopak na makro-politické 

úrovni se zohledňují přímé zkušenosti pacientů, jejich potřeby, preference a hodnoty. Klade 

se důraz na efektivitu, rovnoprávnost, bezpečnost v opatřeních a jejich načasování. (Kitson 

et al. 2013) Kitson se v rámci zdravotní politiky odkazuje na dokument Australské komise 

na bezpečnost a kvalitu zdravotní péče. (ACSQHC 2011) Ta vydala doporučení přijmout 

PCC do systému zdravotní péče. Dle výzkumů PCC zlepšuje zkušenost pacienta s léčbou a 

vytváří veřejnou hodnotu služeb. Partnerská spolupráce dle zprávy zvyšuje spokojenost a 

snižuje náklady. 

Zpráva uvádí sběr dat o zkušenosti pacienta s péčí jako zásadní. Za příklad udává dotazník 

užívaný v nemocnicích USA týkající se komunikace s personálem, tlumení bolesti, klid 
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apod. (ACSQHC 2011, s. 14) Dále zdůrazňuje vytváření veřejné hodnoty zdravotní péče, 

která spočívá v poskytování možnosti volby, poskytování informací nebo pověření pacientů 

ke kontrole lokálních služeb. Zpráva také zmiňuje zapojování pacientů do plánování a 

implementace zdravotní péče, které bylo už prohlášeno v Deklaraci Alma Ata v roce 1978. 

(WHO 1978) Participace má mnoho podob, od poskytování informací, přes formální 

partnerství až po vysokou úroveň zapojení a vlivu. Zpráva zároveň upozorňuje na rozdíl 

v zapojení uživatelů jako pacientů a uživatelů jako občanů – plátců daní. Zapojení pacientů 

znamená diskuzi o změně v kultury péče, zatímco zapojení občana znamená otevření debaty 

nad povahou poskytování služeb. (ACSQHC 2011) Nicméně, bez zapojení pacientů do 

tvorby rozhodnutí není změna reálná. Nemá smysl povzbuzovat uživatele péče ke kolektivní 

akci, zatímco s nimi v každodenní interakci jednáme jako s pasivními příjemci zdravotních 

služeb. Pokud se lidé podle Coultera (2006) nezapojují a nejsou zplnomocnění jako pacienti, 

pravděpodobně nebudou mít odvahu ani jako zdraví občané. Většina z nich jen bude chtít 

zapomenout na zkušenosti se zdravotní službou a pokračovat ve svých každodenních 

životech. Aktivnější zapojení pacientů je základním stavebním kamenem angažovanosti 

uživatele. 

Marian Barnes a Polly Shardlow (1997) ve své studii realizované ve Velké Británii zkoumali 

tři sebe-organizované skupiny uživatelů s duševním onemocněním a jejich občanskou 

aktivitu. Studie byla součástí programu, který zkoumal povahu změn v řízení veřejných 

služeb na lokální úrovni. Studie ukázala, že lidé, kteří využívali péči o duševní zdraví, 

mohou být nejenom aktivní ve svém životě, ale také si mohou navzájem poskytovat služby 

a být aktivní v rámci rozhodování o veřejných politikách. Autoři mění koncept aktivního 

občana ve smyslu „dobrovolníka s časem, schopnostmi a zdroji“ věnující se lidem v nouzi, 

jako aktivního občana, který byl dříve v nouzi, ale v současnosti může nejen podpořit druhé, 
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ale také přispět k rozvoji sociálních a zdravotních služeb. Zajímá se nejen o naplnění potřeb 

jednotlivce, ale také o to, jak se podílet na dobru komunity jako celku. Dopad jednání 

takovýchto aktivních občanů podle autorů jde daleko za horizont ovlivnění služeb. (Barnes 

a Shardlow 1997) 

J. Žádoucí výsledky jako argument zapojení – zotavení a zplnomocnění 

Zplnomocnění – empowerment 

Zplnomocnění je Světovou zdravotnickou organizací popisováno jako „…úroveň volby, 

vlivu a kontroly, který uživatelé služeb duševního zdraví mají nad událostmi a jejich životy“ 

(WHO 2010, s. i) WHO ve svém dokumentu User empowerment in mental health poukazuje 

na důležitost zplnomocnění jednotlivců, kteří mají možnost ovlivnit sociální a politické 

prostředí a následně zlepšit svůj zdravotní stav. Na individuální úrovni jednotlivec přebírá 

zodpovědnost a kontrolu nad jednáním, jejímž záměrem je naplnění individuálních 

schopností. WHO (WHO 2010, s. 1) uvádí 4 dimenze zplnomocnění jednotlivce: 

1. soběstačnost, 

2. účast na rozhodování, 

3. důstojnost a respekt, 

4. sounáležitost a realizace v širší komunitě. 

V procesu zplnomocnění jedinec „překonává stav bezmoci a získává kontrolu nad svým 

životem“ (WHO 2010, s. 1) Díky zplnomocnění jedinci mají větší vliv na rozhodovací 

procesy jak v sociální, tak politické oblasti a zvyšuje se jim sebevědomí. Klíčovým aspektem 

zplnomocnění je komunita, sociální síť, v rámci které by se měla mobilizovat podpora. 

V rámci zplnomocnění komunit se rozvíjí participace v politických aktivitách a přístup 

k výhodám komunity. (tamtéž) 
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WHO uvádí požadavky zplnomocnění na různých úrovních (společenská, úroveň 

poskytování služeb, profesní rozvoj (zaměstnávání), úroveň komunity a úroveň jedince). 

WHO uvádí pět klíčových prvků pro zplnomocnění – ochrana lidských práv včetně 

eliminace stigmatu a diskriminace, zajištění snadné dostupnosti kvalitní péče a služeb, 

přístup k informacím a zdrojům, zapojení do rozhodování a vytvoření kapacit pro naplňování 

principů v institucích a vládních strukturách. (WHO 2010, s. 6) Dokument odkazuje na 

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením jako příklad nástroje pro implementaci – 

komplexní anti-diskriminační legislativa s „robustními donucovacími mechanismy“. 

(tamtéž) WHO dále doporučuje: 

- poskytovat prostředky pro rozvoj služeb vedených uživateli – součástí jsou i 

reprezentativní organizace, které formulují požadavky směrem k veřejnosti a 

vládním strukturám a jsou aktivní jak na národní, tak mezinárodní, regionální a 

lokální úrovni; 

- poskytování prostředků místním sítím uživatelů a poskytovatelů (budování 

sociálního kapitálu); 

- nezávislou podporu zdrojů „v každé oblasti života a společnosti“; 

- zajištění vládních aktivit pro redukci stigmatu a diskriminace a „propagaci 

víceúrovňových služeb založených na komunitách, které budou realizovat kampaně 

na zvýšení povědomí problematiky; 

- umožnění kontaktu uživatelů a médií, který může dosáhnout zveřejňování 

nestigmatizujících zpráv o duševních problémech; 

- „zajištění propagace duševního zdraví, podpory zdraví a anti-stigma aktivit na 

pracovišti“. (WHO 2010, s. 7) 
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-  

Zotavení - recovery 

Zotavení je proces, při kterém jedinec postupně zvládá vést svůj život i přes přetrvávající 

přítomnost nemoci. (Davidson et al. 2009) Zotavení je ovlivněno jak osobní, tak sociální a 

politickou realitou, povahou člověka, mírou podpůrného sociálního prostředí a v neposlední 

řadě právy a odpovědnostmi, která jsou přičtena nebo odepřena jedinci na základě přístupu 

společnosti, v níž žije, k duševní nemoci (tj. stigma a diskriminace). (Davidson et al. 2009, 

s. 325) Zotavení tedy podle závěrů Davidsona z velké části závisí na tom, jak k realitě 

přistoupí okolí jednotlivce, jak je význam duševní nemoci ve společnosti konstruován a jak 

jsou nastavené politiky či přístup vládních činitelů k problematice duševní nemoci. 

Tambuyzer zdůrazňuje definici Anthonyho jako „hluboce osobní jedinečný proces změny 

přístupu, hodnot, pocitů, cílů, schopností a/nebo rolí.“ (Anthony 1993 in (Tambuyzer et al. 

2014, s. 147) Světová zdravotnická organizace (WHO 2017) propaguje zotavení v rámci 

iniciativy QualityRights, která má za cíl prosazovat lidská práva a kvalitu péče o duševní 

zdraví. Iniciativa má mít participativní přístup, díky kterému chtějí dosáhnout pěti různých 

cílů, přičemž jedním z nich je „rozvinout občanské hnutí k podpoře a ovlivňování tvorby 

politiky na podporu lidských práv“ a „reformovat národní politiky a legislativu v souladu 

s osvědčenými postupy, CRPD a dalšími mezinárodními lidskoprávními standardy.“ (WHO 

2017, s. 5) 

V rámci katedry Veřejné a sociální politiky na FSV byly obhájeny práce, které se určitým 

způsobem dotýkaly tématu zapojování uživatelů zdravotní péče do tvorby politik. Jednou 

z nich je práce „Role neziskového sektoru v péči o duševní zdraví“ Panchartkové (2010), 

která se zabývá neziskovými organizacemi poskytujícími péči, kdy je činnost uživatelů péče 

popisována spíše v rámci svépomocných skupin a v rámci komunit. Věnuje se sice 
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zapojování neziskových organizací do komunitního plánování, ale spíše organizací 

poskytujících komunitní péči.  

Radka Martiníková (2011) se ve své práci věnovala tématu „Občanská participace na tvorbě 

české zdravotní politiky“ Jedná se o srovnání pěti zemí a jejich zkušeností s participací 

pacientských organizací. Výsledkem výzkumu jsou neuspokojivá zjištění – příležitostí pro 

české pacienty prosazovat své potřeby je minimum. Svaz pacientů, autorkou považovaný 

jako nejvýznamnější občanské sdružení, má podle studie minimální moc k prosazení svých 

požadavků. Autorka také zmiňuje finanční závislost pacientských organizací na 

farmaceutických firmách, což může ovlivňovat původní zájmy činnosti. Oproti českým jsou 

německá pacientská sdružení financována skrze zdravotní pojištění (garantováno zákonem). 

V dalších zemích jsou organizace sjednocené a zastřešené na makro úrovni. V Německu a 

Kanadě pacienti mají možnost vzdělávání (např. Univerzita pro pacienty v Německu). 

Jak bylo výše doloženo, v práci vycházím z četných teoretických východisek, která mi 

pomáhají porozumět problematice zapojování uživatelů psychiatrické péče do reformy. 

Rámec pro určení klíčových prvků participace mi vytváří studie Conklinové a kol. (2010), 

která zapojení rozlišuje na: důvod, rozsah, reprezentaci, spravedlnost, proces zapojování, 

zodpovědnost a potenciální překážky. Ty obsahově korespondují s vytvořenými 

výzkumnými proměnnými. Jako kontextuální doplnění mi slouží koncept koprodukce, stejně 

jako komprehensivní model Tambuyzerové a kol. (2014), který zasazuje rámec do širších 

souvislostí a detailněji rozvíjí jednotlivé prvky rámce. Prvek spravedlnost a rozsah je navíc 

obohacen o koncept participačního žebříku Arnsteinové (1969) a kontinua Carmanové a kol. 

(2013). Odborné články věnující se překážkám zapojení rozvíjí prvek potenciálních 

překážek. 
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4. Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu je popsat a porozumět zapojení uživatelů do reformy psychiatrické 

péče na makro úrovni, tzn. na úrovni tvorby politik. Zajímá mě, jaké mají uživatelé 

příležitosti rozhodování v procesu reformy, od fáze, kdy reforma vznikala do teď, a jakou 

podobu (podle žebříku participace a kontinua zapojení) tyto příležitosti mají. Dále mě 

zajímá, za jakým účelem se, podle Strategie, dalších relevantních dokumentů a názoru 

respondentů, uživatelé účastní orgánů reformy a jakou vnímají moc, kterou uživatelé 

disponují v procesu reformy. Dále mě zajímá stabilita těchto příležitostí, kdy se ptám na 

formální ukotvení pozic. Nakonec se ptám, s jakými překážkami se tito představitelé 

setkávají.  

Pojem „participace“ nebo „účast“ používám v této práci jako synonymum „zapojení“. 

Stejným způsobem nerozlišuji pojmy „pacient“ a „uživatel. Níže v tabulce je souhrnně 

uveden výzkumný cíl, otázky a použité metody. 
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Tabulka 2: Cíle, otázky a metody výzkumu 

Cíl 

P
ro

m
ěn

n
é
 

D
íl

čí
 

p
ro

m
ěn

n
é
 

Otázky Metody 

Cílem práce 

je popsat a 

porozumět 

zapojení 

uživatelů 

péče do 

reformy 

psychiatrické 

péče na 

makro 

úrovni. 

P
ří

le
ži

to
st

i 

F
áz

e 
–

 

ča
so

v
á 

d
im

en
ze

 1. Kdy, jak a kam byly 

v průběhu reformy uživatelé 

zapojeni? 
− Studium dokumentů. 

 

− Rozhovory s klíčovými 

aktéry – členy orgánů 

reformy, MZ ČR a dalších 

organizací. 

P
o

d
o

b
a 

2. Jaké existují v současnosti 

podoby formálních 

příležitostí uživatelů na 

makro-úrovni? (stupeň 

participace, reprezentativita, 

informace, vztahy) 

O
če

k
áv

án
í 

3. Jaká je podle respondentů 

ideální podoba zapojení 

uživatelů? − Rozhovory s klíčovými 

aktéry – členy orgánů 

reformy, MZ ČR a dalších 

organizací. 

Ú
če

l 

4. Za jakým účelem se, dle 

sdělení/názoru zúčastněných 

aktérů jsou uživatelé 

zapojeni? 

M
o

c 
 

5. Jakou mají uživatelé podle 

respondentů moc ovlivnit 

průběh reformy? 

 

− Rozhovory s klíčovými 

aktéry – členy orgánů 

reformy, MZ ČR a dalších 

organizací. 

 

S
ta

b
il

it
a 

p
ří

le
ži

to
st

í 

6. Jak je participace formálně 

ukotvena? 

 

− Studium dokumentů. 

 

− Rozhovory s klíčovými 

aktéry – členy orgánů 

reformy, MZ ČR a dalších 

organizací. 

 

P
ře

k
áž

k
y

 a
 

ře
še

n
í 

7. S jakými překážkami se 

uživatelé potýkají při 

participaci na makro a meso 

úrovni a co je podle nich 

úspěšné řešení? 

 

− Rozhovory s klíčovými 

aktéry, členy orgánů 

reformy, MZ ČR a dalších 

organizací. 

 

(zdroj : autorka) 
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Jedná se o normativně orientovaný výzkum vymezený mezinárodními a národními 

strategickými a lidskoprávními dokumenty a odbornou literaturou určující ideální směřování 

zapojení uživatelů. Mimo strategické a lidskoprávní dokumenty a další dokumenty týkající 

se zapojování uživatelů péče mě také zajímá rozdíl mezi respondenty očekávané a reálné 

podoby zapojení. Je třeba tedy získat poznatky o zmínění zapojení uživatelů z oficiálních 

dokumentů a zároveň poznatky o reálném zapojování a názoru aktérů, kteří se v procesu 

zapojování pohybují.  

Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní přístup. Specifikem kvalitativního výzkumu je 

zaměření se na výklad sociálních významů skrze zobrazení a líčení sociálního světa 

účastníky výzkumu. Metody jsou používány tak, aby se přizpůsobily citlivosti kontextu a 

pomohly zobrazit významy, procesy a souvislosti. Díky zacházení s daty kvalitativním 

přístupem lze identifikovat vynořující se kategorie a teorie. Tento přístup pomáhá 

zodpovědět otázky typu co je (problémem), jak a proč. Kvalitativní výzkum se snaží o 

porozumění sociálního jevu v jeho kontextech, poskytuje tedy celostní perspektivu. 

Vysvětlení sociálních jevů se spíše děje na úrovni významů, než kauzalit – jedná se o 

interpretativní přístup. Sám výzkumník také formuluje své vlastní předpoklady a pozici, ze 

které při výzkumu vychází. (Ritchie a Lewis 2003) 

Zaměřila jsem se na konkrétní proces zapojování zástupců uživatelů psychiatrické péče na 

úrovni tvorby veřejných politik (makro úrovni) a z části na meso úrovni pro doplňující 

vysvětlení kontextu (úrovně nelze analyzovat separátně, vzájemně se ovlivňují (Tambuyzer 

et al. 2014)). Mým časovým rámcem je proces reformy psychiatrické péče. Proces začal fází 

vytváření koncepce strategie v roce 2012 a trvá dodnes. Jedná se tedy o případovou studii, 

která umožní zkoumat vztahy a souvislosti případu. 
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Při vytváření výzkumných otázek jsem vycházela z rámce Marenta (2015) (kap. 3.2.), a to 

otázek Proč? Kdo? O čem? Jak? Tyto otázky jsem rozvíjela pomocí rámce Conklinové a 

kol. (2010) (kap. 3.2.1.), přičemž jsem se také orientovala na očekávání respondentů, neboli 

představu ideální podoby participace. V rámci triangulace jsem se snažila podpořit 

rozmanitost dat prostřednictvím výpovědí aktérů různých pozic, jak v rámci implementace 

reformy, tak i aktérů z oblasti působení uživatelských hnutí či organizací v ČR. Co se týká 

posílení vnější validity, v případě rozhovorů se jedná o velmi subjektivní výpověď, která se 

odehrává v kontextu dynamických sociálních vztahů, a právě probíhající reformy, výpovědi 

a názory respondentů se tedy mohou v čase měnit. 

Návrhu výzkumu předcházela účast na pacientské konferenci „O nás s námi“, která se konala 

4. října 2017 a expertní rozhovor se zástupcem uživatelů, uskutečněný na podzim 2017, díky 

kterému jsem mohla lépe nasměrovat otázky pro výzkumné rozhovory. V průběhu výzkumu 

jsem také navštívila tři setkání uživatelů péče, kde byly tlumočeny aktuální výstupy se schůzí 

reformních orgánů a probíhala diskuze nad palčivými tématy uživatelů. I přesto, že jsem 

původně zamýšlela provést výzkum evaluačního charakteru, zjištěné poznatky z rešerše o 

nedostatečné evidenci dat k takovému postupu, stejně jako nejasná terminologie a 

konceptualizace tématu (a nejasného ideálního vzoru participace), mě donutily přehodnotit 

návrh výzkumu na interpretativní charakter s cílem porozumět případu zapojování uživatelů 

pohledem zúčastněných aktérů v kontextu strategických dokumentů a teoretických 

konceptů, jako je komprehensivní model zapojování uživatelů péče o duševní zdraví, Žebřík 

občanské participace Sherry Arnsteinové, koncept péče orientované na pacienta a dosavadní 

poznatky v oblasti překážek a příležitostí zapojování. 

Dále je nutné zmínit faktory, které mohly ovlivnit závěry výzkumníka. V oblasti duševního 

zdraví jsem osobně angažovaná jako zaměstnanec v instituci, která se podílí na implementaci 
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reformy psychiatrické péče. Nicméně při vedení rozhovorů a zpracovávání dat jsem 

zastávala roli výzkumníka jako pozorovatele, nevstupovala do pozorovaných vztahů a 

zajistila jsem právo na soukromí a diskrétní zpracování dat. 

5. Metody sběru a analýzy dat 

Pro výzkum jsem zkombinovala využití primárních a sekundárních dat – primární data byla 

sebrána v rámci hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a sekundární data byla získána 

v podobě odborných zahraničních článků, dvou přepisů rozhovorů a strategických 

dokumentů týkajících se zapojování uživatelů do tvorby politiky duševního zdraví. 

V rámci sběru sekundárních dat byla provedena rešerše literatury o teoriích, které se vážou 

k zapojení uživatelů. Literaturou byly odborné zahraniční články z databází EBSCO, Web 

of Science a vyhledávače Google Scholar podle klíčových slov: patient, user, carer, public, 

citizen, involvement, engagement, partnership, participation, mental health, mental illness. 

Přednostně jsem vybírala systematické rešerše, které shrnovaly dosavadní poznatky v této 

oblasti. Využití zahraničních článků mělo tu výhodu, že se daly zachytit nejnovější rešerše 

a další studie, které zahrnovaly dosavadní vědění a tedy aktuální terminologii (příklad 

(Ianniello et al. 2018)).  

Dále se jednalo o oficiální dokumenty upravující zapojení uživatelů ve Strategii reformy 

psychiatrické péče (Strategie odkazovala na tyto dokumenty), Metodika přípravy veřejných 

strategií, Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, Úmluva o 

právech osob se zdravotním postižením, ale i upravující zapojení uživatelů v Pacientské radě, 

jako Statut a jednací řád Pacientské rady. Doplňujícím dokumentem byl Malý průvodce 

reformou psychiatrické péče, který rozvíjí pojetí role uživatele péče v reformě a také 

Zpravodaje reformy psychiatrické péče jako komunikační dokumenty pro sledování fází 

procesu reformy. V neposlední řadě jsem využila i dokument Státní politika vůči nestátním 
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neziskovým organizacím na léta 2015-2020, na který se Strategie neodkazuje, ale týká se 

principů zapojování neziskových organizací v ČR. 

V práci jsem využila sekundární výzkumná data, kterými byly dva přepisy rozhovorů 

z výzkumu probíhajícího v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR 

„Občanská angažovanost a politika zdravotní péče“ (projekt č. 17-01116S). 

Primární data jsem získala metodou dotazování, konkrétně z devíti rozhovorů s klíčovými 

aktéry. Ty jsem vybírala na základě jejich pozice v procesu reformy nebo zkušeností. 

Zaměřila jsem se na pozice v orgánech: Výkonný výbor 14  a Odborná rada 15  reformy 

psychiatrické péče; Pacientská rada16 při MZ ČR. Součástí rozhovorů o Pacientské radě byl 

rozhovor s odborníkem na legislativu v oblasti zdravotnictví. Dále jsem kontaktovala 

respondenty, kteří jsou členy Platformy pro transformaci 17  a zástupci pacientských 

organizací či organizací příbuzných lidí s duševním onemocněním. Zástupce organizace 

příbuzných jsem do výzkumu zahrnula z toho důvodu, že tito aktéři jsou také do orgánů 

přizváni jako uživatelé péče a jako experti zkušeností, a tedy mě zajímal názor na příležitosti 

i z jejich pohledu. V průběhu rozhovorů mi byli doporučeni dva respondenti, kteří mají 

dlouholetou zkušenost s participací uživatelů. V jednom případě se jednalo o respondenta – 

uživatele v penzi, který má dlouholeté zkušenosti s uživatelským hnutím v ČR a dále 

respondenta – lékaře (v tabulace uveden jako odborník z oblasti psychiatrie) s dlouholetou 

zkušeností se zapojováním uživatelů psychiatrické péče v ČR a v zahraničí. Následující  

                                                      

14 „řeší řízení a koordinaci všech aktivit reformy“ (ČPS 2017, s. 4) 
15 Odborná garance realizace Strategie. Rada připomínkuje koncepční, strategické, metodické materiály, 

návrhy, poskytuje odbornou podporu. (ČPS 2017, s. 2) 
16 Poradní orgán MZČR, v gesci oddělení podpory práv pacientů Sekci legislativy a práva. 
17 Zastupuje poskytovatele služeb, uživatele a jejich rodinné příslušníky, sjednocuje požadavky. 
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tabulka zobrazuje pozice jednotlivých respondentů. Respondenti byli oslovováni emailem, 

telefonicky, někteří přes reference jiných respondentů. S některými potencionálními 

respondenty jsem již navázala kontakt v minulosti rámci získané praxe v Národním ústavu 

duševního zdraví.  

Tabulka 2 Přehled vybraných respondentů do výzkumu 

 
 (zdroj: autorka) 

Celkem bylo uspořádáno 9 rozhovorů, 2 přepisy byly převzaty (R9, R4). Rozhovory byly 

polostrukturované (struktura rozhovoru viz příloha č. 1) a trvaly v průměru jednu hodinu, 

ale byly i přizpůsobovány a kráceny v rámci časových možností respondenta. Rozhovory 

byly nahrány a poté doslovně přepsány.  

Data z výpovědí respondentů jsem zpracovala metodou obsahové analýzy v programu 

Atlas.ti. Jedná se o „systematickou a objektivní analýzu obsahu zaznamenané lidské 

komunikace“ (Veselý a Nekola 2008, s. 187).  

Při zpracování dat je možné postupovat systematickým kódováním nebo koncipováním 

vynořujících se kódů z výpovědí. (Ritchie a Lewis 2003) Zvolila jsem systematický přístup, 
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který mi umožní porozumět reálným podmínkám perspektivou dosavadních poznatků 

z odborné literatury a také určit stupeň, na kterém se příležitosti zapojování nachází, či 

tokenistické prvky. Data jsem tedy redukovala podle vytvořených dílčích proměnných – 

kategorií – fáze, podoba, očekávání, účel, moc, stabilita příležitostí, překážky a řešení. 

V rámci těchto kategorií jsem ještě vytvořila kódy, které charakterizovaly určitý aspekt dané 

proměnné. Zejména jsem rozvíjela pojetí podoby zapojení, jako dostupnost informací, 

typologie Arnsteinové, forma, meso úroveň, smysluplnost, reprezentativita, vztahy a sítě. 

Zároveň jsem byla věnovala pozornost možným tématům či aspektům, které se mohly 

vynořit a nezapadaly do předem připravených kategorií (týkaly se např. českého kontextu 

nebo vztahů). Výpovědi byly následně shrnuty podle kategorií, avšak s ohledem na 

příslušnou pozici každého aktéra. Zejména jsem rozlišovala aktéry na uživatele a 

„neuživatele“ a ty případně na aktéry, kteří měli větší moc (aktéři ze strany vlády a oblasti 

implementace politik). Shrnuté výsledky jsem porovnala s odbornou literaturou zabývající 

se překážkami a příležitostmi zapojování uživatelů (Conklin et al. 2010; Ocloo a Matthews 

2016; Ianniello et al. 2018) a aspekty tokenismu a stupňů zapojování podle Sherry Arnstein 

(1969) a Kristin Carman a kol. (2013). 
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6. Výsledky výzkumu 

6.1. Dokumenty týkající se zapojování uživatelů péče do reformy 

6.1.1. Strategie reformy psychiatrické péče 

V dokumentu strategie je zapojování uživatelů péče zmíněno v rámci zapojení všech 

relevantních aktérů (klíčových stakeholderů), jedná se tedy o velmi obecnou definici 

z pohledu zapojení uživatelů. Jako jeden z rysů dobré strategie je uvedeno „Aktivizace 

zúčastněných aktérů při poznávání situace a problémů jejich řešení“ a „participativnost a 

pluralitní způsob přípravy“ (MZ ČR 2013, s. 11) Je důležité zmínit, že jsou rozlišovány 

pojmy uživatel strategie a uživatel péče. Uživatel péče je určen jako sekundární uživatel 

strategie, stejně jako rodina, blízcí či poskytovatelé. Primárním uživatelem strategie je MZ 

ČR, další rezorty a územní samospráva. Dokument uvádí, že v souladu s Metodikou přípravy 

veřejných strategií tvůrci strategie spolupracují s „důležitými skupinami aktérů v oblasti 

péče o duševní zdraví“ (MZ ČR 2013, s. 13), kde jsou uživatelé výslovně zmíněni. Kapitolu 

výsledků analýz uzavírá výňatek z Akčního plánu duševního zdraví 2013-2020 od WHO, 

kde můžeme najít cíle uplatňování lidských práv: „vytvořit mechanismy participace duševně 

nemocných na tvorbě politik a služeb,“ (2013, s. 27) nebo cíle uplatňování politiky založené 

na důkazech: „zajistit účast uživatelů péče a jejich rodin na hodnocení kvality 

poskytovaných služeb.“ (tamtéž) Jedním ze strategických cílů je „zvýšit úspěšnost 

plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti“ (2013, s. 30), přičemž 

sociální participace je spolu s životem v komunitě považována za indikátor kvality života. 

Dále je zdůrazňována důležitost názoru a individuálních potřeb člověka s duševním 

onemocněním jako součást zapojování lidí s duševním onemocněním „…a jejich rodinných 

příslušníků do léčebného procesu“. (MZ ČR 2013, s. 36) 

V kapitole o Centrech duševního zdraví je uveden předpoklad, že „uživatelé se stávají 

partnerem poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb“. Stejně tak strategie počítá 
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s participací uživatelů na hodnocení politiky jako součást evaluací strategie. (MZ ČR 2013, 

s. 64) 

V návaznosti na strategii byl v roce 2017 vydán Malý průvodce reformou. I přesto, že Malý 

průvodce reformou není strategickým dokumentem, je nutné ho uvést pro ucelený pohled na 

ideové záměry strategie. Participaci uživatelů je zde věnována větší pozornost než ve 

strategii. Ti mají podle průvodce nezastupitelnou roli v reformě. „Pro budoucí nastavení 

systému péče je jejich pohled a názor klíčový, proto by se měli zapojit do všech aktivit 

reformy.“ (PS ČLS JEP 2017, s. 9) Je zmíněno také zapojení do všech implementačních 

projektů, jak regionálně, tak v oblastech péče. (tamtéž) Počítá se také s plnohodnotným 

zapojováním „pacientů/klientů i rodinných příslušníků do všech podstatných rozhodovacích 

procesů týkajících se léčby, pomoci a potřebné podpory.“ (2013, s. 7)  

6.1.2. Metodika přípravy veřejných strategií a Metodika pro zapojování veřejnosti do 

přípravy vládních dokumentů 

Strategie byla vytvářena podle Metodiky přípravy veřejných strategií (dále Metodika). 

Metodika vznikla jako nástroj pro tvorbu strategických dokumentů, který by měl sjednotit 

postup vytváření strategií, „zvýšit kvalitu vytvářených strategických dokumentů a zajistit 

jejich lepší konzistentnost“. (MZ ČR 2013, s. 12) Byla zpracována na zakázku externími 

společnostmi a financována z prostředků Evropského sociálního fondu. Na Metodice se 

podíleli zástupci z Úřadu vlády ČR, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Českého 

statistického úřadu. Impulzem vzniku byly četné nedostatky v přípravě strategických 

dokumentů („nízká úroveň strategických materiálů, nedostatečný čas a zdroje na přípravu 

strategií apod.“) (MMR ČR 2012, s. 6) V Metodice je popsán proces přípravy strategie od 

fází identifikace potřeb až po přípravu realizace a schválení – je aplikována ve fázi, kdy jsou 

již předběžně zformulovány vize a záměry zamýšlených strategií. Samotná aplikace pak 

obsahuje jednotlivé kroky zajišťující transparentnost procesu tvorby. Takto vytvořená 
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strategie pak může být implementována, průběžně monitorována a evaluována. (MMR ČR 

2012) 

Metodika zmiňuje identifikaci a zapojení (a zvážení jejich zapojení) zainteresovaných stran 

do tvorby strategie. Strategii takový krok napomůže ke zlepšení komunikace o průběhu, 

získání podpory (od veřejnosti, odborníků), shromáždění užitečných podnětů a informací a 

„zlepšení kvality rozhodnutí (díky širšímu konsenzu).“ (MMR ČR 2012, s. 31)  

Metodika pro tvorbu strategií se, co se týká principů transparentnosti a efektivity, odkazuje 

na Metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (MVČR 2009), 

která byla určena ústředním správním úřadům „…a dalším subjektům, které připravují 

materiály legislativní a nelegislativní povahy, jako doplňující materiál k Obecným zásadám 

pro hodnocení dopadů regulace…“ (2009, s. 3), neboli Regulatory Impact Assessment 

(RIA). Součástí RIA je totiž konzultace, bez konkrétního určení délky a formy. „konzultační 

proces je veden podle potřeby v průběhu celého zpracování RIA“ (Vláda ČR 2016, s. 24) 

Jedním z cílů Metodiky pro zapojování veřejnosti je určit „obecné zásady pro zapojování 

veřejnosti“ (tamtéž) Podobně jako jsem výše uváděla normativní, politické nebo 

terapeutické důvody zapojování uživatelů péče, V metodice je vymezen právní rámec 

v českém kontextu. Jedná se o Listinu základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 

konkrétně právo na informace o činnosti orgánů veřejné moci, dále je to zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím (čl. 17 odst. 5) a Legislativní pravidla vlády přijatá 

usnesením vlády č. 877/2007 ze dne 13. srpna 2007, kde je zveřejněna již zmíněná RIA. 

Metodika pro zapojování veřejnosti navazuje na teoretický model participačního žebříku, 

který má 4 příčky a spíše plní technicistní než kriticky reflexivní účel – Informování, 

připomínkování, konzultování a nejvýše partnerství. Stupně jsou zde popsány podle směru 

informačních toků a technik, které se při každém používají. Připomínkování je 
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jednosměrným tokem od účastníků ke tvůrci strategického dokumentu, naopak konzultace 

zajišťuje obousměrný tok informací. Partnerství je popsáno jako společná práce na tématu 

„v rovnocenném postavení“, přičemž „hlavní odpovědnost má vždycky zpracovatel“. 

(MVČR 2009, s. 6) 

Metodika pro zapojování veřejnosti také uvádí výhody a limity zapojení veřejnosti. Příprava 

materiálů je dle této metodiky kvalitnější a proces přípravy efektivnější. Probíhající 

konzultace buduje nové vztahy v odborné komunitě („budování sociálního kapitálu“). 

Transparentnost procesu snižuje riziko korupce, a spolupráce s veřejností usnadňuje 

politickou podporu a posiluje „důvěru veřejnosti v demokratický systém“ (MVČR 2009, 

s. 7). Metodika pro zapojování dále uvádí nevýhody, a to zapojování jako nákladnější a delší 

proces nebo existence nátlakových skupin, „které se budou snažit celý proces ovlivnit ve 

svůj prospěch“. Nákladnost a prodloužení procesu je obhajována výslednou kvalitnější 

podobou a celkovou veřejnou podporou. Dokument doporučuje snížit riziko zneužití 

příležitosti nátlakovými skupinami připraveným postupem pro participaci veřejnosti. Uvádí, 

že „…vhodná je zejména kombinace různých technik tak, aby byla dána každému možnost 

se zapojit“. (MVČR 2009, s. 7) Zásadami pro zapojení veřejnosti je např. transparentnost, 

otevřenost a důvěra či hledání konsenzu. 

6.1.3. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) 

Cíle strategie reformy psychiatrické péče korespondují se zásadami v lidskoprávních 

dokumentech. V roce 2006 byla Organizací spojených národů vydána, a v roce 2009 přijata 

orgány České republiky, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která vyzývá 

státy k respektu lidské důstojnosti, zákazu diskriminace, společenskému začlenění, 

rovnoprávnosti a rovnosti příležitostí. (OSN 2006) Konkrétně článkem 29 se stát zavazuje 

k zaručení příležitostí občanům užívat svá politická práva. Například stát má „aktivně 

podporovat prostředí, v němž se mohou osoby se zdravotním postižením účinně a plně, bez 
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diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními, podílet na řízení veřejných záležitostí, 

a napomáhat k jejich účasti ve veřejném životě.“ (OSN 2006, s. 19) 

6.1.4. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015-2020 

V souvislosti s lidskoprávní argumentací pro zapojení občanského sektoru při tvorbě politik 

byl vytvořen dokument Státní politika vůči NNO na léta 2015–2020. Cílem politiky je 

monitoring opatření zajišťující udržitelnost NNO a nastavení podmínek, které by upravily 

vztah mezi státním a občanským sektorem. Vláda si na jednu stranu klade za cíl chránit 

rozmanitost a nezávislost organizací, na druhou stranu chce hlídat reprezentativnost a 

expertní zkušenost organizací, se kterými spolupracuje. Politika obsahuje čtyři principy, 

které obsahují jednotlivá východiska a následná opatření. Právě čtvrtý princip odkazuje na 

„rozvoj efektivního a smysluplného partnerství a spolupráce s NNO“. (Vláda ČR 2015) 

Vláda chce v rámci tohoto principu podporovat ve spolupráci sítě a střechy NNO a zvláště 

spolupracovat s organizacemi, které „podporují a poskytují služby méně zastoupeným či 

znevýhodněným osobám nebo které chrání, prosazují a propagují jejich oprávněné zájmy a 

práva.“ (Vláda ČR 2015, s. 90) 

6.1.5. Institucionální zakotvení participace uživatelů do procesů reformy 

psychiatrické péče 

Pro formalizaci příležitostí je vhodná dlouhodobá spolupráce už od počátku tvorby politik. 

(Tambuyzer et al. 2014) To bylo v případě tvorby Strategie reformy psychiatrické péče dle 

respondentů splněno, zástupce uživatelů se účastnil již pracovní skupiny, která strategii 

koncipovala. Tambyuzerová a kol. (2014) rozlišila formalizaci zapojování uživatelů do tří 

kategorií. První byl požadavek zapojení zmíněný v politických dokumentech, druhá se 

týkala protokolů a pokynů a jako třetí autoři uvedli uplatňování technik, které usnadňují 

participaci.  
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Zapojení uživatelů orgánů reformy psychiatrické péče je uvedeno ve strategii jako zapojení 

všech relevantních stakeholderů. Je zde zmíněno vytvoření pracovních skupin, kterých mají 

být zástupci uživatelů členem. Členství zástupců uživatelů v Odborné radě uvádí podle 

dostupných informací až Zpravodaj č. 6 (ČPS 2017) (nejedná se o politický či strategický 

dokument), stejně jako členství různých stakeholderů ve Výkonném výboru, jehož by měl 

být aktuálně zástupce uživatelů členem, což není na informačních stránkách reformy ani 

Ministerstva zdravotnictví dohledatelné, stejně jako statuty a jednací řády obou orgánů. 

Řízení reformy psychiatrické péče spadá pod Oddělení koncepcí a strategií Sekce zdravotní 

péče.  

Česká legislativa zatím nemá zákon o duševní zdraví, který by, podle výpovědi jednoho 

z respondentů – odborníka z oblasti implementace politik, například upravoval kompetence 

profesionálů nebo jednotlivých rezortů. Součástí zákona by právě mohlo být vymezení 

participace uživatelů na všech organizačních úrovních, což by podpořilo formalizaci 

participace, podle Tambuyzerové a kol. (2014). Aktuálně je uživatel zmíněn jako jeden 

z mnoha stakeholderů a nejsou uvedeny závazky v podobě vytvoření čistě pacientských 

poradních orgánů, které by se věnovaly reformě psychiatrické péče. 

Pacientská rada má Statut a jednací řád, je jmenována jako poradní orgán ministra a zároveň 

je v gesci Oddělení podpory práv pacientů, která je součástí Sekce legislativy a práva – je 

tedy implementována do organizační struktury ministerstva (v rámci Oddělení podpory práv 

pacientů) a tedy podléhá zákonu č. 234/2014 Sb. o státní službě. Ve statutu je výslovně 

uvedeno, že se Pacientská rada účastní „vnitřního připomínkového řízení ve věcech 

týkajících se práv pacientů“. (MZ ČR 2017, s. 1) Podle respondenta – odborníka na 

legislativu, by pro její zrušení bylo nutné usnesení vlády, a tedy by byla očekávána větší 
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pozornost a rozvaha nad takovým úkonem, tím pádem menší pravděpodobnost jejího zrušení 

oproti situaci, kdy by Pacientská rada byla jmenována pouze jako poradní orgán ministra.  

6.2. Fáze reformy a příležitosti participace 

Před přípravou reformy (tzn. před rokem 2012) se uživatelé a jejich pacientské organizace 

zapojovali příležitostně. Měli možnost se vyjádřit např. ke koncepcím v rámci seminářů 

v parlamentu, nebo se vyjádřit k návrhům v připomínkovém řízení, často byla taková 

příležitost v rozhovorech zmiňována v souvislosti s Národní radou osob se zdravotním 

postižením. Komunikace s představiteli vládních orgánů také probíhala spíše na neformální 

úrovni, která měla za cíl navázat vztahy s rozhodujícími aktéry. Nejednalo se o systémovou 

spolupráci, vždy šlo o určité vyjádření či poskytnutí informací ze strany uživatelů péče, či 

další dílčí aktivity. Nelze však také opomenout členství zástupce uživatelů v Národní radě 

osob se zdravotním postižením už od roku 2000, nicméně tato příležitost členství aktuálně 

není některými respondenty vnímána jako priorita. 

Na podzim roku 2012 se začalo s vytvářením strategie reformy psychiatrické péče. Na 

formování koncepce se podílela Pracovní skupina tvorby Strategie psychiatrické péče, ve 

které již zástupce uživatelů byl zahrnut a v roce 2013 byla tato strategie schválena. 

Uživatelé, stejně jako další aktéři (zástupci poskytovatelů služeb a péče o duševní zdraví, 

odborné společnosti, nevládních organizací, zástupci orgánů státní správy, pojišťoven) byli 

následně přizváni do jedenácti pracovních skupin – Adiktologie, Destigmatizace a 

komunikace, Děti a dorost, Humanizace, Legislativní změny, Meziresortní spolupráce, 

Neurodegenerativní onemocnění, Rozvoj sítě Psychiatrické péče, Standardy a metodiky, 

Udržitelné financování, Vzdělávání a výzkum. Jednalo se o platformy, které zapojily širší 

odbornou veřejnost. Jejich aktivita je ve Strategii definována jako „příprava návrhů možných 

řešení schválených opatření Strategie reformy psychiatrické péče a jejich předkládání k 
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projednání a schválení Manažerovi implementace a Řídícímu výboru.“ (MZ ČR 2013, s. 48, 

49) Další funkcí také bylo vytvoření a udržení komunikačních vazeb „se všemi důležitými 

skupinami aktérů v oblasti péče o duševní zdraví.“ (MZ ČR 2013, s. 13) První setkání skupin 

proběhlo v říjnu 2014, později jsou doloženy pouze zápisy ze setkání PS Rozvoj sítě a PS 

Udržitelné financování. (Dílčí výstupy z implementačních pracovních skupin, online) V době, 

kdy byly zpracovávány projektové žádosti pro implementační projekty z Operačního 

programu zaměstnanost (OPZ) a Integračního regionálního operačního programu (IROP), 

činnost pracovních skupin ustala a aktivita se soustředila na realizaci těchto 

implementačních projektů, konkrétně Deinstitucionalizace; Multidisciplinární spolupráce; 

Podpora nových služeb; Vzdělávání; Centra duševního zdraví I, II, III; Datová a analytická 

podpora a Destigmatizace. (ČPS 2016) 

V červnu roku 2017 byla ustanovena Odborná rada, jejíž rolí je odborná garance realizace 

Strategie. Rada připomínkuje koncepční, strategické, metodické materiály, návrhy, 

poskytuje odbornou podporu, navrhuje členy komisí z odborné veřejnosti a schvaluje 

„koncepční podklady a materiály potřebné pro realizaci dílčích kroků reformy; standardy, 

odborné postupy, doporučení a metodiky práce s duševně nemocnými; kritéria výběru a 

posuzování návrhů a možných variant řešení z odborného pohledu.“ (ČPS 2017, s. 2) Schází 

se alespoň jedenkrát za tři měsíce. V odborné radě má jedno křeslo zástupce uživatelů a 

zástupce rodinných příslušníků. Jeden zástupce uživatelů byl také, i když asi o půl roku po 

vzniku orgánu, přizván do užšího kruhu, konkrétně Výkonného výboru. 

Výkonný výbor byl založen ve stejné době jako Odborná rada. Je klíčovým orgánem reformy, 

který „řeší řízení a koordinaci všech aktivit reformy“ (ČPS 2017, s. 4) Ve výkonném výboru 

figurují vedle zástupce uživatelů také zástupci MZ ČR, MPSV, Ministerstva financí ČR 

(finance v oblasti zdravotnictví, psychiatrie), gestoři implementačních projektů a další 
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nominovaní členové za Psychiatrickou společnost ČLS JEP, zástupci vybraných krajů a 

Národního ústavu duševního zdraví. Využívá mimo jiné poradního orgánu Odborné rady, 

vytváří pracovní skupiny a zadává expertní posudky. Kompetence výboru jsou vymezeny 

jako připomínkování či schválení verzí jednotlivých projektů a „přijímání operativních 

rozhodnutí“ pro postup, koordinaci projektů a koordinaci aktivit projektů. (ČPS 2017, s. 4) 

Vedle orgánů reformy existuje další příležitost participace při Ministerstvu zdravotnictví. 

Jedná se o Pacientskou radu, která vznikla v říjnu 2017. Je to stálý poradní orgán ministra, 

jejímž účelem je „zvýšení ochrany práv pacientů“. (MZ ČR 2017, s. 1) Je ustanovena 

příkazem ministra č. 15/2017 a rada je v gesci Oddělení podpory práv pacientů a schází se 

čtyřikrát za rok. Rada disponuje 24 členy, kteří zastupují pacientské organizace. Pro členství 

v radě byly stanoveny podmínky (2017, s. 2,3): 

„Pacientskou organizací se pro účely tohoto Statutu rozumí právnická osoba, která  

a) je nezávislá, založená na principech demokracie a transparentnosti,  

b) má některou z následujících právních forem: spolek, ústav, obecně prospěšná 

společnost,  

c) je prokazatelně vedena a řízena pacienty či na jejím vedení a řízení mají 

pacienti většinový podíl,  

d) vyvíjí činnost v oblasti pomoci pacientům a/nebo ochrany práv a zájmů 

pacientů na území České republiky; tato činnost musí být hlavní činností 

právnické osoby, musí být vyjádřena v jejím zakladatelském právním jednání 

a výkon činnosti musí být zřejmý dle výročních zpráv organizace, a  

e) trvá ode dne vzniku alespoň 12 měsíců a prokazatelně vyvíjí činnost v oblasti 

pomoci pacientům a/nebo ochrany práv a zájmů pacientů v období posledních 

12 měsíců.“ 
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6.3. Vnímaná moc v rámci příležitostí pohledem uživatelů a dalších aktérů 

Pro porozumění reálným podmínkám a kontextu participace mi pomohly rozhovory se 

zúčastněnými aktéry. Některé výpovědi byly silně skeptické, některé vzbuzovaly naději na 

zlepšení stavu. Nejvíce v tomto ohledu vypovídalo vnímání moci v těchto příležitostech a 

s ní související možná znevýhodnění, překážky a další proměnné.  

Příležitosti – účel, moc 

Pokud bych měla začít pozitivnější stránkou věci, většina respondentů víceméně oceňovala 

změnu v oblasti participace pacientů oproti minulosti, konkrétně naslouchání potřebám, 

počínající proces emancipace a přítomnost dalších důležitých aktérů, kteří jsou nakloněni 

současným trendům přístupu k uživateli a podporují je. Vnímaným problémem je (i přes 

případy dobré praxe) však přetrvávající paternalistický přístup na všech organizačních 

úrovních. Uživatel psychiatrické péče jako expert není všemi vnímán rovnocenně při 

členství v hlavních orgánech reformy. Proto je přítomnost uživatelů v orgánech, jako je 

Výkonný výbor, Odborná rada nebo pracovní skupiny některými respondenty vnímána ve 

smyslu „aby se udělala čárka“, „aby se odškrtlo“.  

„…v tý řídící skupině (pozn. myšleno Výkonný výbor) máte zástupce léčeben, jsou tam 

zástupci nemocnic, jsou tam zástupci poskytovatelů, jsou tam kolikrát zástupci zdravotních 

pojišťoven, a teď si vemte, že teda v takovýhle jako skupině má ten člověk s vlastní zkušeností 

si prosadit svoje zájmy jo, že to je dost těžký. Že někdy mám trošku obavy, že to je tak, aby 

se udělala čárka, že tam teda byl zástupce za ty uživatele.“ 

I tak je ale také jinými respondenty (uživateli i dalšími aktéry) zmiňován účel participace 

jako „naslouchání potřebám“ či „zohlednění hlasů“: 
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„No funguje to, že vůbec můžeme být slyšet, takže příležitosti jako. Myslim si, že jako se 

přestáváme bát, že se jako emancipujem a že to naše, co chceme přinýst, do tý debaty je 

mnohdy jakoby slyšeno. To si myslim, že je jako pozitivní.“ 

„…u většiny těch členů je autentická snaha slyšet ty hlasy nebo nějakým způsobem je 

zohledňovat. (…) zapojení do tý struktury v levelu, kterej je víc makro, to znamená v 

ministerským, tam si myslím, že je relativně dobře podchycený…“ 

Co se týká účelu a smyslu participace, respondenti – jak zástupci uživatelů, tak někteří jiní 

aktéři, postrádali jasně řečený účel činnosti reformních orgánů, konkrétně pracovních skupin 

či Odborné rady. Náplň reálné činnosti byla vnímána v nesouladu s oficiálně vydanými 

stanovisky. Jsou to nedostatky, které pacienty frustrují a nemají ke spolupráci důvěru. 

Respondenti z řad uživatelů kritizovali fungování Odborné rady. Objevovaly se názvy jako 

„školící klub“, „informační panel“. Respondenti očekávali od účasti dostatečný čas na 

diskuzi pro ně důležitých, někdy až palčivých témat, ze které by mohla vzejít odborná 

stanoviska předkládaná Výkonnému výboru. Čas však zaplnily prezentace a přednášky a na 

otázku času na diskuzi respondentka uvedla deset minut.  

„No, zatím to vypadá tak, že vždycky je tam přednáška jedna, dvě i tři někdy, a i k tomu je 

opravdu malej prostor na diskuzi. Protože pak už všichni pospíchaj, odcházej, (…). Zápisy 

dostáváme poměrně pozdě. (…) to je vlastně takovej jakoby školící klub nebo jak bych to 

řekla.“ 

V případě Výkonného výboru byla kritika v minulosti orientována na absenci zástupce 

uživatelů. Ten byl pro neustálé opakování požadavku do orgánu začleněn. To však mělo za 

následek nemožnost participovat na předešlých diskuzích, které byly pro uživatele zásadní. 
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Podobně nešťastně je hodnocena participace v pracovních skupinách. Ze strany dalších 

členů Výkonného výboru byla participace uživatelů nedostatečná a respondenti z řad 

uživatelů či dalších zúčastněných aktérů popsali zkušenost následovně: 

„…byly tak jako chaoticky vedený, bez ňákýho jako jasnýho určení, kdy teda pak to bylo 

jakoby otevřeno klientům, který tam chodili a myslim, že oni pořádně nevěděli k čemu to je, 

zbytek světa nevěděl k čemu to je, myslim, že to mimo jiné vzbuzovalo určitou frustraci.“ 

„…já nevim jak se jmenovaly přesně (…) a já si nejsem jistá smysluplností těch pracovních 

skupin, abych to řekla narovinu. (…) mě to, mě to trošku přišlo, že čim víc pracovních skupin, 

tim víc je čárek, a tim víc ukazujem, že něco děláme, ale vlastně nic neděláme jo, když to 

řeknu dost vošklivě. Protože tam nebyl nikdo, kdo ty pracovní skupiny propojoval a 

koordinoval, takže každá ta pracovní skupina si vlastně jako by jela na ňáký svý ose, ale jak 

můžete vytvářet síť, když neznáte třeba ňáký podmínky ze skupiny vo ekonomii jo…prostě se 

musí přece provázat a musí ty skupiny spolu ňák spolupracovat a když prostě se sejdete 

párkrát, tak to podle toho vypadá…“ 

Jak jsem již nastínila, členové Výkonného výboru vnímají, že zástupce uživatelů není 

vnímán všemi jako rovnocenný. Atmosféra při schůzích byla popsána jako nekomfortní pro 

prosazování požadavků. Jeden respondent z řad zástupců uživatelů z jiných orgánů hodnotí 

tuto nerovnost v orgánech reformy velmi negativně, nemá důvěru vůči současnému 

nastavení a ztrácí motivaci spolupracovat. Jedním z důvodů je i „jednočlennost“ ve 

Výkonném výboru a nemožnost nahrazení v případě indispozice. Jednočlennost je skoro 

všemi respondenty považována jako silné znevýhodnění, i přes to, že mezi členy Výkonného 

výboru nepanuje ohledně tohoto problému shoda.  
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„To znamená, že vůbec ta představa toho spolupodílení se na moci, nebo ta představa, že 

přece to ale není vo tom, že tam mezi jako deseti dvaceti lidma jako bude jeden uživatel, 

přitom voni řeknou „dyť tam my jsme taky každej za někoho,“ jo, ale že jsou to všichni 

profíci, a von je tam vlastně jako v pozici jednoho proti dvaceti profíkům, i když každej 

jakoby je za jinou stáj, to těm lidem vůbec jako nedochází.“ 

„Tady ta duševní kondice toho konkrétního jednotlivce je vlastně klíčová pro prosazování 

zájmů celý tý skupiny, co on tam reprezentuje. Ale zase ten výkonnej výbor má nějaký jako 

limity…“ 

„Jo vono pak když se člověk podívá na složení jakýhokoliv toho tělesa, tak zjistí, že je tam 5 

psychiatrů, člověk ze zdravotní pojišťovny, sociální pracovníci. To je jako velká přesila na 

toho jednoho člověka, jo a nenapadne tě vždycky všechny argumenty. Jo, i když si je napíšu... 

tak řeknou 10 minut, že jo. Tak člověk vybírá to nejdůležitější. Takže třeba i já bych uvítala, 

kdyby tam byl se mnou ještě někdo, kterej to uvidí taky podobně jako a já a může mě doplnit 

nebo, že jo... Je to jiná pozice.“ 

Prostřední úryvek zmiňuje znevýhodnění uživatelů z důvodu duševního onemocnění. Tento 

fakt ovlivňuje aktivitu uživatelského hnutí, kterou je třeba řešit dalšími zástupci jak na meso, 

tak makro úrovních, problémem však je nedostatečný počet aktivních uživatelů v zapojování 

v ČR, zřejmě z důvodu nízké motivace. Respondenti uvádí osobní vytíženost a vytíženost 

svých kolegů, nezastupitelnost a tím pádem oslabení fungujících organizací. Z důvodu 

nedostatku lidských zdrojů tedy stojí spolupráce na makro úrovni často na jednotlivcích, 

kteří riskují vyčerpanost a relaps. 
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„…ono tohle onemocnění vůči ostatním je hodně specifický, si myslim, hodně v tom, že ti 

leckdy ovlivňuje uvažování, kognici, sebedůvěru a tady to (...) Omezuje to, co vlastně ty 

potřebuješ pro to, aby ses vlastně prosazovala, teda aktivně, že jo...“ 

„Já už nemám na to kapacitu. Prostě. (…) Já se obávám, že prostě nás je tak hluboce málo, 

kdo je (…) aktivní.“ 

Podobně jako je uváděn nedostatek lidských zdrojů, je také několikrát zmiňován nedostatek 

financí. Skoro všichni respondenti si uvědomují nedostatek prostředků, které by umožnily 

plnohodnotnější zapojování uživatelů na makro úrovni a lepší organizaci svých spolků. 

Členství v orgánech se věnují ve svém volném čase, stejně jako přípravu. Někteří 

respondenti vidí problém spíše v nedostatku prostředků, které by vykompenzovaly čas 

věnovaný makro-zapojování a jiní respondenti vidí nedostatek prostředků pro síťování a 

koordinaci. 

„…jako vobčas nám právě ňákej ten (…) zaplatí registraci na konferenci, a to je tak všechno. 

Jo, to jinak do toho vrážíme svoje vlastní peníze, jako vůbec nejsou granty na to, aby jako 

byl podpořenej růst a organizace, že to už léta prostě dělám jako volunteeři, nemáme velkej 

rozpočet. (…) …já si myslim, že je to správně, a že když to člověk dělá prostě s nadšením, 

tak že by za to neměl chtít peníze, a když mu je někdo dá a podpoří ho, tak tim líp, ale…prostě, 

… nikdy nás nenapadlo, že jako...abych byla placená za to, že objíždím republiku,…“ 

Další problém, který respondenti vidí, jsou informace. Na netransparentnost činnosti také 

upozorňovala Platforma pro transformaci (2015). Považují za nedostatečné informování 

veřejnosti a snaží se tuto mezeru doplnit tím, že sami komunikují některé výstupy. 

Nedostatek není viděn pouze v toku ministerstvo – veřejnost, ale i mezi pacientskými 

organizacemi navzájem. 



 

 

68 

„Rozhodně je k tomu málo informací, jako jo. Prostě já je můžu předávat ty informace (…) 

Ale ani není jasný, co se může jako zveřejnit (…) a co je ještě rozjednaný. Jo, web reformy 

pořádně nefunguje. Je nepřehlednej a tak dále...“ 

Problém s informacemi má podle některých respondentů za důsledek demotivaci nových 

aktivních uživatelů: 

„Teďka připravuju (…) nějaký znalostní (...) informace – reforma je o tady tom projektu, 

tady tom projektu, tady tom projektu. Představitel projektu je todle. Tendle projekt se 

zabejvá timhle, tendle projekt se zabejvá timhle, (…) Já zjišťuju, že je potřeba těm lidem to 

dát, jinak je do tý reformy nedostaneš.“ 

Většina respondentů zmiňuje netransparentnost výběru zástupců, reprezentativitu a kritizuje 

určité formy klientelismu, které na této úrovni spatřují. Někteří respondenti mají částečnou 

nedůvěru k zástupcům uživatelů jako jednotlivcům, kteří v současnosti disponují silnou 

mocí ovlivňovat pohled dalších aktérů na uživatele a reprezentovat jejich názory. Tito 

jednotlivci víceméně reprezentují velmi početnou skupinu lidí, přičemž se jedná o velmi 

heterogenní skupinu (podle druhu a závažnosti diagnóz, invalidity, zkušeností), která nemusí 

vždy vystupovat jednotně. Navíc respondenti zmiňují riziko, že se do popředí mohou dostat 

jednotlivci, kteří sledují svůj vlastní zájem a nechtějí spolupracovat s ostatními uživateli. 

Takováto reprezentace ztrácí důvěryhodnost v celý proces reformy a motivaci se na ní 

podílet. Nedůvěra vytváří individualistické chování organizací a neochotu společně hledat 

východisko. Vedle ekonomické rivality (boj o prostředky) vzniká mocenská rivalita, která 

je podle některých respondentů však vytvářena jednotlivci, ne celými organizacemi (většina 

členů je nakloněna spolupráci, ale někteří nespolupracující jednotlivci mohou mít klíčové 

pozice). Proto je reprezentativita a větší množství příležitostí zásadní podmínkou, kterou by 

mělo ministerstvo zajistit, zároveň je zde však požadavek na uživatelské hnutí, aby se 
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zmobilizovalo a podporovalo uživatele v zapojování. Problém tedy vytváří existence 

neformálních sítí, které podlamují důvěryhodnost a podporu systému zapojování. 

Na druhou stranu z rozhovorů vyvstal rozdíl v preferencích, kdy je některými respondenty 

z řad neuživatelů preferován zástupce uživatelů, který by konstruktivně formuloval 

požadavky a byl by schopen se prosazovat, zatímco jiní respondenti (uživatelé i neuživatelé) 

požadují spíše reprezentativního a transparentně jednajícího zástupce. 

Respondenti vyjadřují nespokojenost s nestabilním politickým prostředím (volby a priority 

jednotlivých ministrů), které může mít dopad jak na postup reformy, tak na již navázané 

vztahy s ministerstvem. Výrazné personální změny na odborných pozicích v ministerstvu 

jsou vnímány jako kontraproduktivní z důvodu přerušení kontinuity procesu. 

Co se týká forem zapojování na meso úrovni, respondenti často zmiňovali komunitní 

plánování.18 Dále jako příklad dobré praxe ve spolupráci se státní správou respondenti uvedli 

Úřad práce Prahy 10. Respondenti dále zmínili navázání kontaktů a aktivitu v Brně, 

Pardubicích, co se týká rodinných příslušníků, pražští zástupci uživatelů spolupracují se 

zástupci v Hradci Králové, Zlíně, Budějovicích, Brně nebo Olomouci. Zapojování na meso 

úrovni se liší v lokalitách, záleží na schopnostech a motivaci místních uživatelů. Participace 

uživatelů v péči na meso úrovni má také podobu peer pracovníka v poskytování sociálních 

služeb.19 Respondenti uvedli, že v rámci implementačních projektů reformy budou lidé se 

zkušeností s duševním onemocněním zapojováni do regionálních koordinačních skupin, což 

má podpořit síťování a posílení uživatelského hnutí ve všech regionech. 

                                                      

18 Jedná se o „proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.“ 

(Rosecký a Oriniaková 2003)  
19 „Uživatelé péče se také podílejí přímo na poskytování služeb jako tzv. peer pracovníci. Jsou to lidé s 

vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří používají tuto zkušenost k podpoře dalších klientů a k 

posilování jejich naděje na zotavení.“ (PS ČLS JEP 2017, s. 9) 
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6.4. Překážky zapojení 

Z rozhovorů jsem identifikovala překážky, které brání zapojování uživatelů do meso a makro 

úrovní procesů reformy. Tyto překážky víceméně vycházely ze znevýhodnění, které 

uživatelé zmiňovali. Dva respondenti uvedli jako překážku socioekonomickou situaci, která 

souvisí se zhoršenou kvalitou života (nedostatečný příjem, nezaměstnanost, důstojné 

bydlení). Zjištěné překážky diskutuji v kapitole 7.4. 

Schéma č. 1 Výsledky rozhovorů - překážky zapojení 
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6.5. Očekávání respondentů – aspekty ideálního zapojování podle 

respondentů 

Respondenti také v rámci rozhovorů sdělili svá očekávání vůči ideálnímu stavu zapojení 

uživatelů. Výsledky detailněji diskutuji v kapitole 7.5. 

 

Schéma č. 2 Výsledky rozhovorů - očekávání respondentů 
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7. Diskuze výsledků 

7.1. Vymezení participace v dokumentech versus reálné podmínky 

V případě dokumentu Strategie reformy psychiatrické péče, či Malého průvodce reformou 

je zapojování naplňováno podle daných představ, jedná se však o velmi obecné představy. 

Některé cíle, jako „zapojit uživatele do všech aktivit reformy“ jsou navázané na budoucí 

kroky, konkrétně tím myslím realizaci jednotlivých implementačních projektů. Ty se již 

postupně rozbíhají, což dokládají výpovědi z rozhovorů – respondenti z Výkonného výboru 

takové začlenění očekávají na více úrovních v projektech jako je např. Destigmatizace či 

Deinstitucionalizace. Aktivizace zapojování, aplikace participativních prvků, spolupráce a 

vytvoření mechanismů participace se aktuálně děje na makro úrovni, i když v ne tak 

dostatečné šíři, jak by si někteří respondenti představovali. Zatím se participace v orgánech 

(pracovní skupiny, odborná rada, výkonný výbor) totiž týká jednotlivců a respondenti by 

uvítali více příležitostí a zahrnutí většího počtu (tím pádem i přizpůsobení podmínek takové 

participace). 

Cíle strategie reformy mají za cíl korespondovat s Úmluvou o právech lidí s duševním 

onemocněním. Jedná se o sociální začlenění, odstranění diskriminace, podílení se na řízení 

veřejných záležitostí. Zapojování uživatelů do procesů reformy na makro úrovni sice 

existuje a mandát ve Výkonném výboru je klíčovou pozicí, respondenti však kritizují 

nedostatečnost takového zapojení a neexistenci dvou zástupců pro uživatele ve Výkonném 

výboru hodnotí jako diskriminační. Sociální začlenění se týká všech organizačních úrovní, 

nejvíce zřejmě na meso úrovni v rámci regionálních správ, zdravotnických zařízení, 

svépomocných skupin a dalších, což respondenti zatím také hodnotí jako nedostatečné, ale 

doufají v potenciál realizace implementačních projektů. 
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Zapojování uživatelů je v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií. Jedná se však 

také o obecnější pojetí. V dokumentu je spíše rozebíráno zapojení všech zainteresovaných 

stran a pestrost zapojení v rozhodovacím a konzultačním orgánu je poměrně široká. 

S Metodikou přípravy veřejných strategií souvisí Metodika pro zapojování veřejnosti do 

přípravy vládních dokumentů, která v definování participace není příliš konkrétní, jedná se 

o konzultaci „bez určení délky a formy“ a konzultace je v tomto případě definována jako 

obousměrný tok informací – takové podmínky jsou více méně v souladu se zapojováním 

v případě pracovních skupin, Odborné rady (i přes kratší čas na diskuzi, než by si respondenti 

představovali), Výkonného výboru a mimo reformu Pacientské rady. Metodika pro 

zapojování však dále upozorňuje na důležitost transparentnosti, otevřenosti, důvěry, hledání 

konsenzu a „kombinace různých technik tak, aby byla dána každému možnost se zapojit“ 

(MVČR 2009, s. 7) Dle výpovědi respondentů jsou podle takových kritérií současné 

podmínky nedostačující a apelují na jejich rozvinutí – zejména se to týká transparentnosti, 

otevřenosti a kombinování různých technik zapojování, aby se mohl zapojit každý (míněno 

napříč organizačními úrovněmi). 

V dokumentu Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015-2020 je 

zdůrazněna spolupráce s organizacemi, které poskytují reprezentativní expertní vědění a 

efektivní a smysluplné partnerství. Respondenti z řad zástupců uživatelů a jeden respondent 

z oblasti psychiatrie a implementace politik nevidí aktuální spolupráci s pacientskými 

organizacemi jako „efektivní a smysluplné partnerství“. Jedná se o aspekt, který je často ve 

výpovědích zmiňován a má za následek vytváření nedůvěry vůči takové spolupráci.  

Pro definici efektivního a smysluplného zapojování v rámci procesů reformy by bylo zřejmě 

vhodné vytvořit strategický dokument přímo pro popis participace uživatelů 

Z komprehenzivního modelu zapojování pacientů vyplývá nutnost začlenit koncept 
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zplnomocnění a reagovat na lidskoprávní dokumenty. Je možné, že by někteří aktéři 

pohlíželi na vznik takového dokumentu jako komplikaci pokračující práce, nicméně by 

pomohl nastavit důvěryhodnější vztah mezi tvůrci politiky a příjemci, podpořit přijetí 

reformy, hladší implementaci a v neposlední řadě by byl v souladu se všemi zmíněnými 

strategickými dokumenty. Stejně tak by bylo vhodné spolupráci legislativně ukotvit pro 

zesílení formálnosti. (Ocloo a Matthews 2016) 

7.2. Výzkumná zjištění perspektivou typologie participačního žebříku 

Pro porozumění zapojení uživatelů péče do procesů reformy jsem využila participační žebřík 

Sherry Arnsteinové. Tento žebřík je hojně používaný, jak jsem se dočetla z přehledových 

zahraničních článků, v mém případě jsem se setkávala aplikací nebo inovací takového rámce 

na oblast zdravotní politiky (Charles a DeMaio 1993; Marent et al. 2015; Carman et al. 2013) 

Jeho modifikace je také použita v Metodice pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních 

dokumentů a učebnici veřejné správy.  

Při analýze výpovědí z rozhovorů je možné rozeznat tokenistické prvky zapojování i určité 

náznaky manipulace. Nicméně jsem kriticky posoudila, že by u těchto příkladů bylo vhodné 

zjistit ještě více informací, tzn. více hloubkových rozhovorů zúčastněných aktérů, aby se 

předešlo nedorozuměním. Nicméně se jedná o následující situace: 

V případě orgánu Odborné rady respondenti uvedli nedostatečný prostor pro diskuzi. 

Arnsteinová zmiňuje, že mohou být účelně nastaveny takové podmínky, aby probíhala 

komunikace jedním směrem (příčka informování). Participace nenaplňuje svou funkci, 

účastníci jsou pouze informováni i přesto, že funkcí takového orgánu je poskytovat odborná 

stanoviska. Otázkou je, jestli takové podmínky odpovídají manipulačním technikám, které 

zabraňují zjišťování detailů o řadě témat, která jsou pro uživatele klíčová, každopádně jsou 
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podmínky smysluplného zapojování nedostatečné. Jeden respondent zmínil pozdní dodávání 

zápisů, což je jedno z důležitých aspektů komunikace a informování dalších zúčastněných. 

Nedostatky byly viděny i v rámci pracovních skupin, kdy dva respondenti (uživatel a 

neuživatel) uváděli nejasné formulace činnosti a nedostatečný rozbor problematiky 

v souvislostech s dalšími skupinami i rezorty. Skupiny se podle záznamů na webových 

stránkách scházely velmi zřídka, respondenti si na skupiny vzpomínali matně a nejasně a 

aktivitu těchto skupin i podobně hodnotili. Takové podmínky by se daly přirovnat k příčce 

obměkčování (placation), které se sice tváří jako regulérní účast, nicméně příležitostí 

k řešení problematiky jsou podle respondentů (uživatelů a jednoho neuživatele) 

nedostatečné. Na druhou stranu byla jedním respondentem zaznamenána nedostatečná 

aktivita uživatelů při setkávání pracovních skupin – při výpovědích jiných respondentů je 

však patrná rozpačitost ohledně smyslu účasti a obecně činnosti těchto skupin. 

V případě Výkonného výboru (dále Výbor) jsou patrné prvky obměkčování (placation), kdy 

jsou hlasy uživatelů upokojovány – uživatel, který stále připomínal absenci zástupce 

uživatelů ve Výboru, byl zvolen na toto místo – podle pohledu Arnsteinové „upokojen“. 

Respondenti často zmiňovali převahu profesionálů nad jedním zástupcem uživatelů, a tedy 

jakousi iluzivnost rovné účasti (obměkčení účasti) – i přesto, že členové výboru zastupují 

jednotlivě svá vlastní specifika činnosti, stále se jedná o odborníky z podobné oblasti a 

podobnými perspektivami, oproti jednomu uživateli disponujícímu jedinečnou 

perspektivou, potřebnou pro správné nastavení uživateli přijatelné péče.  

Na jednu stranu je vhodné podotknout, že Výkonný výbor je klíčový orgán reformy, a tudíž 

mandát uživatele v něm je částečný úspěch. Je však výrazně velkým nedostatkem opožděné 

jmenování zástupce uživatelů ve Výboru. Uživatelé se totiž nemohli vyjádřit k předchozím 
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tématům, která byla ve Výkonném výboru bez jejich přítomnosti probírána a odhlasována, 

bezprostředně se jich týkala a pro uživatele byla klíčová a palčivá. 

Součástí obměkčování je podle Arnsteinové i nedostatek finančních prostředků a lidských 

zdrojů, což omezuje kvalitně vyjadřovat své požadavky. Zástupci uživatelů v orgánech, jako 

je Výkonný výbor, Odborná rada, Pacientská rada uvádějí nedostatek finančních prostředků 

a časových kapacit pro svou činnost – souvisí s tím limity rozvoje pacientských organizací, 

na které je při makro úrovni vyvíjen tlak na profesionalizaci a reprezentativitu, které se bez 

financování neobejdou. 

U participačního žebříku Arnsteinové oceňuji díky jejímu kritickému přístupu (oproti jiným 

modelům) možnost rozeznat diskriminační a tokenistické prvky. Nicméně výzkumník může 

tuto typologii příliš snadno využít pro kritiku věcí, které se vyvíjí určitým tempem ve 

svém sociálně-ekonomicky-kulturním kontextu. Proto je vhodné sledovat vývoj zapojení 

uživatelů do procesu reformy kontinuálně, přičemž by se měl posouvat směrem k vyšším 

příčkám (či doprava v kontinuu) participace. 

Sama autorka participačního žebříku popsala svojí typologii jako „provokativní“ (Arnstein 

1969, s. 216), s čímž také souvisí doba, kdy žebřík vznikl – jedná se o dobu počínajících 70. 

let, kdy dynamický rozvíjela hnutí prosazující lidská práva utlačovaných. 
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7.3. Výzkumná zjištění perspektivou kontinua participace ve zdravotní 

péči  

Typologie Carmanové a kol. (2013) mi umožnila obecně zařadit zapojení uživatelů péče ve 

zdravotnictví na mikro, meso i makro úrovni. Na makro úrovni bych příležitosti českých 

uživatelů psychiatrické péče umístila na stupeň konzultace (consultation) a zapojení 

(involvement), přičemž konzultací by byla myšlena účast v Odborné radě (jako konzultační 

orgán) a pracovních skupinách. Členství ve Výkonném výboru bych zařadila jako zapojení 

(involvement) – z popisu respondentů jsou patrné tokenistické prvky, nicméně se jedná o 

klíčový, výkonný orgán. Zařazení účasti na regionální implementaci politik je zatím 

v začátcích, a bylo by dobré kategorizovat účast až v pokročilejším vývoji.  

V případě zapojování peer pracovníků do zdravotně-sociální péče bych participaci zařadila 

do středního stupně – zapojení (involvement), ale podle jedné výpovědi respondenta 

neuživatele z Výkonného výboru existence peer pracovníka není všude pravidlem. 

Typologie však opomíjí zdravotně-sociální pomezí, které na meso-úrovni obsahuje 

komunitní plánování služeb. 

Jak jsem již zmínila, další modifikace typologií participace ztrácejí kritičnost, podobně jako 

kontinuum Carmanové a kol. a jedná se o popisnou kategorizaci. Proto snad za ještě více 

přínosnější považuji systematické rešerše, které se zabývaly překážkami a příležitostmi 

v oblasti zapojování pacientů do zdravotní péče. 
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Obr. 5 Zjištěné příležitosti participace uživatelů péče v psychiatrické péči - kontinuum 

zapojení (Carman et al. 2013, vlastní úprava) 

 

 

7.4. Překážky a příležitosti 

Respondenti v rozhovorech zmiňovali překážky v zapojování na meso a makro úrovni 

psychiatrické péče, se kterými se uživatelé psychiatrické péče setkávají. Tyto překážky 

korespondují se překážkami zmíněnými v zahraniční literatuře, která navíc nabízí méně či 

více konkrétní možnosti, jak tyto překážky zmenšit či odstranit. 

Souvislostí aktivního uživatele a jeho socioekonomické situace se zabýval Brandon Kelly 

(2006) Diskriminace a sociální vyloučení, strukturální násilí a přístup společnosti – to jsou 

faktory, které výrazně ovlivňují motivaci zapojování. Stejně tak Ocloo a Matthews jsou toho 

názoru, že záležitosti „nerovnosti, diskriminace a sociálního vyloučení také hrají silnou roli 

v odrazení mnoha jednotlivců a skupin v účasti na zapojovacím procesu.“ (2016, s. 628) 
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K překonání takových překážek je podle autorek klíčový přístup – zajistit, aby všichni 

uživatelé péče měli otevřenou a účinnou cestu k vyjádření svého názoru či potřeb.  

Nízké míře participace se věnuje Conklinová a kol. (2010). Vysvětlují, že překážkou 

k zapojení může být omezená poptávka, protože potenciální participanti neočekávají, že by 

měli výrazný vliv. Může i vzniknout konflikt v průběhu procesu, který může od účasti 

odradit. Autorky uvádí chybějící kapacitu v organizacích, které by potenciálně mohly 

zapojovat další uživatele. Může i chybět srozumitelnost a účel zapojení, na což respondenti 

výzkumu často naráželi. Pacientské organizace mohou mít i jiné priority, jako jsou služby 

poskytované peer pracovníky, což jeden z respondentů z řad zástupců pacientských 

organizací uvedl. Ianniello a kolektiv (2018) doporučuje budování podpůrných sítí a kapacit, 

které by spolupracovaly s klíčovými institucemi, či zapojování informovaných facilitátorů. 

Podle Ocloo a Matthews je vhodné dosáhnout „těžce dosažitelných“, stavět důvěru a 

zkoumat, jaká praxe funguje. Vytvářet „atraktivní, inkluzivní příjemné prostředí 

s občerstvením a přístupem ke klíčovým znalostem.“ (2016, s. 628) 

S kapacitou v organizacích souvisí i nedostatek financí a času. Ocloo a Matthews (2016) 

zmiňují finanční překážky v podobě neplacení účastníkům pro zapojení, vysoké náklady na 

účast apod. Conklinová a kol. (2010) také zmiňuje náklady, zejména časové – i respondenti 

zmiňovali časovou vytíženost a vyčerpanost, která není udržitelná. Možné řešení je již ve 

zmíněném budování podpůrných sítí a kapacit. (Ianniello et al. 2018) Jedna z možností 

financování by mohl být příspěvek na činnost Pacientských organizací z veřejného 

zdravotnického pojištění. Dle výpovědi jednoho z respondentů – odborníka na legislativu, 

„bez toho, aniž by byli zakotveni v zákoně (…) nemohou dostat příspěvek na činnost“. Do 

budoucna respondent naznačil již vytvářející se možnost financování činnosti pacientských 

organizací (v oblasti administrativy a správy) z Norských fondů. Respondent takové opatření 
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zmiňoval v souvislosti s financováním pacientských organizací farmaceutickými firmami, 

které mohou vytvářet závislost na finančních prostředcích a ovlivňovat činnost v rozporu 

s hodnotami občanského sektoru.  

Ocloo a Matthews (2016) zmiňují jako hlavní překážku neinformovanost. Pokud chybí 

dostupné a náležité informace, které by mohly osvětlit zapojování uživatelů a průběh 

reformy, je to výrazný nedostatek, který může ovlivnit rozvoj uživatelského hnutí. Můžeme 

vidět z výpovědí respondentů, že informace jsou pro ně velmi důležité, jak ve formě zápisů, 

tak webových stránek a dalších prostředků. Autorky doporučují poskytovat patřičné 

informace a využívat inovativní formy komunikace pro lepší srozumitelnost procesu.  

Stejně jako respondenti, Kelly (2006) mluví o problému stigmatizace, který odrazuje 

uživatele psychiatrické péče zapojit se do rozhodování na různých organizačních úrovních. 

V potenciálních účastnících takové podmínky vyvolávají pocit, že nemají co nabídnout nebo 

čím přispět. Kelly zdůrazňuje, že přítomnost duševní nemoci neznamená nemožnost 

zapojení. Většina lidí s duševním onemocněním je schopna participovat a tyto schopnosti se 

dají navýšit vhodnými vzdělávacími intervencemi. Ocloo a Matthews (2016) doporučují 

advocacy – podporu prosazování se, budování sebevědomí a dovedností, nabídnout 

praktickou pomoc či příležitosti (jako např. svépomocné skupiny), které by podpořily 

zplnomocnění uživatele. 

Se stigmatem a duševní kondicí souvisí přetrvávající paternalismus, který přímo 

v publikacích o překážkách nebyl identifikován, nicméně dle mého názoru velmi souvisí s 

nedůvěrou a nejistotou profesionálů ve sdílení moci a přijetí expertizy uživatele v důsledku 

jiných priorit organizace péče a absence tréninku, což Ocloo a Matthews zmiňují jako 

klíčovou překážku pro implementaci participačních strategií. (2016) 
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Respondenti uváděli pochybnosti ohledně reprezentativity, zmiňovali problém zastoupení 

různorodosti duševních onemocnění a s tím souvisejících zkušeností a v neposlední řadě 

také nejisté prostředí spolupráce a problém kontinuity spolupráce. Problém reprezentativity 

na makro úrovni zmiňuje Ocloo a Matthews (2016) – často je zapojená velmi úzká skupina 

jedinců, kdy se vybírají jeden až dva „příjemní“ jedinci do vybraných komisí či projektů. 

Taková praxe je velmi kritizována pro exkluzivitu a tokenismus. Mohou dokonce vznikat 

neformální netransparentní vztahy, které mohou bránit zapojování dalších uživatelů – Ocloo 

a Matthews zmiňují tzv. gatekeepers, jedince, kteří blokují proces zapojování. Zkušenosti 

nevládních neziskových organizací v ovlivňování veřejných politik v České republice jsou 

popisovány ve studii Friče (Frič 2000). Pravidla spolupráce mezi státem a neziskovými 

organizacemi (v tomto případě pacientskými organizacemi) nejsou jasně ukotvena (nemluvě 

o institucionálním zakotvení zapojování v reformě) a neformální nastavení vztahů silně 

závisí na osobách, které na ministerstvu působí – to má za následek projevy manévrování a 

klientelismu, zároveň nedůvěru a podezírání úředníků z manipulace s informacemi a 

příležitostmi. Řešení takového problému zmiňuje jak Frič, tak Ocloo a Matthews. V případě 

reprezentace je podle Ocloo a Matthews (2016) klíčové zajistit vhodný přístup pro všechny 

– účinnou cestu ke strukturám politik a mít slovo. Stejně jako Frič (Frič 2000) autorky 

doporučují institucionální zakotvení forem zapojování jako stabilní bod rozvoje spolupráce 

mezi státem a organizacemi. 

7.5. Aspekty ideálního zapojování uživatelů péče podle respondentů 

Představy respondentů o ideálním zapojování uživatelů psychiatrické péče do procesů 

reformy víceméně korespondují s dosavadními poznatky o ideálních podmínkách 

participace. V případě respondentů, kteří byli členy Výkonného výboru a odborníky 

v oblasti psychiatrie a implementace politik, byl spatřen rozdíl v představách ohledně 

zapojování. Jeden respondent měl inovativnější představy, dával více důraz na 
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multidimenzionalitu, různorodost příležitostí a principiální zakotvení, zatímco další dva 

respondenti spíše reagovali na současný stav a soustředili se na možnosti zlepšení aspektů 

činnosti pacientských organizací na makro úrovni.  

V očekávání zástupců uživatelů se objevují principy 4Pi, které jsem uvedla v kapitole 3.2.2 

(principy, účel, proces, účast, dopad). Jedná se o principy transparentnosti a rovnoprávného, 

nediskriminačního přístupu, kdy respondenti odkazují o Listinu Základních práv a svobod a 

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Zástupci uživatelů očekávají 

smysluplnost zapojení, jasně definovaný účel a efektivitu, což i znamená vyhnutí se 

tokenismu. Požadují péči orientovanou na člověka (patient-centered care) a lidský přístup. 

S péčí orientovanou na člověka souvisí i víceúrovňové zapojení (makro-meso-mikro), kdy 

respondenti zmiňovali jak vztah pacienta a lékaře, tak regionální úroveň účasti při 

komunitním plánování nebo činnost peer pracovníků a samozřejmě makro úroveň 

ovlivňování politiky, s důrazem na vzájemné propojení všech těchto úrovní. Respondenti 

reflektovali současné překážky zapojování uživatelů – ideální zapojení potřebuje dostatek 

aktivních členů v organizaci, na což naráží i Conklinová a kol. (2010, s. 11) v líčení důvodů 

pro odrazení participace (nedůvěra v to, že něco ovlivním, jiné priority v činnosti jako je 

poskytování peer poradenství a další). Jeden z respondentů uvedl profesionální koordinaci a 

facilitaci pracovních skupin jako kvalitní a efektivní zprostředkování požadavků uživatelů, 

podobné doporučení měl ve svém článku i Ianniello a kol (2018). Respondent také vidí 

východisko v podpoře uživatelů poskytovateli služeb, jako určitý způsob obhajoby či 

podpory v síťování s klíčovými aktéry. Jeden respondent jako zástupce rodinných 

příslušníků uživatelů zmínil mezinárodní kontext spolupráce pro sdílení dobré praxe, což je 

dle mého názoru vhodný způsob, jak prosadit svou autoritu na makro úrovni – stát se 

respektovanějším partnerem ve spolupráci se státem (nicméně je tu problém v kapacitě lidí 
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a finančních prostředcích). Také byla zmíněna potřeba lepší spolupráce mezi organizacemi 

navzájem, kterou respondent postrádá. 

Líčení ideálních aspektů jedním z respondentů, členem Výkonného výboru, se velice 

podobalo principům 4Pi, jednalo se o transparentnost zapojování, využití pestré škály 

příležitostí, které mají tu schopnost dosáhnout k celé skupině uživatelů psychiatrické péče a 

neupřednostňují jednotlivce se soustředěnou mocí. Princip zapojení dává do kontextu 

zotavení, které zmiňuje i Tambuyzer (2014). Nutno poznamenat, že se jednalo o 

respondenta, který má zkušenost se zahraničními přístupy, a to je možná jeden z důvodů, 

proč vidí nedostatek současného stavu participace v ČR v celkové kultuře péče a myšlení. 

Respondent je toho názoru, že aktuálně záleží roli státu, aby zajistil široké spektrum 

příležitostí a poskytl podmínky, které by rozvíjely participaci uživatelů. 

Od tohoto pohledu se lišila perspektiva dvou členů stejného orgánu, kteří dávali větší důraz 

na celorepublikové zastřešení, profesionalizaci organizací, čitelnost požadavků, výraznější 

aktivitu a spolupráci se zahraničím. Takové požadavky jsou pochopitelné – je klíčové na 

určitých úrovních sjednoceně vystupovat a formulovat své požadavky, mít silné zastoupení, 

které má v důsledku důvěryhodnější hlas, navíc je spojené s mezinárodní agendou a tím má 

ještě větší autoritu. Otázkou však je, jestli v ČR existují takové podmínky, za kterých by 

taková pacientská organizace mohla vzniknout, nebo konkrétněji pacientská organizace 

v oblasti stigmatizované psychiatrie, v některých případech finančně závislá na 

farmaceutických firmách, s ne-podporou nedůvěřivé veřejnosti a vládního zastoupení, které 

podle současných politických událostí a změn zřejmě ztrácí hodnotový kompas. 

V rámci profesionalizace pacientských organizací byl vytvořen projekt Akademie 

pacientských organizací (APO), která má za cíl podpořit nezávislost organizací a vzdělávat 

účastníky v klíčových dovednostech (efektivnější čerpání prostředků, prezentační 
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dovednosti a další) které by napomohly jejich rozvoji. Akademie byla založena Asociací 

inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Z výpovědi rozhovoru s respondentem – 

odborníkem na legislativu v oblasti zdravotnictví vyplývá snaha do budoucna vytvořit 

nezávislou iniciativu ve spolupráci Společnosti medicínského práva ČLS JEP, Univerzitou 

Karlovou a MZ ČR pro zaškolování pacientů. 

Co se týká profesionalizace pacientských organizací, existují určitá rizika. Jak uvádí 

Jantulová Šťovíčková (2005), profesionalizace probíhá jako reakce „na institucionální tlak 

na expertnost a uplatňování určitého vědění, které je určeno za základ pro řešení daných 

sociálních problémů.“ (2005, s. 143) Ve zvyšování odbornosti některých členů roste 

nerovnost v pozici mezi nimi a dobrovolníky, kteří ve světle činnosti profesionálů reflektují 

své nedostatky a jejich členství klesá. Občanský étos, který zastupoval principy organizace 

se mění na étos profesní, bez dobrovolníků mizí naplňovaní demokratizace – „tvorba 

sociálního kapitálu“, „posilování veřejné sféry“ a „umožňování reprezentace zájmu 

občanů“. Na jednu stranu považuji za vhodné do určité míry profesionalizovat některé 

pacientské organizace, aby byly schopné se prosadit na makro úrovni a komunikovat 

s mezinárodními organizacemi, nicméně je zásadní pro rozvoj občanské angažovanosti, a 

tedy sociálního začlenění, zplnomocnění a naděje na zotavení uživatele, ponechat při 

některých organizacích dobrovolnickou činnost (např. na meso úrovni), která by rozvíjela 

sociální kapitál společnosti, zejména skupiny uživatelů. 

Na základě výsledků a jejich posouzení ve světle dosavadních poznatků a v teorií vidím 

v současné době prioritu pro rozvoj participace uživatelů v poskytování náležitých informací 

o procesu reformy a v poskytnutí dostatečných prostředků (způsob financování lze řešit 

pomocí evropských sociálních fondů, ale i v rámci sociálního systému – příkladem může být 

činnost FAISEM v Andalusii) pro fungování a rozvoj pacientských organizací, a to jak na 
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makro úrovni pro rovnocennější spolupráci, tak na meso úrovni pro rozvoj občanské 

společnosti a rozšíření sítě (např. podpora svépomocných sdružení). S rozšířením sítě 

souvisí i osvěta (destigmatizace), která se týká změny náhledu na člověka s duševním 

onemocněním jako zplnomocněného jedince – občana se svými právy a potřebami. Takový 

náhled potřebuje získat nejen obecná veřejnost, ale i profesní skupiny, které se s člověkem 

s duševním onemocněním stýkají na každodenní bázi (pracovníci ve veřejné správě, 

sociálních službách, lékaři, sestry). 

 Následuje pro přehlednost tabulka s překážkami, které byly vnímané respondenty a 

korespondovaly se zahraniční literaturou, která řešení. Překážky jsou prezentovány v 

souvislosti s vybranými očekáváními respondenty. 
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Tabulka 3 Vybrané překážky vnímané respondenty, jejich návrh řešení a související ideální 

stav zmíněný některými respondenty 

Vnímané překážky 

respondenty 

Návrh řešení (na zákl. 

literatury a rozhovoru 

s R11) 

Očekávání související s 

překážkami 

Sociální vyloučení, 

socioekonomické překážky 

Zajistit podpůrné podmínky 

(Ocloo a Matthews 2016) 

Různé spektrum příležitostí, 

víceúrovňové zapojení 

(respondent R3) 

Nedostatek aktivních 

uživatelů 

Jasná srozumitelnost a účel 

zapojení, inkluzivní prostředí 

(Ocloo a Matthews 2016), 

podpůrné sítě a kapacity, 

(Ianniello et al. 2018) 

Smysluplnost, účel, efektivita 

(zástupci uživatelů), odborná 

facilitace (respondent R8) 

Nedostatek financí 

Finanční kompenzace 

(Ianniello et al. 2018) zajištění 

financí pro rozvoj organizací 

v rámci veřejného 

zdravotnictví, Norských fondů 

(respondent R11) 

 

Nedostatek informací 

Srozumitelnost a komunikace 

(Ocloo a Matthews 2016) 

Transparentní, poskytování 

informací, srozumitelná 

komunikace (uživatelé a R3) 

Stigmatizace 

Podpůrsné mechanismy, 

rozvoj podpůrných kapacit 

(Ocloo a Matthews 2016) 

destigmatizace (WHO 2010) 

 

Paternalismus 

Vzdělávání zdravotních 

profesionálů o sdílení moci a 

respektu uživatele jako 

experta zkušeností (Ocloo a 

Matthews 2016) 

Lidský přístup, péče 

orientovaná na člověka 

(uživatelé) 

Nereprezentativita, 

klientelismus 

Transparentní pravidla 

výběru, dostupný přístup 

všem (různé formy), 

vzdělávání pacientů (Ocloo a 

Matthews 2016) 

Profesionalizace (respondenti 

R4, R5), mezinárodní 

spolupráce (respondenti R4, 

R5, R9) 

(zdroj: autorka) 
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8. Závěr 

Za posledních padesát let se proměnil přístup státu k občanům při návrhu a poskytování 

veřejných služeb. Příchod směru New Public Management a následně konceptu Dobrého 

vládnutí (good governance), jehož ambicí bylo transparentnější a efektivnější vládnutí 

otevřel cestu k menší či větší spolupráci mezi státem a občanem.  

Prosazování návrhu efektivních služeb a sdíleného rozhodování (koprodukce) probíhá i 

v oblasti zdravotní péče. Strategie reformy psychiatrické péče odráží mezinárodní 

požadavky zapojovat příjemce služeb do procesu tvorby politik. Požadavky, ze kterých 

vychází, jsou obsahem jak strategických, tak lidskoprávních dokumentů, otázkou však je 

jejich reálné naplnění a podoba. Cílem mé práce je popsat a porozumět zapojení uživatelů 

do reformy psychiatrické péče na makro úrovni tvorby politik. Vycházím 

z komprehensivního modelu zapojování uživatelů psychiatrické péče, jejímž východiskem 

je pocit kontroly či odpovědnosti, aktivní role zapojení, různorodost zapojovacích aktivit, 

expertiza uživatele skrze zkušenost a partnerská spolupráce s odborníky. Zajímá mě kdy, jak 

a kam byli uživatelé zapojeni, jak vypadá současná podoba příležitostí, jakou vnímají ideální 

podobu klíčoví aktéři, jaký účel zapojení je zmíněn v dokumentech a jaký účel zapojení 

vnímají klíčoví aktéři, zejména samotní zástupci uživatelů. Dále jsem se zabývala otázkou, 

jakou mají uživatelé moc ovlivnit průběh reformy. Aplikovala jsem koncept participačního 

žebříku a zkoumala tokenistické prvky v zapojování (symbolická participace). V neposlední 

řadě mě zajímalo, jak je participace formálně ukotvena a s jakými překážkami se zástupci 

uživatelů potýkají.  

Zdrojem dat byly rozhovory či přepisy rozhovorů se zástupci pacientských organizací v 

orgánech reformy, Ministerstva zdravotnictví a dalšími aktéry z oblasti psychiatrie či 
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implementace politik. Jako sekundární data jsem využila strategické dokumenty upravující 

zapojování uživatelů péče a další relevantní dokumenty. 

Uživatelé psychiatrické péče jsou zapojováni již od vytváření strategie reformy (tzn. od roku 

2012) v rámci pracovních týmů a skupin. V současné době jsou zastoupeni ve Výkonném 

výboru a Odborné radě reformy a také mají hlas v Pacientské radě při MZ ČR. Odborná rada 

spolu s Pacientskou radou je konzultačním orgánem poskytujícím odborné stanovisko, 

zatímco Výkonný výbor se věnuje řízení a koordinaci aktivit reformy. Formální ukotvení 

všech tří orgánů je nastaveno statuty a jednacími řády, Pacientská rada je navíc součástí 

Oddělení podpory práv pacientů a účastní se vnitřního připomínkového řízení.  

Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že participace a obecně situace zapojování uživatelů 

psychiatrické péče v ČR má četné nedostatky a překážky, nicméně se jedná o participaci na 

makro úrovni tvorby politik, která v historii státu ještě nikdy nebyla.  

U participace jsem zaznamenala tokenistické prvky podle Arnsteinové (symbolická 

participace, znevýhodnění, nerovné rozdělení moci), které spočívají například 

v podmínkách, kdy jsou zástupci uživatelů vytížení a nemají nárok na finanční kompenzaci. 

Dalším zmíněným aspektem s prvky tokenismu je nedostatečné poskytnutí informací 

veřejnosti, nedostatek času na diskuze, nemožnost zástupce při absenci na schůzích ze 

zdravotních důvodů nebo pozdější poskytnutí mandátu členství ve Výkonném výboru, které 

výrazně znevýhodnilo pozici uživatelů. Příležitosti se tedy pohybují na středních příčkách, 

konzultace a obměkčování. Podobně se pohybuje i zapojování uživatelů do zdravotní péče 

v rámci kontinua Carmanové a kolektivu. Taková forma v některých respondentech, 

konkrétně zástupcích uživatelů a jednoho respondenta ne-uživatele, člena Výkonného 

výboru, vyvolává nedůvěru, nevidí smysluplnost v takové formě a účel zapojení je jimi 

definován jako odškrtnutí si políčka na prezenční listině. Jiní respondenti ne-uživatelé, 
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odborníci v oblasti psychiatrie a implementace politik, hodnotí současné zapojení kladně a 

víceméně v souladu se strategickými dokumenty v daném kontextu, a zdůrazňují nutnost 

budoucí profesionalizace a větší reprezentativity. 

V rámci výzkumu byly také zjištěny překážky, na které respondenti naráží a které víceméně 

souvisí s již zmíněnými tokenistickými aspekty – nedostatek informací, prostředků a 

kapacit, které by zaručily plnohodnotné naplňování role zástupce uživatelů v orgánech 

reformy a zároveň plně rozvíjely pacientské organizace. Respondenti navíc zmiňují 

znevýhodňující socioekonomické podmínky lidí s duševním onemocněním, stigmatizaci, 

přetrvávající paternalismus a otázku reprezentativity, která je zmíněna v souvislosti 

s nedostatkem aktivních uživatelů motivovaných participovat na makro, nebo meso úrovni.   

Překážky korespondují s odbornou zahraniční literaturou, která nabízí doporučení pro jejich 

zmírnění. Principem těchto doporučení je zajistit transparentnost a podpořit zplnomocnění. 

Autoři zahraniční literatury doporučují poskytovat prostředky pro rozvoj pacientských 

organizací, budovat sítě a kapacity napříč regiony či zajistit destigmatizační aktivity. 

Klíčovým prvkem je vytvářet transparentní pravidla a zajistit takové podmínky, které 

umožní přístup celé skupině lidí s duševním onemocněním podílet se na rozhodování.  

Respondenti z řad zástupců pacientských organizací očekávají smysluplné a účelné 

zapojení, transparentnost, přístup orientovaný na pacienta a dodržování lidských práv. 

Zatímco respondent ne-uživatel, který má zkušenost se zahraniční praxí v zapojování 

uživatelů péče považoval za prioritu nastavit různorodé příležitosti na více úrovních, jiní 

respondenti ne-uživatelé z oblasti psychiatrie a implementace politik viděli prioritu 

v profesionalizaci, která by navýšila reprezentativitu a kompetenci pacientských organizací 

spolupracovat na makro úrovni. Profesionalizaci považuji za potřebný proces budování 

kapacit spolupracovat s vládními strukturami na makro úrovni, nicméně dle poznatků ze 
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zahraniční literatury v rámci principu zplnomocnění je zásadní budovat sociální kapitál ve 

formě svépomocných skupin a dalších podobných dobrovolnických iniciativ v komunitách 

a na lokálních úrovních. 

V rámci výzkumu jsem se setkala s velkým množstvím literatury na téma zapojování 

uživatelů ve zdravotnictví nebo přímo v oblasti psychiatrické péče. Literatura popisovala 

koncepce zapojování jako poměrně nekonzistentní, bez jasných konceptualizací a 

terminologií, kdy i přes množství studií není dostatečná evidence o výstupech a efektivitě, 

která by měla potenciál evaluace. Jedním z mála opěrných bodů je naplňování 

lidskoprávních principů nebo spokojenost se službami jako výsledek zapojení. Většina 

dalších argumentů jsou odhady. Navíc z důvodů zatím počínajících fází participace (orgány 

reformy vznikly v roce 2017), která se každým měsícem dále rozvíjí, nejsou podmínky pro 

vytváření pevně daných závěrů. Místo toho jsem se tedy snažila použít rámec, díky kterému 

bych vystihla určité prvky participace a které bych v kontextu uživatelského hnutí 

zanalyzovala a porozuměla jim. Výsledkem jsou zjištění, která mohou osvětlit některé 

problémy současné participace uživatelů a nabídnout možná řešení těchto problémů. 

Každopádně upozorňují na „nehotový“ stav věci a mají tak potenciál podnítit aktéry vládních 

struktur k vytvoření dalších zplnomocňujících příležitostí zapojit uživatele do rozhodování 

o podobě péče. Jedná se totiž v zásadě o každého pátého voliče, který péči v oblasti 

duševního zdraví potřebuje. 
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9. Summary 

Over the past fifty years, the state's approach to citizens has changed in the design and 

delivery of public services. The arrival of the direction of New Public Management, and 

consequently the good governance concept, whose ambition was more transparent and more 

effective government, opened the way for cooperation between the state and the citizen. 

Promoting effective service design and shared decision-making (co-production) also takes 

place in healthcare. The psychiatric care reform strategy reflects the international 

requirements to involve the recipient of services in the policy making process. The 

requirements on which it is based are the content of both strategic and human rights 

documents, but the question is their real fulfillment and form. The aim of my work is to 

describe and understand the involvement of users in the reform of psychiatric care at the 

macro level of policy making, using comprehensive model of involving psychiatric care 

users. I ask when, how and where the users were involved, how respondents perceive present 

structure of opportunities of the perception of what ideal form of opportunities of the key 

actors perceives, what purpose of engagement is mentioned in the documents and what the 

purpose of involvement is perceived by key actors, especially the users' representatives 

themselves. I also focused on the question of how users have the power to influence the 

course of the reform, how the participation is formally anchored and what obstacles the users' 

representatives face. 

Data sources were interviews or transcripts of interviews with representatives of patient 

organizations in the reform bodies, the Ministry of Health, and other actors in the field of 

psychiatry or policy implementation. As secondary data, I used strategic documents to guide 

the involvement of carers and other relevant documents. 
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Users of psychiatric care have been involved since the establishment of the reform strategy 

(i.e. since 2012) within the working teams and groups. They are currently represented in the 

Executive Committee and the Expert Council on Reforms and they also have a voice in the 

Patient Council at the Ministry of Health. The Expert Board, together with the Patient 

Council, is a consultative body providing expertise, while the Executive Committee is 

dedicated to managing and coordinating reform activities. The formal anchor of all three 

organs is set by statutes and rules of procedure. The Patient Council is also part of the 

Patients' Rights Support Unit and is involved in internal reminders. 

The interviews with respondents show that participation and general situation of 

involvement of users of psychiatric care in the Czech Republic has numerous shortcomings 

and obstacles, but it is a macro-level participation in policy making which has never been in 

the history of the state. 

I have noticed Arnstein’s tokenist elements (symbolic participation, disadvantage, unequal 

distribution of power) - inadequate provision of information to the public, lack of time for 

discussion, failure of a representative in absence at meetings for medical reasons, or later 

granting of a mandate for membership in the Executive Committee, which significantly 

disadvantaged users' position. Opportunities are, therefore, on the middle bars, consultation 

and refinement. Similarly, the involvement of users in healthcare within the Carman 

Continuum and the Collective. 

Such a form provokes distrust among users, does not see meaningfulness in such a form, and 

the purpose of engagement is defined as a ticking of the box on the attendance list. Other 

respondents, non-users, psychiatric experts and policy implementers, evaluate current 

engagement more positively as more or less consistent with strategic documents in the 
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context, and emphasize the need for future professionalisation and greater 

representativeness. 

The research also identified obstacles encountered by respondents - a lack of information, 

resources and capacities that would guarantee full fulfillment of the role of the 

representatives of users in the reform bodies, while fully developing patient organizations. 

Respondents also refer to the disadvantaged socio-economic conditions of people with 

mental illness, stigmatization, persistent paternalism, and the question of representativeness. 

Obstacles correspond to professional foreign literature, which offers recommendations for 

their mitigation. The principle of these recommendations is to ensure transparency and 

empowerment. Authors of systematic searches recommend providing resources for the 

development of patient organizations, building networks and capacities across regions, or 

providing destigmatization activities. A key element is to create transparent rules and ensure 

conditions that allow the whole group of people with mental illness to participate in decision-

making. 

Patient organizations' representatives expect meaningful and effective engagement, 

transparency, patient-oriented approach, and respect for human rights. Non-psychiatric 

respondents and policy implementation respondents saw a priority in professionalisation that 

would increase the representativeness and competence of patient organizations to work 

together on a macro level. 

In the research, I have encountered a great deal of literature on the topic of involving 

healthcare users or directly in the field of psychiatric care. The literature described the 

concept of involvement as relatively inconsistent, without clear conceptualization and 

terminology, although there was not enough evidence of outputs and effectiveness that 

would have the potential for evaluation despite several studies. So I tried to use a framework 
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that would capture certain elements of participation and analyze and understand them in the 

context of the user movement. As a result, there are findings that can illuminate some 

problems of current user participation and offer possible solutions to these problems. The 

findings have the potential to encourage government actors to create additional empowering 

opportunities to involve users in decision-making in healthcare. This is, in principle, about 

every fifth voter who needs mental health care. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému, návaznost na jiné práce – současnou úroveň 

domácích a zahraničních poznatků (jejich podrobnější zdůvodnění a přehled lze uvést 

v části D. teoretická východiska), formulace a zdůvodnění výběru výzkumného 

problému. Na konci tohoto odstavce se pokuste formulovat výzkumný problém jednou 

větou. 

V říjnu 2013 byla za působení ministra zdravotnictví MUDr. Martinem Holcátem, MBA, 

schválena strategie reformy péče o duševní zdraví. (MZ ČR 2013a) Jedná se o velmi 

hlubokou změnu v oblasti duševního zdraví, která zcela mění charakter péče směrem 

ke komunitní. Reforma už existuje čtvrtým rokem a plány se posouvají. Autoři reformy 

deklarovali spolupráci s neziskovými organizacemi, které poskytují péči pacientům, 

ale také prosazují práva a potřeby jich a jejich blízkých (nejenom účast na kulatých 

stolech, ale také v legislativním procesu). Právě spolupráce s občanským sektorem je 

záležitostí, která je mezi organizacemi v současné době diskutována už od roku 2014. 

Tehdy už v prvním čtvrtletí přípravy zamrzly, a proto Platforma pro transformaci 

systému péče o lidi s duševním onemocněním vyslovila požadavky o Národním plánu 
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péče o osoby s duševním onemocněním s konkrétními postupy (Platforma 2012). 

Později si také stěžovala na netransparentnost činnosti. (Platforma 2015) 

V dubnu letošního roku náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová přislíbila 

úzkou spolupráci pacientských organizací na legislativním procesu, konkrétně 

vnitřním připomínkovém řízení návrhu zákona o duševním zdraví. (MZČR 2017) 

Jedná se o klíčové vyjádření, které má šanci vytvářet kvalitně a efektivně novou 

podobu péče o duševní zdraví.  

Jelikož se na podzim uskuteční volby, zajímavým aspektem bude přebírání této mohutné 

reformy do rukou nové vlády. Bude přínosné sledovat, jak se mění rétorika a povaha 

spolupráce s neziskovými organizacemi. 

Co se týká povahy vztahu českých neziskových organizací a státu, podle Friče (2000) se 

jedná spíše o kooperativní vztah, který je však nevyrovnaný. I přesto, že oba sektory 

kooperují v četných formách spolupráce, stále se nejedná o rovnocenné partnerství a 

spolupráce je založená na neformálních pravidlech, čili záleží na osobě, která zrovna 

ve funkcích veřejné správy působí – tato okolnost dává průchod manévrování a také 

klientelismu. Neziskové organizace podezírají úředníky z manipulace s informacemi o 

příležitostech zapojení do rozhodovacího procesu. Zároveň se však nesnaží vytvářet 

konflikty, aby si ponechaly dobré vztahy s veřejnou správou. Úředníci veřejné správy 

spíše podporují pracovité, ale krotké neziskové organizace. Neziskový sektor si musí 

prosazovat svou existenci už z toho důvodu, že v průběhu transformačního období byl 

finančně a organizačně ošetřován spíše veřejný a komerční sektor. Získávání 

pozornosti a vnímání neziskového sektoru jako rovného partnera je však běh na 

dlouhou trať. (tamtéž) 

Práce Mgr. Veroniky Panchartkové (2010) posuzuje roli neziskových organizací v politice 

duševního zdraví. Mapuje zaměření nových servisních obecně prospěšných organizací 

i jejich regionální rozložení. Na práci budu navazovat ve smyslu toho, jakou roli měly 

neziskové organizace v rámci péče duševního zdraví ještě před reformou a o jakou 

povahu spolupráce se státem se jednalo. Zatímco autorka zkoumala neziskový sektor 

plošně a jen organizace servisního charakteru, já se zaměřím jak na servisní, tak 

advokační organizace v Praze, které se angažují v reformě péče o duševní zdraví 

(účastní se diskuzních událostí). 
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Diplomová práce Bc. Lenky Kondorové (2017) se již zaměřuje na reformu péče o duševní 

zdraví a její ideová východiska porovnává se světovými diskurzy. Michal Divíšek 

(2017) ve své bakalářské práci srovnává dokumenty Ministerstva zdravotnictví a 

Světové zdravotnické organizace. Obě práce upozorňují na důležitost komplexního 

přístupu k politice duševního zdraví a určitého redukcionismu reformy v Česku, kdy 

je dán důraz převážně na psychiatrický obor místo toho, aby převažoval 

multidisciplinární přístup. S tím souvisí i mé zaměření, jestli spolupráce s neziskovými 

organizacemi není jen aktivitou „na efekt“, pokud není zachována multidisciplinarita 

– jak neziskové organizace na tuto spolupráci nahlížejí a jestli odpovídá Státní politice 

vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. 

Mým výzkumným problémem je povaha spolupráce Ministerstva zdravotnictví s nestátními 

neziskovými organizacemi (nové advokační a servisní obecně prospěšné neziskové 

organizace) při tvorbě a realizaci aktuálně probíhající reformy péče o duševní zdraví. 

 

B. Cíle diplomové práce (jejich přímá souvislost s formulovaným výzkumným problémem) 

Cílem práce je popsat a vyhodnotit povahu spolupráce nových advokačních a servisních 

neziskových organizací a Ministerstva zdravotnictví v oblasti reformy péče o duševní 

zdraví, od vzniku reformy, tzn. od října 2013 do teď. 

 

C. Výzkumné otázky 

1. Jak probíhá spolupráce neziskových organizací, (tj. organizací sdružující lidi 

s duševním onemocněním a jejich blízké a organizace poskytující péči duševně 

nemocným) a ministerstva zdravotnictví v rámci aktuálně probíhající reformy péče 

o duševní zdraví? 

2. Jakou povahu podle teoretických východisek typologie má spolupráce mezi 

advokačními neziskovými organizacemi a servisními neziskovými organizacemi na 

jedné straně a Ministerstvem zdravotnictví na straně druhé? 

3. Jak na tuto spolupráci nahlížejí obě strany, tj. veřejná správa a neziskové organizace? 

4. Jak Ministerstvo zdravotnictví při reformě péče o duševní zdraví splňuje opatření 

Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 
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v principu č. 4 „Vláda ČR bude podporovat rozvoj efektivního a smysluplného 

partnerství a spolupráce s NNO“ 

D. Teoretická východiska 

Součástí této části může být také konceptuální rámec, analytické modely reprezentující 

hlavní komponenty výzkumného problému a jeho sociálního, ekonomického a 

politického kontextu 

Teorie fází politického cyklu popisuje jednotlivé kroky při utváření politik. Reforma 

psychiatrické péče se v současné době pohybuje jak ve fázi rozhodování, tak i z části 

ve fázi implementace. Fáze rozhodování značí jejich formulaci veřejných politik. 

„Formulace je zpravidla výsledkem kombinace tvořivého myšlení, dostupných 

informací, možných politických nástrojů a našich i cizích zkušeností.“ (Veselý a 

Drhová 2007, s. 256; Potůček 2016) Při fázi implementace do arény vstupují 

nejrůznější aktéři, kteří spolu diskutují o realizaci politiky. Jedná se v tomto ohledu o 

kritickou fázi, kdy podoba navrhnuté politiky ovlivňuje směřování celého segmentu až 

na desítky let dopředu. Jedná se o kolektivní akci, kterou je potřeba efektivně 

koordinovat. 

Formulace a implementace politik se účastní více aktérů. Tím nejdůležitějším aktérem by 

měla být cílová skupina politik. Občanské organizace sdružují či pomáhají takovým 

jednotlivcům. Jako občanský sektor hájí lidské potřeby, které nejsou adekvátně 

ostatními sektory uspokojovány (Potůček 2016) – podobně jako péče o duševní zdraví 

– neziskové organizace pokryly Českou republiku svými službami, protože rozložení 

státní psychiatrické péče nebylo dostatečné. Organizace tak disponují cennými 

zkušenostmi, které by mohly zkvalitnit tvorbu politiky duševního zdraví. Dle rozdělení 

Friče existují nové servisní a advokační obecně prospěšné organizace. Nové servisní 

organizace poskytují určitou službu, zatímco cílem nových advokačních organizací je 

chránit lidská a občanská práva. (Frič 2014; 1998) 

„Vztahy mezi státem a neziskovým sektorem mohou být v zásadě kooperativní, anebo 

konfliktní.“ (Frič 2000, s. 14) Vztah vysvětluje tzv. „interdependency theory“ na 

základě předpokladu, že je pro obě strany výhodnější spolupracovat než být 

v konfliktu. (Frič 2000; Murray Svidroňová et al. 2016). Spolupráce může být 

průběžná či odložená, přičemž existují také modely partnerství, v západních zemích se 
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jedná například o korporativní model, model zájmových skupin či model střední cesty. 

(Frič 2000)  

Pro stát je klíčové spolupracovat s organizacemi občanského sektoru (neziskové organizace, 

pacientské organizace), které hájí potřeby a zájmy pacientů a jejich blízkých a navrhují 

tak nejvhodnější formu politiky – stát by proto měl brát v úvahu jejich připomínky a 

řídit se jimi, aby byla reforma zavedena co nejefektivněji. Tomuto přístupu se věnuje 

Idea dobrého vládnutí (Idea of good governance) (BDNL 2016, s. 5), moderní forma 

veřejné správy, která zdůrazňuje transparentnost a zodpovědnost institucí a požaduje 

aktivní zapojení občanů do rozhodování. Mezinárodní organizace šíří tento přístup – 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj vydala svůj dokument (ve spolupráci 

s Grambergerem, 2001), stejně jako Evropská unie vydala po Bílé knize vládnutí 

zprávu o hlavních principech a standardech pro konzultaci se zájmovými skupinami 

(European Comission 2002). Idea dobrého vládnutí vychází z konceptu participativní 

demokracie (participatory democracy). Muller (2008) jí pojmenovává jako funkci 

demokracie, vedle ochranné, legitimizační a integrační, jiní autoři participaci 

charakterizují čistě jako občanskou společnost (Shils 1991; Fullinwider 1999). 

Koncept popisuje zapojení občanů do rozhodování o veřejných záležitostech. Jedná se 

o „mnohavrstevnou decentralizaci politického systému, která usnadňuje kontakt 

občanů s veřejnou správou, případně přístup do procesu politického rozhodování.“ 

(Müller 2008, s. 112) „(Z)ájmové skupiny také mohou díky svému charakteru – 

k němuž patří zaměřenost na konkrétní problém – často dříve než politické strany 

rozpoznat či poukázat na vážná rizika či nebezpečí a navrhovat užitečná a zajímavá 

řešení.“ (2008, s. 112, 113) 

Jedním ze základních rámců pro fungování neziskových organizací v České republice je 

Ústava základních práv a svobod, která zaručuje institucionální rámec činnosti 

občanských organizací.  

V červenci roku 2015 schválila Vláda České republiky „Státní politiku vůči nestátním 

neziskovým organizacím na léta 2015-2020“ (Vláda ČR 2015). Jedná se o dokument, 

který uvádí základní principy vztahu s neziskovými organizacemi. Vláda chce 

podporovat silné, rozmanité a nezávislé nestátní neziskové organizace (dále jako 

NNO), chce efektivně a transparentně navrhovat státní politiky vůči NNO, chce 
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podporovat dobrovolnictví a dárcovství a konečně: rozvinout efektivní a smysluplné 

partnerství a spolupráci mezi veřejnou správou a NNO. (tamtéž) 

 

E. Výzkumný plán 

Výběr a zdůvodnění metod, zdroje dat: 

Jedná se o kvalitativně zaměřenou práci ve formě případové studie (Hendl 2012; Švaříček a 

Šeďová 2007). Považuji polostrukturované rozhovory za nejvhodnější metodu poznat 

charakter spolupráce mezi občanským a státním sektorem. Provedu také analýzu 

dokumentů (dokumenty ministerstva zdravotnictví, ale také oficiální dokumenty 

neziskových organizací, tiskové zprávy a další výstupy ze schůzí). 

Popíšu povahu spolupráce na základě sebraných dat (rozhovory – struktura viz „průvodce 

rozhovorem“ ve NNO a ovlivňování veřejné politiky (Frič 2000) a analýza dokumentů) 

podle teorie o vztahu mezi státem a NNO, zároveň vyhodnotím, jestli aktuální 

spolupráce odpovídá principu č. 4 Státní politiky – tzn., jestli jsou zmíněná opatření 

zavedena v plné míře, či jsou pouze přislíbena. 
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The aim of the study is to describe and assess the character of relations between non-profit 

advocacy and service organizations and state in terms of mental health care reform, 

from 2013 up to now. Typology of state-NGOs relations help to describe the character 

of the cooperation. The document „State policy towards non-governmental non-profit 

organizations for the years 2015-2020” provides criteria for assessing conditions of 

accomplishing the fourth principle of the policy in the mental health care reform. 
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