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Abstrakt 

Komunitní týmy běžné v mnoha zemích s rozvinutou komunitní péčí o duševní zdraví se 

v posledních letech pozvolna prosazují také u nás. Lze očekávat, že tento trend bude dále 

narůstat s realizovanou reformou psychiatrické péče. Diplomová práce se zaměřuje na 

komunitní týmy pro cílovou skupinu lidí se závažným duševním onemocněním, které jsou 

v zahraničí jedním ze základních pilířů péče o duševní zdraví. Teoretická část práce uvádí 

činnost komunitních týmů do kontextu komunitní péče a dále představuje tyto týmy 

především z hlediska jejich složení a způsobu práce. Výzkumná část analyzuje současnou 

situaci čtyř konkrétních týmů z hlediska multidisciplinárního složení a týmové spolupráce, 

popisuje a interpretuje některé konkrétní obtíže, kterým tyto služby v počátcích 

multidisciplinární spolupráce čelí, a zachycuje některé specifické momenty jejich činnosti. 

Využití kvalitativního přístupu prostřednictvím hloubkových rozhovorů s vedoucími 

pracovníky týmů a jejich zakládajících organizací umožnilo zprostředkovat specifický 

kontext těchto týmů a alespoň částečně zachytit dynamiku jejich aktuálního stavu a rozvoje. 

Práce ukazuje na některé faktory, které mohou v důsledku komplikovat práci celého týmu, 

například nedostatečné zapojení zdravotnického personálu do činnosti týmu, nebo možné 

rozdíly v přístupu a postojích sociálních a zdravotnických pracovníků. Přes naznačená úskalí 

je patrný entusiasmus a snaha vedoucích pracovníků o rozvoj těchto služeb. Na základě 

dosažených zjištění práce na závěr navrhuje některá konkrétní doporučení pro praxi těchto 

týmů a jejich zakládajících organizací. 

 

Klíčová slova: komunitní tým, komunitní péče o duševní zdraví, multidisciplinární týmová 

spolupráce, vedení týmu, lidé s duševním onemocněním, case management, terénní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Community mental health teams common in many countries with developed community 

mental health care have been slowly advancing in recent years. It is expected that this trend 

will continue to grow with the reform of psychiatric care. The diploma thesis focuses on 

community mental health teams for the target group of people with severe mental illness, 

which are one of the basic pillars of mental health care abroad. The theoretical part describes 

the activities of these teams in the context of community mental health care and also presents 

these teams mainly in terms of their composition and way of work. The research part 

analyzes the current situation of four specific teams in terms of multidisciplinary 

composition and team cooperation, describes and interprets some of the specific difficulties 

that these services face in the beginning of multidisciplinary teamwork and captures some 

specific moments of their functioning. Utilizing a qualitative approach through in-depth 

interviews with team leaders and their founding organizations has enabled them to convey 

the specific context of these teams and at least partially capture the dynamics of their current 

state and development. The practical part points to some factors that may complicate the 

teamwork, such as insufficient involvement of medical staff in team, or possible differences 

in attitudes among social and health workers. Despite some pitfalls, team leaders keep their 

enthusiasm and there is an obvious effort in the development of these services. The topic of 

the work concludes some specific recommendations for the practice of these teams and their 

founding organizations. 

 

Keywords: community mental health team, community mental health care, 

multidisciplinary teamwork, team management, people with mental illness, case 

management, assertive outreach 
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I. ÚVOD 

 

Diplomová práce se zabývá tematikou aktuální praxe komunitních týmů1 určených 

cílové skupině lidí s duševním onemocněním. V mnoha zemích s rozvinutým systémem 

komunitní péče o duševní zdraví tvoří podobné týmy jeden ze základní pilířů systému tamní 

psychiatrické péče. Multidisciplinární týmová spolupráce běžná v těchto zemích se 

v posledních letech pozvolna prosazuje také u nás. Lze očekávat, že tento trend bude dále 

narůstat s postupně realizovanou reformou psychiatrické péče. Po dlouhých letech úvah a 

omezeného rozvoje komunitních služeb byla na podzim roku 2013 vydána Strategie reformy 

psychiatrické péče na období let 2014 - 2023. Tato událost po mnoha letech představovala 

významnou naději na změnu, a to jak pro poskytovatele komunitní péče, tak pro samotné 

uživatele těchto služeb a jejich blízké. Reforma představuje velkou výzvu a významnou 

naději na změnu současného systému, který je stále zaměřen na poskytování péče ve velkých 

institucích, jejichž péče neodpovídá požadavkům na moderní služby založené na podpoře 

klientů co nejblíže jejich přirozenému prostředí v rámci komunity, kde žijí, pracují a 

navazují vztahy. V České republice jsou tyto služby rozmístěny nerovnoměrně a 

lokalizovány spíše ve velkých městech. Komunitní týmy primárně zaměřené na poskytování 

péče v přirozeném prostředí klientů mají nabízet svůj koordinační potenciál, umožňovat 

lepší provázanost poskytované péče a tím napomáhat k zefektivnění celkové péče 

poskytované klientům. Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci začínající reformy 

psychiatrické péče vydalo již v roce 2016 Standard péče poskytované v Centrech duševního 

zdraví. Tato Centra se mají stát jedním ze základních pilířů péče. Ve druhé polovině roku 

2018 začnou v rámci pilotního projektu první z nich poskytovat svoje služby 

v multidisciplinárním složení v přirozeném prostředí klientů s důrazem na terénní způsob 

práce. Je více než pravděpodobné, že právě některé ze současných komunitních týmů se 

v blízké budoucnosti stanou jedněmi z prvních Center duševního zdraví.  

V kontextu tématu práce je můj vztah jako autora k řešené tematice vymezen 

dlouhodobou pracovní historií v prostředí sociálních služeb určených lidem s duševním 

onemocněním. Domnívám se, že o to intenzivněji si uvědomuji potřebu změny a nutnost 

systematického zavedení multidisciplinárních týmů do systému psychiatrické péče. 

                                                           
1 Pojmy „komunitní tým“, „terénní tým“ a „komunitní terénní tým“ jsou pro účely této práce užívány jako synonyma. 

Označují specifické služby komunitní péče realizované v multidisciplinárním složení založené na týmové spolupráci a 

poskytované primárně terénním způsobem v přirozeném prostředí klientům se závažným duševním onemocněním. 
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V posledních letech je rovněž předmětem mého profesního zájmu plánovaná reforma 

psychiatrické péče a možnosti přenosu nových trendů ze zemí s vyspělou komunitní péčí do 

českého prostředí. Tato skutečnost měla vliv na výběr tématu práce.  

Předmětem práce je současná praxe komunitních terénních týmů pro cílovou skupinu 

lidí se závažným duševním onemocněním, a to v období let 2016 – 2017. Výzkumná část se 

zaměřuje především na jejich multidisciplinární složení, týmovou spolupráci a některá 

specifika týmových procesů. Práce popisuje a analyzuje některé obtíže, kterým tyto služby 

čelí při poskytování terénní péče v multidisciplinárním složení. Na základě analýzy jejich 

struktury, týmové spolupráce, zkušeností a současné situace konkrétních týmů jsou popsány 

obtíže a následně sestaven přehled doporučení pro praxi těchto služeb a jejich zakládajících 

organizací. 

Práce je strukturována do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická definuje a 

vymezuje komunitní péči o duševní zdraví, kontext prostředí, a jeho hlavních charakteristik, 

v němž komunitní týmy působí. Dále představuje komunitní týmy poskytující svoje služby 

primárně v terénu, v přirozeném prostředí klientů, a věnuje se nejdůležitějším aspektům 

jejich práce, kterými jsou multidisciplinární složení, týmová spolupráce a komplexní péče 

poskytovaná s důrazem na koordinaci a kontinuitu. Závěrem teoretická část seznamuje 

čtenáře s vybranými inspirativními příklady podobně koncipovaných zahraničních služeb a 

zpřehledňuje situaci komunitních týmů v České republice.  

Praktická část práce využívá kvalitativní přístup ke zkoumaným jevům. Hlavní 

výzkumnou metodou jsou hloubkové rozhovory, které byly realizovány s vedoucími 

pracovníky komunitních týmů a některými představiteli zakládajících organizací 

v manažerských pozicích. Způsob využití výzkumných metod při přípravě výzkumné části i 

následné analýze a interpretaci dat popisuje úvodní kapitola věnovaná metodologii 

výzkumu. Následně je stěžejní praktická část diplomové práce členěna do dvou hlavních 

kapitol a navazuje na část teoretickou. Ve své první kapitole se věnuje složení týmů, v nichž 

se setkávají pracovníci několika profesí z oblasti sociální a zdravotní péče a nově i peer 

pracovníci, noví kolegové s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. První hlavní 

kapitolu uzavírá kapitola věnovaná řízení týmů, která představuje způsob vedení 

jednotlivých týmů a jejich návaznost na managerskou strukturu v rámci zakládajících 

organizací. Druhá hlavní kapitola praktické části se zaměřuje především na některá specifika 

těchto týmů, popisuje procesy ovlivňující týmovou spolupráci, nalézá konkrétní obtíže, 

kterým služby během své každodenní činnosti čelí, a interpretuje jejich příčiny. Uvádí 

rovněž některé obohacující a inspirativní momenty některých týmů. V kapitole věnované 
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diskuzi jsou představena výzkumná zjištění, která jsou diskutována ve srovnání s odbornou 

literaturou na dané téma a zkušenostmi zahraniční praxe. Celou práci uzavírá přehled 

praktických doporučení pro činnost komunitních terénních týmů sestavený na základě 

dosažených zjištění. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1 Komunitní péče o duševní zdraví 

 

Základním předpokladem pro diskuzi o komunitních týmech je existence systému 

komunitní péče a její logické a efektivní zasazení do systému psychiatrické péče. Zahraniční 

odborná literatura (např. Thornicroft et al., 2011) užívá pojmy „komunitní péče o duševní 

zdraví“ a „komunitní psychiatrie“ jako synonyma. Oba pojmy znamenají propojení 

komunity a psychiatrické péče. Paleček (2006) přesto poukazuje na to, že i v těchto 

termínech je možné vnímat posun od důrazu na léčbu (komunitní psychiatrie) k důrazu na 

starost o zdraví (komunitní péče). Pro účely této práce jsem zvolil pojem komunitní péče o 

duševní zdraví, který z důvodu plynulejšího čtení textu častěji užívám v jeho zkrácené 

podobě „komunitní péče“. 

 

 

1.1 Definice  

 

Komunitní péče o duševní zdraví je definována především v závislosti na potřebách 

obyvatel, potenciálních klientů. Domnívám se, že právě tento důraz ji především odlišuje od 

péče institucionalizované do velkých psychiatrických zařízení. Komunitní péče již ve svých 

definicích odkazuje na zacílení konkrétních služeb tak, aby byli co nejlépe přístupné celé 

populaci v běžném prostředí komunity, v níž tito lidé žijí. Především v tomto duchu se 

vyvíjeli komunitní týmy, kterým je věnována tato práce. 

Termín komunitní péče podle Thornicrofta a Tansella (2006) byl poprvé použitý 

v souvislosti s péčí o duševní zdraví v Anglii v roce 1957 ve Zprávě Královské komise o 

duševních onemocněních a mentální retardaci (Royal, 1957). S vývojem služeb a 

postupným přesunem péče z velkých institucí do komunit se postupem času vyvíjely i 

definice komunitní péče o duševní zdraví. Thornicroft a Tansella (2006) nabízí 

chronologický přehled klíčových definic, který umožňuje zaznamenat posuny ve vnímání 

komunitní péče v průběhu času od jejích počátků v 50. letech až do dnešní doby. Péče je od 
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té doby stále častěji poskytována mimo velké instituce v rámci komunity, stěžejními prvky 

se stávají normalizace a běžný život (Mosher a Burti, 1989). 

 Na konci 80. let 20. století popisuje komunitní péči Tansella (1986, s. 664) jako 

„systém péče věnovaný určité populaci a založený na komplexních a integrovaných službách 

duševního zdraví, který zahrnuje ambulantní zařízení, denní a rezidenční tréninková centra, 

bydlení v běžných podmínkách, chráněné dílny a psychiatrická lůžková oddělení ve 

všeobecných nemocnicích, a který zajišťuje s pomocí multidisciplinární týmové práce 

včasnou diagnostiku, okamžitou léčbu, kontinuitu péče, sociální podporu a blízký vztah 

s ostatními lékařskými a sociálními komunitními službami a obzvláště s praktickými lékaři.“ 

 Na začátku nového tisíciletí Thornicroft et al. (2011, s. 4) definici dále upřesňuje a 

zpřehledňuje následujícím způsobem:  

„Komunitní péče o duševní zdraví zahrnuje následující principy a postupy potřebné 

k podpoře duševního zdraví místní populace:  

 adekvátní služby jsou dostupné populaci obyvatel v místě, kde tito lidé žijí,  

 péče je vytvářena na základě cílů, potřeb, kapacit a aspirací lidí s duševním onemocněním 

(v perspektivě zotavení),  

 podporováno je vytváření široké sítě podpory, služeb a zdrojů v rámci komunity 

s adekvátní kapacitou,  

 služby jsou založeny na vědeckých důkazech a jsou orientovány na zotavení.“ 

Patrné je přesvědčení, že moderní služby komunitní péče mají být navrženy jako 

komplexní systémová alternativa, nikoliv jako doplněk tradiční institucionální péče velkých 

psychiatrických zařízení a ambulantních klinik nabízejících následnou péči obvykle 

omezenou na užívání léků (Thornicroft a Tansella, 2006). 

 

 

1.2 Historický kontext  

 

Vývoj novodobé psychiatrické péče bývá pro přehlednost členěn do třech vývojových 

etap (Thornicroft a Tansella, 2006). První etapa je datována zhruba v rozmezí let 1880 – 

1950 a jedná se o péči institucionální. Typická je důrazem na budování ústavních léčebných 

zařízení a navyšováním lůžkových kapacit, nedostatečným vzděláváním personálu a 

nedostatečnou legislativní úpravou. 
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 Druhá vývojová etapa podle autorů (Thornicroft a Tansella, 2006) začíná 50. léty 20. 

století a trvá zhruba do 80. let. Během tohoto období se mění pohled na psychiatrii, 

modernizuje se její právní a politický rámec, rozvíjí se spojení mezi psychiatrií a dalšími 

lékařskými obory i nové disciplíny a specializace uvnitř psychiatrie samotné. Vyvíjeny jsou 

nové léky (antipsychotika i antidepresiva) a dochází ke snížení délky hospitalizací a 

k postupnému snižování ústavních kapacit. Náklady spojené s lůžkovou péčí se však 

nesnižují, dochází k odklonu akutních pacientů do lůžkových oddělení nemocnic. Na 

pozornosti získává terapeutické prostředí, terapeutické komunity a skupinová psychoterapie. 

Pfeiffer (2004) popisuje, že právě začátkem 50. let během poválečného období začínají 

především v ekonomicky vyspělých demokratických státech získávat na významu lidská 

práva a humanismus, začíná se vyvíjet komunitní péče. Objevuje se výrazná kritika 

nevyhovujících etických i materiálních podmínek a systému péče jako celku, která svým 

charakterem směřovala k institucionalizaci problémů a k hierarchizaci, v níž člověk zaujímá 

poslední místo. V tomto období se ukazuje, že bez rehabilitačních služeb umožňujících 

získat dovednosti nezbytné k běžnému životu má medicínská péče pouze omezený dosah. 

Ve snaze poskytovat péči s respektem k pacientovým potřebám a životním podmínkám se 

objevují první alternativy a v této souvislosti můžeme poprvé zaznamenat pojmy jako 

deinstitucionalizace a komunitní péče. 

 Ve své další fázi vývoje (Thornicroft et al., 2011; Thornicroft a Tansella, 2006), v 70. 

a 80. letech, psychiatrie, resp. komunitně orientovaná péče o duševní zdraví, posouvá těžiště 

péče z nemocnice do komunity, což je podmíněno vznikem systému specializovaných 

psychiatrických služeb, ale také změnou systému financování a metod léčby a rehabilitace. 

Komunitní péče zahrnuje celý komplex služeb, které pomáhají lidem s duševními poruchami 

zachovat nebo obnovit jejich sociální role a dosáhnout sociálního začlenění, od 

ambulantních klinik a center duševního zdraví, přes specificky zaměřené a specializované 

komunitní týmy, široké spektrum rehabilitačně zaměřených služeb v oblasti práce, bydlení, 

volného času, svépomocných aktivit, apod., až po akutní lůžkovou péči (Thornicroft et al., 

2011). Dominuje bio-psycho-sociální pohled, dále jsou vyvíjeny nové léky s méně 

vedlejšími účinky, zároveň se rozvíjí kognitivně-behaviorální léčba. Služby se zaměřují na 

kontinuitu a koordinaci péče, využívána je metoda case managementu a služby věnují 

zvýšenou pozornost lidem se závažným duševním onemocněním, komplexními a 

specifickými potřebami. V mnoha zemích se modernizuje legislativa v oblasti duševního 

zdraví (Thornicroft a Tansella, 2006). 
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 Především v zemích s již reformovanou psychiatrickou péčí je komunitní péče 

vnímána jako komplexní a systémové řešení péče o lidi s duševním onemocněním, kdy celý 

systém stojí na komunitních základech a poskytuje integrované služby péče o duševní zdraví. 

To potvrzuje Pfeiffer (2004, s. 637), když tvrdí, že „pojmem komunitní péče je označováno 

nové paradigma celého psychiatrického systému. V komunitní péči se používá mnoho metod 

a přístupů známých z institucionální péče. Často jsou však pro podmínky komunitní péče 

modifikovány, specifikovány. Některé metody práce vznikly až s rozvojem komunitní péče. 

Systém komunitní péče v sobě zahrnuje i péči lůžkovou, určuje jí však pozměněnou roli“.  Z 

hlediska modelu balanced care2 by měla být péče poskytována v komunitě co nejblíže lidem, 

kterým je určena, a to včetně lůžkové péče umístěné do lůžkových oddělení nemocnic. Pro 

systém založený na komunitní péči je typický důraz na individualizovanou podporu klientů 

v jejich vlastním prostředí s respektem k běžným podmínkám života, a to během všech fází 

onemocnění. Nemocnice má svoji roli nikoliv jako střed systému péče, od kterého se odvíjí 

vše ostatní, ale jako jedna ze složek péče, kterou klient využívá například jako poslední 

alternativu v případě, kdy se mu nedaří překonat akutní fázi onemocnění v jeho přirozeném 

prostředí.  

Záleží na postojích komunity a jejích institucí, jakým směrem se péče poskytovaná 

v komunitě bude dále vyvíjet. Zda směrem k větší sociální kontrole na úkor samosprávy, 

nebo směrem k přístupům orientovaným na člověka a jeho zotavení (recovery)3, které 

podporují rozvoj individuality a autonomie (Rudnick, Forchuk a Smukler, 2011). Jako 

zásadní pro efektivní komunitní péči o duševní zdraví jsou čím dál častěji vnímáni 

neformální pečovatelé (rodina a blízcí), kterým má být rovněž věnována dostatečná podpora.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 „Balanced care“ je v podstatě komunitně založená péče, přičemž nemocnice zde hrají důležitou „záložní“ roli. Znamená 

to, že služby péče o duševní zdraví jsou poskytovány včetně lůžkové péče přímo v prostředí komunity, které slouží. Pobyty 

v nemocnici jsou co nejkratší a jsou využívány pouze v případě nutnosti (Thornicroft, Tansella, 2003). 
3 Anthony (1993, s. 527) zotavení definuje jako „hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, 

cílů, dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená 

nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním 

onemocněním překoná.“ 
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1.3 Situace v České republice 

 

 Pojem komunitní péče je v prostředí českého zdravotnictví zmiňován v rámci členění 

psychiatrické péče na ambulantní, lůžkovou a komunitní. Komunitní péči poskytovanou 

v prostředí zdravotních služeb označuje Pěč (2012) jako intermediární4 a uvádí, že zahrnuje 

dvacet jedna denních psychoterapeutických stacionářů, tři krizová centra s nepřetržitým 

provozem, jeden mobilní krizový tým a péči komunitních psychiatrických sester na čtyřech 

pracovištích. 

 Převážná část služeb komunitní péče je realizována jako služba sociální na základě 

Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Hejzlar, Halíř, Fiala, 2010). Komunitní péče 

je podle těchto autorů nejčastěji poskytována neziskovými organizacemi (dříve občanská 

sdružení, nyní zapsané spolky či ústavy), které začaly vznikat začátkem devadesátých let 

minulého století díky entusiasmu propagátorů komunitní péče z řad odborné psychiatrické 

veřejnosti. Ve snaze reformovat a deinstitucionalizovat psychiatrii směřovaly tyto 

organizace ke komunitní formě poskytování služeb. Tato podoba měla pravděpodobně i 

důvody finanční, protože neexistovala jiná možnost, jak zajistit provoz služeb komunitní 

péče (Hejzlar, Halíř, Fiala, 2010). Komunitní péče o duševní zdraví v prostředí sociálních 

služeb zahrnuje především komunitní terénní týmy, denní centra a stacionáře, služby 

zaměřené na podporu v oblasti zaměstnávání (tréninková pracovní místa, podporované 

zaměstnávání), bydlení (komunitní a chráněné byty, podporované bydlení) a volného času 

(Pěč, 2012). Dnes existuje v prostředí sociálních služeb několik desítek těchto organizací, 

avšak ve většině krajů se značně nevyváženým a nedostatečným zastoupením (Hejzlar, 

2010). V současné době je čtyřicet těchto organizací členem zastřešující Asociace 

komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (Asociace, 2018). Geograficky jsou 

služby situovány hlavně ve větších městech, v některých regionech nejsou služby komunitní 

péče zastoupeny vůbec, či jen sporadicky (Raboch et al., 2012). Komunitní péče by měla 

vycházet z potřeb komunity, avšak od 90. let, kdy byly tyto služby spontánně zakládány, 

neexistuje systémové nastavení organizující komunitní péči (Hejzlar, Halíř, Fiala, 2010). 

Mnohé organizace se etablovaly, postupem let se jejich pracovníci vzdělávali a čerpali 

zahraniční zkušenosti. Výsledkem je, že se v určité i když omezené míře daří implementovat 

do podmínek české praxe zárodky ověřených modelů ze zahraničí. Více než čtvrt století se 

komunitní služby propracovávaly k současnému stavu postupně a pod vlivem mnoha 

                                                           
4 Jsoucí mezi dvěma jevy, přechodový, zprostředkující (Kraus, 2005). 
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obtížných okolností. Především v posledních letech dochází na několika místech ke 

spolupráci organizací sociální a zdravotní péče, služby koordinují svoji vzájemnou 

spolupráci a v některých případech dochází k vytváření společných multidisciplinárních 

týmů (Pěč, 2012). 

 V České republice se zajisté nedá mluvit o komunitní orientaci celkového systému 

psychiatrické péče, kde všechny její složky (včetně lůžkové) jsou poskytovány v rámci 

přirozené komunity. Pravděpodobně stále platí, že „nemáme komunitní psychiatrii, máme 

řadu poskytovatelů komunitních služeb“ (Hejzlar, Halíř, Fiala, 2010, s. 148). Pfeiffer (2010, 

s. 10) v roce 1992 pravděpodobně netušil, že bude trvat více než další čtvrtstoletí, než se 

v České republice začne skutečně plánovat, že „by se měly kapacity vázané v léčebnách 

využívat na vytváření mobilních týmů operujících jak na lůžkách, tak i mimo ně“. 

 

 

1.4 Hlavní principy služeb komunitní péče  

 

Již samotná Thornicroftova definice naznačuje některé principy služeb komunitní 

péče. Podrobněji se jim věnuje tato kapitola. World Health Organization (Světová 

zdravotnická organizace) již v roce 1973 vydala dokument Comprehensive Psychiatric 

Services and the Community (in Pfeiffer, 2004), v němž shrnula základní principy, resp. 

podmínky potřebné pro poskytování a rozvoj služeb komunitní péče. Ač to může být 

překvapivé, tato doporučení si i po téměř půlstoletí od doby vzniku zachovávají svoji 

aktuálnost. 

 Umístění v běžné lokalitě. 

 Jasné vymezení spádové oblasti (vysoce specializované služby mohou mít 

nadregionální charakter). 

 Dobrá dostupnost a informovanost (všem obyvatelům spádové oblasti). 

 Zajištění komplexní a kontinuální péče (speciální pozornost věnována lidem, kteří 

služby sami nevyhledají a neřeknou si o pomoc). 

 Zlepšení meziprofesní spolupráce formou realizace multidisciplinárních týmů. 

Doporučováno je vzdělávání pracovníků v moderních metodách péče (case 

management, rehabilitace, týmová práce, apod.). 

 V rámci systému péče je zapotřebí komplexní a systematické plánování sítě služeb, 

která má vycházet z dobrých znalostí potřeb obyvatel (resp. cílové skupiny služeb). 
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Jednotlivé služby musí těmto potřebám kvalitativně i kvantitativně odpovídat a 

zohledňovat i sociální a demografická specifika daného regionu.  

 Vytvoření standardů péče pro celý systém péče i pro jednotlivé služby. 

 Vytvoření odpovídající legislativy, která nesmí připustit vyřazení lidí s duševním 

onemocněním ze společnosti a dovolit tak jejich stigmatizaci. 

 

Podobně se v následujících letech vymezení základních principů věnovali i další 

odborníci především v zemích, které v tomto období procházely transformací psychiatrické 

péče. Například v Itálii v souvislosti s reformou tamního systému psychiatrie shrnují tyto 

principy především s ohledem na zavedení komunitních center péče o duševní zdraví 

(Community mental health centers) (Mosher a Burti, 1989). Ve Spojených státech 

amerických vznikl tzv. komunitní podpůrný systém (Community support system), který 

rovněž definoval pro potřeby tamního systému své základní principy (Stroul, 1989). V obou 

zmíněných případech věnovali autoři pozornost především zaměření péče na skutečné 

potřeby klientů s důrazem na zohlednění a zachování lidských práv. Služby by měly 

reagovat na potřeby klientů spíše než na potřeby systému nebo poskytovatelů péče. Klienti 

mají mít možnost v maximální míře stanovovat své vlastní cíle, a rozhodnout, jaké služby a 

jakým způsobem budou přijímat. 

Thornicroft a Tansella (1999) identifikovali hlavní zásady, které označili jako devět 

etických principů služeb péče o duševní zdraví: autonomie, kontinuita, efektivita (účinnost 

intervencí), dostupnost, komplexnost, spravedlnost, odpovědnost, koordinace, zdrojová 

efektivita. Samotní autoři (Thornicroft a Tansella, 1999) relativizují těchto devět principů 

zohledňujících specificky péči poskytovanou lidem se závažným duševním onemocněním, 

a to s ohledem na systém péče a kulturní podmínky v dané zemi. Doplňují, že důraz na 

některé z principů a jejich společenská hodnota se budou časem měnit. Například v roce 

1970 byla v ekonomicky vyspělých zemích přikládána větší důležitost autonomii, 

dostupnosti a spravedlnosti, zatímco na přelomu tisíciletí byl ve stejných zemích kladen 

důraz spíše na kontinuitu, odpovědnost a koordinaci. 

Především v posledních desetiletích je v zemích s transformovanou a 

deinstitucionalizovanou péčí akcentován koncept zotavení, služby komunitní péče v daných 

zemích jsou často označovány jako orientované na zotavení. Ačkoliv je zotavení každého 

člověka proces velmi individuální a jedinečný (Anthony, 1993), na této osobní cestě mohou 

pomoci nejen pracovníci, ale i komunita a společnost jako celek. Podle Raginse (2002) je 
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důležitým rámcem, který v tomto smyslu dále formuje perspektivu zotavení změna jedince, 

služby i celé komunity ze zaměření na nemoc směrem k zaměření na člověka.  
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2 Komunitní terénní tým  

 

Kapitola seznamuje čtenáře s komunitními terénními týmy v oblasti komunitní péče o 

duševní zdraví, jejichž cílovou skupinou jsou lidé se závažným duševním onemocněním5. 

Za účelem přehledné orientace v textu a jeho přívětivější čtení dále užívám zkrácený výraz 

komunitní tým. 

S postupným přesouváním psychiatrické péče z ústavních zařízení do komunity se 

právě multidisciplinární týmy stávají v posledních desetiletích pevnou součástí systému 

komunitní péče v mnoha vyspělých zemích s reformovanou psychiatrickou péčí (Burns, 

2007). Tam, kde se tato změna již uskutečnila, zastávají komunitní týmy v systému péče 

důležitou roli. 

Ačkoliv modely vychází ze stejných či velmi podobných předpokladů a principů, 

mohou se lišit v závislosti na kontextu dané země a tamního systému péče. Odlišnosti a 

specifika nastavení v jednotlivých zemích jsou podmíněny společenským prostředím 

definovaným kulturně-historicky, sociálně-geograficky a legislativně (Winkler et al., 2013). 

Thornicroft et al. (2011) doporučuje v rámci modelu balanced care, aby státy se středně 

velkými zdroji nejprve zaváděly do praxe ambulantní kliniky, obecné (ve smyslu 

nespecializované) komunitní týmy duševního zdraví, akutní krizová lůžka, dlouhodobou 

komunitní rezidentní péči, rehabilitační služby a podporu v oblasti zaměstnávání. Následně, 

podle možností dané země, je doporučeno rozšiřovat oblast péče především o další 

specializované služby, především specificky zaměřené multidisciplinární týmy. Jedná se 

tedy o kontinuální proces, v jehož rámci autoři (Thornicroft et al., 2011) doporučují podle 

stávající úrovně péče v dané zemi či regionu další rozvoj konkrétního typu více či méně 

specializovaných služeb. 

Společnými jmenovateli péče komunitních týmů pro lidi se závažným duševním 

onemocněním v různých zemích jsou především multidisciplinární složení, týmová 

spolupráce a důraz na koordinované a kontinuální poskytování často intenzivní péče. 

Kapitola se zaměřuje především na tyto společné a klíčové rysy komunitních týmů. Text si 

naopak neklade za cíl podrobně popisovat konkrétní metody a intervence přímé péče. 

 

                                                           
5 V odborné literatuře i zahraniční praxi je běžně užívána kategorie závažné duševní onemocnění (Serious/Severe Mental 

Illness, zkráceně SMI). Podle Ruggeri et al. (2000) neexistuje jediná široce přijímaná definice závažného duševního 

onemocnění, avšak základní kritéria využívaná k jejímu definování se shodují v těchto třech bodech: 1. Diagnostický okruh 

(nejčastěji lidé s onemocněním psychotického okruhu), 2. Délka trvání onemocnění, příp. délka kontaktu se službami 

psychiatrické péče (nejčastěji jsou uváděny dva roky), 3. Funkční omezení, které podstatně zasahuje do života člověka a 

znemožňuje naplňování jeho sociálních rolí. 
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2.1 Multidisciplinární složení a odborné kompetence  

 

V komunitních týmech spolupracují profesionálové různých odborností. Týmy tak 

mohou pro klienty zajišťovat komplexní servis a multifunkčnost poskytovaných služeb a 

intervencí. Složení týmu závisí na potřebách cílové skupiny klientů a následně na úkolech a 

cílech, které si tým za účelem zajištění péče stanovuje (Onyett, 2003). Komunitní tým ve 

svém multidisciplinárním složení představuje určitý souhrn zásadních znalostí, dovedností 

a zkušeností svých členů (např. Onyett, 2003; Liberman et al., 2001).  

Přehled profesí zapojených do činnosti multidisciplinárních komunitních týmů je 

sestaven na základě porovnání odborných textů i praktických doporučujících manuálů. 

Z porovnání odborné literatury vyplývá, že multidisciplinární tým nejčastěji zahrnuje 

psychiatry a psychiatrické sestry, sociální pracovníky a psychology. Zastoupení dalších 

profesí či specializací se často liší v závislosti na specifikách daného týmu, cílové skupiny a 

systému péče v konkrétní zemi či regionu. Mnohé týmy mohou zahrnovat například 

specialisty pro oblast zaměstnávání, pro práci s lidmi s duální diagnózou a v poslední době 

také čím dál častěji peer konzultanty, pracovníky s vlastní zkušeností s duševním 

onemocněním. Následující přehled6 popisující odborné kompetence je upraven podle Paula 

Libermana, et al. (2001), doplňující zdroje jsou uvedeny přímo v textu. 

 

Psychiatr 

 

 Provádí komplexní psychopatologické a funkční vyšetření, stanovuje diagnózu a 

vyhodnocuje symptomy onemocnění. 

 Provádí farmakologickou léčbu. 

 Posuzuje rizikovost klientova stavu, má zodpovědnost za nastavení postupů v krizi a 

během relapsu onemocnění, včetně případné indikace hospitalizace (MZČR, 2017). 

 Psychiatr by měl svojí léčebnou strategií usnadňovat rehabilitaci a zajišťovat vyvážené 

léčebné a rehabilitační složení péče v rámci bio-psycho-sociálního modelu péče 

(MZČR, 2017). 

 Poskytuje klientům a jejich blízkým edukaci v problematice užívaných léků, jejich 

účinků a rozeznávání časných symptomů případného relapsu onemocnění. 

                                                           
6 Profesní specifika se mohou v jednotlivých zemích lišit. Uvedený přehled odborných kompetencí proto slouží pro 

základní orientaci čtenáře. Pro věrnější podobu českému prostředí jsem k úpravě jednotlivých profesních kompetencí využil 

aktuální text „Základní principy péče poskytované v CDZ“ (MZČR, 2017). 
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 Poskytuje krizovou intervenci. 

 Preferuje terénní práci v přirozeném prostředí klientů (MZČR, 2017). 

 Podporuje a motivuje klienta v jeho zapojení do léčby a rehabilitace. 

 V případě úplné psychoterapeutické kvalifikace může klientům poskytovat 

individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii (MZČR, 2017). 

 Vzhledem ke svému vzdělání působí v konzultační roli pro ostatní členy týmu 

především v oblasti psychopatologie onemocnění, užívaných psychofarmak a jejich 

účinků. 

 Nepracuje v roli case managera. 

 

Psycholog 

 

 Provádí komplexní psychologické vyšetření a psychodiagnostiku. 

 Poskytuje krizovou intervenci. 

 Poskytuje individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii. 

 Vede případné terapeutické či rehabilitační programy (např. kognitivní trénink, 

edukativní skupiny, nácviky dovedností apod.). 

 Poskytuje edukaci klientům a jejich blízkým. 

 Vyjadřuje se ke stanovování léčebných postupů, způsobů rehabilitace i konkrétních 

intervencí (MZČR, 2017).  

 Podporuje a motivuje klienta v jeho zapojení do léčby a rehabilitace. 

 Pracuje rovněž terénním způsobem v přirozeném prostředí klientů. 

 Psycholog může rovněž poskytovat intervizní či konzultační podporu ostatním členům 

týmu v oblasti interpersonálního a psychoterapeutického přístupu členů týmu ke 

klientům (MZČR, 2017). 

 V některých týmech může pracovat v roli case managera. 

 

Sociální pracovník 

 

 Podporuje klienta ve využívání přirozených zdrojů v rámci komunity, vytváří prostředí 

pro inkluzi klientů do podmínek běžného života (oblast bydlení, práce, financí, jednání 

s úřady, volného času, apod.) (MZČR, 2017). 
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 Provádí šetření klientových potřeb a úrovně soběstačnosti ve všech oblastech života, 

především s důrazem na sociální oblast, projevy onemocnění a případné rizikové 

faktory (MZČR, 2017). 

 Poskytuje klientovi podporu při nácviku sociálních dovedností, tréninku kognitivních 

funkcí, apod. 

 Poskytuje edukaci a sociální poradenství klientům a jejich blízkým. 

 Pracuje především v terénu, v přirozeném prostředí klientů. 

 Ovládá postupy krizové intervence a poskytuje ji. 

 Podporuje a motivuje klienta v jeho zapojení do léčby a rehabilitace. 

 Pracuje v roli case managera. 

 

Psychiatrická sestra 

 

 Podporuje klienta ve využívání přirozených zdrojů v rámci komunity, vytváří prostředí 

pro inkluzi klientů do podmínek běžného života (oblast bydlení, práce, financí, jednání 

s úřady, volného času, apod.). 

 Provádí šetření klientových potřeb a úrovně soběstačnosti ve všech oblastech života, 

vyhodnocuje projevy onemocnění, rozpoznává změnu psychického stavu a případné 

rizikové faktory (MZČR, 2017). 

 Poskytuje klientům a jejich blízkým edukaci v problematice tělesného i duševního 

zdraví (např. užívaných léků, jejich účinků a rozeznávání časných symptomů 

případného relapsu onemocnění) (MZČR, 2017). 

 Poskytuje podpůrné terapeutické činnosti klientům i jejich blízkým (MZČR, 2017). 

 Poskytuje klientovi podporu při nácviku sociálních dovedností, tréninku kognitivních 

funkcí, apod. 

 Pracuje především v terénu, v přirozeném prostředí klientů. 

 Ovládá postupy krizové intervence a poskytuje ji. 

 Aplikuje medikaci, a to i formou depotních injekcí v přirozeném prostředí klienta, a 

vyhodnocuje efekt užívané medikace (MZČR, 2017).  

 Podporuje a motivuje klienta v jeho zapojení do léčby a rehabilitace. 

 Pracuje v roli case managera. 
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Do činnosti komunitních týmů se zapojují pracovníci některých dalších specializací, 

nebo se někteří ze stávajících členů týmů specializují v některých dovednostech. Pro 

podporu klientů v oblasti zaměstnávání některé týmy v posledních letech zahrnují 

pracovníka specializovaného na poskytování specifické metody podporovaného 

zaměstnávání tzv. IPS (Individual placement and support). Jedná se o praxí ověřenou metodu 

(Modini et al., 2016). Pracovní konzultant pomáhá klientům najít a udržet zaměstnání na 

trhu práce. Pomáhá oslovovat potenciální zaměstnavatele a vyjednávat s nimi, podporuje 

klienta na pracovišti, a to především v době jeho adaptace na nové pracovní místo. Takto 

specializovaný pracovník obvykle neplní funkci case managera. 

  Některé týmy se specializují na práci s lidmi s duální diagnózou7, jiné implementují 

do své praxe doporučené postupy (Drake et al., 2001). Například americké ACT týmy 

zaměstnávají nejméně dva specialisty v oblasti užívání návykových látek (SAMSHA, 2008), 

podobně v nizozemských FACT týmech musí být nejméně dva pracovníci se specializací 

pro oblast závislostí, kteří absolvují specifický výcvik v metodě IDDT (Integrated Dual 

Disorder Treatment) pro léčbu závislostí (Veldhuizen a Bähler, 2017). 

V multidisciplinárních komunitních týmech je stále častěji obsazována pozice peer 

pracovníka. Tento pracovník podporuje klienty v hledání jejich osobní cesty v procesu 

zotavení, k tomu využívá svoji zkušenost s onemocněním a osobní příběh. Poskytuje rovněž 

péči v přirozeném prostředí klientů, především neformálním a asertivním způsobem. Dává 

týmu důležitou zpětnou vazbu z pohledu člověka s vlastní zkušeností. (Foitová et al., 2014)  

 

Základní společné znalosti a dovednosti všech členů týmu 

 

Ve shodě se zaangažováním několika profesí do péče se zvyšují i očekávání a nároky 

na vzdělání jednotlivých pracovníků (Burns a Firn, 2002).  Každá profese má určitý soubor 

znalostí a dovedností, ve kterých je nezbytná vysoká úroveň odbornosti, některé základní 

dovednosti jsou však sdíleny všemi odborníky (Atwal a Jones, 2009). V roce 2001 vydalo 

britské The Sainsbury Centre for Mental Health doporučení, v němž uvádí přehled 

dovedností společných pro pracovníky všech profesí (Burns a Firn, 2002, s. 286): 

 Porozumění znakům a symptomům závažných duševních onemocnění a tomu, jak se lidé 

s duševním onemocněním mohou cítit a jak mohou vnímat okolní svět. Neodsuzující a 

nenálepkující postoj. 

                                                           
7 Duální diagnóza představuje kombinaci duševního onemocnění a závislosti, příp. škodlivého užívání návykových látek.  
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 Schopnost komunikovat s klienty, dalšími členy týmu a dalšími subjekty a partnery. 

 Znalost cílové skupiny lidí se závažným duševním onemocněním. 

 Schopnost pozorovat a monitorovat stav klienta a rozpoznat, kdy je potřeba do péče 

zapojit další osobu. 

 Schopnost vytvořit, udržet i ukončit profesionální terapeutický vztah s klientem. 

 Porozumění základním léčebným a psychosociálním metodám a intervencím. 

 Schopnost zjistit a vyšetřit sociální a praktické potřeby klienta a schopnost provádět či 

zařizovat potřebnou podporu a pomoc ve všech základních oblastech (bydlení, finance, 

práce, atd.). 

 Schopnost podporovat klienta i jeho blízké sociální okolí ve vyjadřování vlastních názorů 

a rozpoznávání potřeb. Zprostředkovat roli nezávislého obhájce klienta. 

 Porozumění systému péče o lidi s duševním onemocněním, znalost patřičné legislativy. 

 Dovednost vyhodnocení rizika, prevence, zvládání krize a zacházení s chováním klienta, 

které je ohrožující pro něj či pro jeho okolí. 

 Porozumění problematice závislostí – jak ji rozpoznat, monitorovat a řešit. 

 Přesné, srozumitelné a klienta respektující vedení záznamů. 

 Dodržování etických zásad podle platných organizačních předpisů a postupů týkajících 

se důvěrnosti, rovných příležitostí, atd.  

 

Specifické kompetence a zodpovědnosti uvnitř týmu se doplňují a mohou se postupně 

vyvíjet, tým tak může identifikovat členy se speciálními dovednostmi, jejich zodpovědnost 

je následně širší a neomezuje se striktně jen na jejich vlastní profesi (např. Burns a Firn, 

2002). Například specialista pro oblast zaměstnávání se může stát zároveň týmovým 

odborníkem pro oblast spolupráce s rodinou.  

 

 

2.2 Poskytování koordinované péče v přirozeném prostředí klientů 

metodou case managementu 

 

Služby by měly být k dispozici vždy, když jsou potřeba, a tak dlouho, jak jsou potřeba, 

měly by být flexibilní a schopné přizpůsobení měnícím se potřebám klientů (Carling, 1995). 

Pro zajištění koordinované a kontinuální péče je v komunitních týmech typické poskytování 
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péče metodou case managementu8. Intagliata (1982, s. 657) již v 80. letech definoval case 

managementu jako „pracovní metodu či proces zajišťující, že klienti služby obdrží takovou 

péči, kterou potřebují a to koordinovaným, účinným a efektivním způsobem“. Case 

management je tak možné chápat jako jeden ze základních prvků efektivního poskytování 

péče komunitních týmů.  

Case management se v průběhu let vyvíjel, v 80. letech se začaly objevovat pokročilé 

metody zavádějící nové prvky práce, které jej odlišovaly od původního čistě 

zprostředkovatelského modelu (tzv. brokerský case management) využívaného především 

ve Spojených státech (Mueser et al., 1998). Začal se rozvíjet klinický case management, 

pracovníci už nebyli pouhými zprostředkovateli péče, ale sami ji poskytovali. Základem se 

stal jejich profesionální terapeutický vztah s klienty a práce v terénu (Mueser et al., 1998). 

Dnešní modely se od již nevyužívaného zprostředkovatelského liší sníženou kapacitou 

pracovníků, složením pracovních týmů, přímým poskytováním péče klientům přímo case 

managery, výrazným navýšením poměru přímé práce a naopak méně častým 

zprostředkováním a doporučováním klientů do jiných služeb (Burns a Firn, 2002; Mueser et 

al., 1998). Přímá práce je poskytována case managery, kvalifikovanými a zkušenými 

odborníky pracujícími společně v komunitních týmech. Obecným trendem se stal proaktivní 

přístup založený na kontaktu s klienty v jejich domácím prostředí. Bez ohledu na model case 

managementu je důraz kladen na podporu ve všech oblastech života a naplňování běžných 

životních rolí. 

 

 

2.2.1 Nejčastěji užívané druhy case managementu 

 

V posledním období jsou nejužívanějšími modely case managementu asertivní 

komunitní léčba (ACT) a intenzivní case management (ICM). Významný vliv na 

poskytování péče i současnou podobu dvou zmíněných modelů však měl také model silných 

stránek. Jeho dlouhodobými propagátory jsou Rapp a Goscha (2004), kteří uvádí především 

důraz na individuální silné stránky spíše než na nedostatečnost a patologii, prioritu vztahu 

mezi case managerem a klientem, na jehož sebeurčení jsou založeny poskytované intervence 

či využívání běžných zdrojů komunity. 

                                                           
8 Je-li pojem překládán do češtiny, potom nejčastěji jako „případové vedení“. Vzhledem k tomu, že anglické označení, 

stejně jako jeho význam, je už v českém prostředí dostatečně známé a častěji užívané než český překlad, budu v celé práci 

používat anglický pojem. 
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Intenzivní case management je často srovnáván s asertivní komunitní léčbou. Na 

rozdíl od týmů využívajících ACT však týmy preferující intenzivní case management méně 

často sdílí přímou práci s klienty (Mueser et al., 1998, Goscha et al., 2012). Znamená to, že 

často pracuje s jedním klientem dlouhodobě pouze jeho case manager, nikoliv celý tým. 

Podle Rappa a Goscha (2004) je sdílený caseload často jediným parametrem, který v praxi 

některé týmy využívající intenzivní case management nebo model silných stránek odlišuje 

od asertivní komunitní léčby. 

Počátky asertivní komunitní léčby jsou datovány do roku 1970, kdy v USA vyvinuli 

Stein a Testová program původně označovaný jako Training in Community Living (Stein a 

Test, 1980). Autoři vývojem tohoto modelu reagovali na situaci, kdy do té doby standardní 

služby nebyly schopné pomoci klientům, kteří je sami nedokázali vyhledat, nebo 

neprojevovali o péči zájem a bylo obtížné je vyhledat. Model se dále vyvíjel a byl postupně 

aplikován při práci s různými cílovými skupinami (Simpson, Miller a Bowers, 2003).  

Zatímco tradiční case management má tendenci zdůrazňovat individuální odpovědnost 

case managera za práci s konkrétními klienty, ACT vyzdvihuje sdílení a týmovou práci 

(Goscha et al., 2012). V týmech využívajících ACT přístup často i několik pracovník sdílí 

spolupráci s konkrétním klientem, a to převážně v jeho přirozeném prostředí (domácnost, 

zaměstnání, atd.). Dalším typickým znakem tohoto druhu case managementu je snížená 

kapacita pracovníka. Nejčastěji pracuje case manager s 10, nanejvýše 15 klienty, kterým 

aktivně nabízí svoje služby a pokračuje v kontaktování i těch klientů, kteří služby sami 

nevyhledávají a neprojevují zájem o spolupráci (Burns a Firn, 2002). 

Někteří odborníci (Simpson, Miller a Bowers, 2003) se domnívají, že není nutné 

soustředit se na konkrétní model, ale na efektivní poskytování péče. Bez ohledu na konkrétní 

využívaný model stanovili Rapp a Goscha (2004) několik klíčových složek efektivního case 

managementu. Zahrnují sem především přímé poskytování péče (více než zprostředkování 

služeb), která by neměla být předem časově omezena, poskytování podpory v přirozeném 

prostředí, využívání existujících zdrojů komunity, jasně definovanou a nízkou kapacitu case 

managera nebo možnost individuální volby klienta. 

 

 

2.2.2 Role case managera 

 

Za zásadní pro efektivní fungování týmu považuje Burns (2004) roli case managera. 

Case manager plní úlohu klíčového pracovníka, která spočívá v koordinaci péče konkrétního 
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klienta, ale také v poskytování přímé péče primárně klientům, u nichž je určený jako klíčový 

pracovník. Tato úloha podle autora zahrnuje širokou škálu intervencí (např. průběžné 

monitorování situace klienta, jeho zdravotního stavu či užívání léků, vyhodnocování 

nežádoucích účinků, trénink dovedností, poskytnutí či zprostředkování sociální podpory, 

pomoc při zprostředkování ubytování či nácvik dovedností v oblasti bydlení, atd.), nebo 

další specializované intervence závislé na dovednostech a vzdělání konkrétního pracovníka 

(např. rodinná terapie, kognitivně-behaviorální terapie, motivační rozhovory, apod.). 

Asertivní komunitní léčba (a podobně také model silných stránek) v USA či Austrálii 

využívá v týmu i pracovníky bez specializovaného vzdělání v psychiatrii (Burns, 2004). 

Rapp a Goscha (2004) uvádí, že model silných stránek (zapojující především sociální 

pracovníky v rolích case managerů) považuje za dostatečnou kvalifikaci obecné bakalářské 

vzdělání, nebo bakalářské vzdělání v oboru sociální práce. Naopak například v Nizozemsku 

výrazně převažují psychiatrické sestry v rolích case managerů (Veldhuizen a Bähler, 2017). 

Pro přehled uvádím kompetence case managera jako klíčového pracovníka v britských 

týmech podle Burnse a Firna (2002, s. 287): 

 Plánovat, naplňovat a vyhodnocovat spolupráci s klientem i celým týmem. 

 Navazovat, vytvářet a udržovat spolupráci s dalšími službami a zdroji podpory. 

 Porozumění léčebným a psychosociálním metodám užívaným ve spolupráci s lidmi se 

závažným duševním onemocněním (např. farmakoterapie, spolupráce s rodinou a 

blízkými, kognitivně behaviorální terapeutický přístup, podpora zapojení do léčby a 

rehabilitace, pracovní rehabilitace). 

 Schopnost psát jasné a relevantní zprávy a doporučení. 

 Znalost příslušné legislativy v oblasti moderní péče o duševní zdraví. 

 Schopnost edukace klienta a jeho blízkých v klíčových tématech duševního zdraví 

(onemocnění, léčba, rehabilitace). 

 Zapojovat klienta (příp. jeho blízké) do procesů zahrnujících plánování, poskytování a 

vyhodnocování péče (individuální plán). 

 Rozvíjet a vytvářet podmínky pro zavádění praxe založené na důkazech v rámci své práce 

i práce celého týmu. 
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2.3 Týmová spolupráce 

 

V úvodu této kapitoly uvádím nejprve obecně platnou definici týmu jako pracovní 

skupiny, která je dobře využitelná pro účely této práce, a popisuji za jakých podmínek je 

možná jeho efektivní spolupráce. Následně se již věnuji týmové spolupráci v kontextu 

multidisciplinárního komunitního týmu. 

 

 

2.3.1 Tým a jeho vývoj 

 

Předpokladem týmové spolupráce je existence týmu jako pracovní jednotky několika 

jednotlivců. Abychom mohli dále uvažovat o týmové spolupráci, nejprve je třeba blíže 

vymezit, jak tým pojímáme. K tomuto účelu využívám poměrně obsáhlou definici, jejímž 

autorem je teoretik týmové práce Michael West. Pracovní tým popisuje jako „skupinu lidí 

založenou organizací, která plní úkoly a přispívá tak k dosažení dlouhodobých cílů 

organizace, sleduje celkové pracovní cíle a má potřebnou autoritu, autonomii a zdroje k 

dosahování těchto cílů“ (West, 2012, s. 27). Ve druhé části definice autor doplňuje, že „práce 

týmu výrazně ovlivňuje ostatní v organizaci nebo mimo ni“ a následně charakterizuje členy 

pracovní skupiny, když říká, že „členové týmu jsou značně závislí na výkonu své práce, sami 

sebe vnímají jako členy skupiny a jsou tak vnímáni i okolím. Musí úzce spolupracovat a ve 

vzájemné závislosti se podporovat při dosahování cílů týmu. Mají dobře definované a 

jedinečné role a jsou uznáváni ostatními pracovníky v organizaci jako tým.“ Z uvedené 

definice vyplývá několik hlavních charakteristik týmu podle Westa (2012), které pro 

přehlednost shrnuji: 

 Plnění úkolů za účelem dosažení společného cíle. 

 Dostatečná autorita a autonomie týmu. 

 Činnost týmu má vliv na jeho okolí. 

 Vzájemná závislost členů a jejich identifikace s týmem. 

 Spolupráce a vzájemná podpora členů týmu. 

 Srozumitelnost rolí v týmu všem členům. 

 Tým a jeho členové jsou respektováni okolím. 
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V literatuře věnované tématice pracovních týmů a týmové práci (např. Kolajová, 2006) 

je poměrně často vedena polemika o rozdílech mezi pracovní skupinou a týmem. Plamínek 

(2008) naznačuje, že tento rozdíl spočívá do značné míry v cílech, které jsou sdílené 

emocionálně, a v jejichž pozadí jsou ideálně patrné společné hodnoty členů týmu. Právě tyto 

skutečnosti odlišují tým od pracovní skupiny, jejíž členové mohou mít ve skutečnosti různé 

vlastní cíle převyšující cíl společný. Tento rozdíl mezi týmem a pracovní skupinou označuje 

jako „synergii“, která způsobuje, že „hodnoty dosahované skupinou začnou převyšovat 

součty hodnot, které jsou schopni vytvořit členové skupiny samostatně“ (Plamínek, 2008, s. 

20). Pokud tento jev přetrvává, znamená to podle autora, že se patrně skupina stává týmem, 

který označuje jako „synergickou skupinu“.  

Od týmu očekáváme týmovou spolupráci. Ukazuje se, že její podoba a efektivita závisí 

na mnoha proměnných. Plamínek (2009, s. 20 – 22) vyjmenovává šest znaků, které pozoruje 

u týmů vytvářejících efektivní spolupráci: 

 Sdílené cíle. Členové sdílejí cíle, všichni jim stejně rozumí a společně usilují o jejich 

dosažení. Cíle nemusí být vnímány jen racionálně, ale i emocionálně a v ideálním 

případě se za nimi skrývají i sdílené hodnoty. 

 Komunikace. Sdílení cílů a hodnot vyžaduje kvalitní komunikaci. Jejím předpokladem 

je vzájemné porozumění členů týmu na osobní rovině. 

 Sdílené hodnoty a pravidla. Především neformální pravidla a jejich „tmelící“ účinek 

na tým. 

 Rozdělení rolí. Neformální role vztahující se k plnění cílů, ale také k atmosféře, 

vztahům a procesům v týmu. 

 Zdravé vztahy mezi členy. Pomáhají nasměrovat energii členů týmu k dosahování cílů, 

případně i k soutěžení s jinými týmy. 

 Dynamika týmu. Kvalitní týmy se vyvíjejí, tým se rozvíjí, učí se ze svých úspěchů i 

neúspěchů a svým členům tak umožňuje osobní rozvoj. Společné prožívání a 

schopnost společně se poučit z neúspěchu bývají znaky zralosti týmu. 

 

Domnívám se, že již z Plamínkova vymezení týmové spolupráce silně vyznívá 

především aspekt mezilidských vztahů a společného prožívání členů týmu. V posledním 

z uvedených znaků, týmové dynamice, jakoby se potkával s Westem (2012), který vidí jako 

významný přínos určitou reflexivitu týmu a jeho práce. Týmy jsou efektivní, pokud dokáží 

reflektovat své cíle, strategie, postupy a prostředí, a následně tyto parametry upravují. 
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Členové týmu by podle autora měli pravidelně přezkoumávat způsoby dosahování cílů i 

metody práce (reflexivita úkolu), především vedení týmu a organizace by mělo uvažovat o 

tom, jakým způsobem členům poskytuje podporu, jak jsou řešeny konflikty a jaká je 

atmosféra v týmu (sociální reflexivita). Tato reflexe by měla vést ke změně s cílem podpořit 

zvýšení efektivity týmové práce. 

Z dosavadního textu vyplývá, že tým je svým způsobem organismem, který se neustále 

vyvíjí a posouvá. V tomto kontextu je vhodné zmínit Tuckmanovu teorii vývojových fází 

skupiny, která sleduje vývoj týmu v čase a je aplikovatelná na pracovní týmy. Fáze vývoje 

skupiny jsou jednotlivá období, kterými podle Tuckmana (in Výrost a Slaměník, 2008) 

prochází každá skupina (pracovní tým, kolektiv). Nehledě na délku trvání, která bývá různá, 

je pořadí jednotlivých fází neměnné, tato období se vyznačují typickými znaky. Koncepce 

vychází z identifikace vývojových trendů v sociálně emocionální sféře (chování členů 

skupiny vůči sobě a jejich vzájemné vztahy - probíhá ve čtyřech fázích: testování a závislost, 

vnitroskupinový konflikt, vývoj skupinové soudržnosti, funkční role vztahů) a v rovině 

úlohově orientované činnosti (obsah interakce ve vztahu k řešení společných úkolů - fáze 

úlohově orientované činnosti: orientace a testování, emocionální reakce na požadavky úlohy, 

otevřená diskuze, objevy řešení). Uvedené sféry vývojových změn mají charakter čtyř, resp. 

pěti (včetně ukončení činnosti) vývojových fází pracovní skupiny: 

1. Formování (forming). Fáze charakteristická orientací a hledáním identity, lidé se 

seznamují spolu navzájem i s úkoly. Převládá zmatek, úzkost a nejistota členů ohledně 

příslušenství ke skupině. Projevuje se určitá závislost, členové mapují a testují situaci 

a očekávají od leadera stanovení struktury a základních pravidel. Skupina hledá 

orientaci. 

2. Bouření (storming). Typickým znakem je konflikt a emocionalita. Členové skupiny 

projevují nesouhlas, snaží se prosadit své ambice a docílit toho, aby skupina 

uspokojovala jejich osobní potřeby. Převládá napětí, dochází ke konfliktům či 

nepřátelskému chování mezi členy s různými potřebami. Klíčovým úkolem skupiny 

jako celku je organizování – jak dosáhnout optimálních objektivních výsledků. 

3. Normování (norming). Fáze charakteristická soudržností a vedením, jsou stanoveny 

role jednotlivých členů a dochází ke zklidnění. Každý se snaží překonat konflikty, 

často dohodnutím jasnějších pravidel skupinového chování. Vytvářejí se společně 

sdílené postoje, hodnoty, očekávání, způsoby chování, dochází k nárůstu toku 

informací. 
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4. Optimální výkon (performing). Rolové chování členů skupiny, produktivní řešení 

problémů a vykonávání skupinových úkolů. Členové pracují kooperativně na dosažení 

společných cílů, jsou otevření, vztahy jsou stabilizované, stejně jako efektivní chování 

ve prospěch celku. Ne všechny skupiny této fáze dosáhnout. 

5. Ukončení (adjourning). Členové odcházejí ze skupiny a dochází k jejímu zániku. 

Pokud dojde k zániku pracovní skupiny, charakteristická je starost ohledně ukončení, 

smutek, pozitivní pocity k vůdčí osobě. 

Jednotlivé fáze následují v uvedeném pořadí, přičemž předpokladem dosažení vyšší 

fáze vývoje je absolvování fáze předcházející. Za určitých okolností může mít vývoj i 

regresivní charakter, vždy však může dojít k návratu zpět jen do nejbližší nižší fáze vývoje. 

 

 

2.3.2 Specifika týmové spolupráce v multidisciplinárních komunitních týmech 

 

Z definice týmu a týmové spolupráce vyplývají jejich hlavní charakteristiky, kritéria, 

která by měla být naplněna na cestě k dosažení efektivní týmové spolupráce. Nabízí se, že 

spolupráce v rámci komunitních týmů sestávajících z odborníků několika profesí s sebou 

přináší určitá specifika. Když Ovretveit (1993) popisuje multidisciplinární tým péče o 

duševní zdraví, vidí jej ve třech dimenzích, které označuje jako strukturu (složení týmu a 

jeho řízení), proces (jak tým poskytuje péči) a integraci (blízkost pracovních vztahů mezi 

členy týmu). Z tohoto pohledu se kapitola věnuje především integraci a také struktuře.  

Charakteristických rysem komunitních týmů je jejich složení z pracovníků různých 

profesí. Je žádoucí, aby v tomto složení týmy dosáhly potřebné synergie, v níž se vzájemně 

doplňují znalosti a dovednosti jednotlivých členů, a která umožňuje poskytování komplexní 

a koordinované péče (Byrne a Onyett, 2010). Z pohledu struktury by měl každý tým nastavit 

své organizační uspořádání, tedy vymezit role jednotlivých členů a definovat jejich 

kompetence, stejně jako určit vedoucího týmu a vymezit jeho roli (Krüger, 2004). 

Multidisciplinární složení komunitních týmu představuje v tomto ohledu určité výzvy. 

 

Profesní identita 

 

Přes nesporné pozitivum holisticky pojatého bio-psycho-sociálního přístupu může 

setkání pracovníků přicházejících z různých profesních kultur v jednom týmu přinášet také 

určité obtíže. Významný vliv na týmovou spolupráci může mít oddělený systém vzdělávání, 
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který považují Byrne a Onyett (2010) za příliš jednooborově zaměřený. Již v samotném 

systému profesního vzdělávání vnímají určitý „kmenový“ potenciál a riziko silné profesní 

identity. Vliv odborného vzdělání a převažující identifikace s vlastní profesí může později 

v rámci multidisciplinární spolupráce bránit některým pracovníkům v identifikaci 

s pracovním týmem. Na základě nedostatečných informací o jiných profesích se tak mohou 

objevovat tendence k vytváření stereotypů a devalvaci práce ostatních členů týmu odlišných 

profesí (Farhall, 2001).  

Onyett (2003) v této souvislosti upozorňuje na zvláštní dilema, kdy se pracovníci 

stávají členy nejméně dvou skupin, jejich profese a jejich týmu. Mohou se projevit dvě 

vyhrocené polohy, kdy se pracovník po přechodu ze zdravotnického zařízení do prostředí 

služeb komunitní péče s novou situací vyrovnává setrváním na osvědčených způsobech 

práce z nemocničního zařízení, nebo naopak v rámci identifikace s novou skupinou 

bezpodmínečně přijímá vše nové (Foster, 1998). Silně vnímaná náležitost k vlastní profesní 

skupině tedy může bránit pracovníkovi v sociální identifikaci s novým týmem. 

Tématu efektivity multidisciplinárních týmů se věnovali ve zvýšené míře především 

ve Velké Británii na přelomu tisíciletí. V jednom z realizovaných výzkumů byli pracovníci 

různých oborů požádáni, aby vyjádřili názor na svoji vlastní roli a identitu v rámci týmu a 

následně na ostatní spolupracující profese. Výsledek výzkumu ukázal na přetrvávající 

dodržování uniprofesních kultur mezi zaměstnanci a absenci alternativní silné a sdílené 

filozofie jejich týmů (Peck a Norman, 1999). Multidisciplinární spolupráci dále bránila 

například nejednoznačná role a odpovědnost zaměstnanců, nedostatečná shoda na tom, co 

znamená pracovat společně, problematické mocenské vztahy vyplývající z různých kultur, 

filozofií, či vzdělávacích požadavků různých oborů, obavy týkající se rozostření odborných 

dovedností nebo identity, nebo ideologické rozdíly založené na různých hodnotách a 

předpokladech. 

 

Velikost týmu 

 

Efektivita týmu je omezena schopností jeho členů pravidelně se setkávat za účelem 

výměny informací a zkušeností. Zatímco teoretici týmové spolupráce uvádí jako vyhovující 

počet 5 členů (např. Kolajová, 2006) a zpravidla snižující se efektivitu při vyšším počtu, 

komunitní týmy jsou zpravidla složeny nejméně z 9 - 10 členů, výjimkou není v případě 

britských CMHT (Community mental health teams) ani komunitní tým s 15 pracovníky. 

Nadměrná velikost týmu s sebou přináší některá rizika. Byrne a Onyett (2010) zmiňují vyšší 
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možnost vzniku nefunkčních podskupin, např. zdravotnický versus nezdravotnický personál. 

Příliš velké týmy mohou přestat fungovat ve zdravé vzájemné závislosti a zaměření na 

společný cíl a mohou se stávat více pracovní skupinou, než týmem. Podle Byrne a Onyetta 

(2010) může být důsledkem nezdravá závislost na přetíženém vedoucím, problémy 

s komunikací v týmu, neefektivní týmové porady, nebo nedodržování týmových postupů. 

Ačkoliv podle Onyetta (2003) není definován optimální počet členů komunitního týmu, 

Borrill et al. (2000) ve své studii britských týmů poznamenává, že efektivní komunikace je 

málokdy možná v týmu s více než 12 členy. Nutno dodat, že některé britské CMHT týmy 

poskytují svoje služby ve složení 16 pracovníků, krizové terénní týmy (Crises resolution and 

home treatment) v počtu až 20 pracovníků, přičemž pracují na směny, v jejichž v rámci 

mohou vytvářet určité subtýmy (Burns, 2004). 

Burns (2004) považuje za optimální počet 10 až 12 pracovníků. Tým tak podle jeho 

názoru může disponovat dostatečným množstvím doplňujících se dovedností a zároveň 

pracovat efektivně. Stejný autor navíc upozorňuje na možný vliv částečných úvazků. Pokud 

se zvýší podíl členů týmu zaměstnaných na částečné úvazky, snižuje se i doporučovaná 

optimální velikost týmu, protože práce na částečný úvazek způsobuje problémy 

s předáváním informací. Za spodní hranici považuje Burns (2004) 6 pracovníků na plný 

úvazek, když upozorňuje na nutnost zachovat poskytování péče v průběhu celého roku, a to 

i v případě dovolených, pracovní neschopnosti, nebo vzdělávacích aktivit některých členů 

týmu.  

 

Překážky multidisciplinární spolupráce 

 

Singh (2000) vyjmenovává devět překážek multidisciplinárních komunitních týmů na 

cestě k efektivně poskytované péči. Některé obtíže se vztahují více k nastavení koncepce 

služeb a způsobu jejich poskytování (např. nejasné určení cílové skupiny, nedostatečná 

návaznost na ostatní typy služeb), tři z těchto překážek však (kromě meziprofesních rozdílů 

a rivality) popisují i některá další úskalí: 

 Komunikační problémy. Špatná komunikace je hlavní překážkou efektivního 

fungování týmu. Nedostatečná komunikace a s ní související špatná koordinace péče 

jsou uváděny jako nejdůležitější důvody neefektivně poskytované péče. 

 Demokratické vs. hierarchické rozhodování. Ačkoliv autor považuje za optimální 

způsob rozhodování demokratický model (týmová práce je záležitostí týmové 

diskuze, na jejímž základě vzniká rozhodnutí, tým podporuje tvůrčí způsoby práce, 
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motivuje své členy a zlepšuje morálku), upozorňuje na nebezpečí mocenských 

vztahů, které mohou být skryty za nehierarchickým uspořádáním týmu. Tento stav 

může mít podle autora vliv na efektivitu týmu především v případě rozdílných názorů 

členů týmu. 

 Odpor ke změně. Autor upozorňuje, že jeden člen týmu může ovlivnit skupinovou 

reakci na změnu především v období vývoje služby. Důsledkem může být atmosféra 

vzájemného podezřívání mezi vedením a pracovníky pro přímou péči a tím i 

negativní dopad na poskytované služby.  

 

Podobně Ovretveit (1993, s. 200) sestavil přehled deseti chyb, kterých se týmy ve své 

praxi dopouštějí. Pokud management služby tyto obtíže neřeší, jejich naplnění ve svém 

důsledku výrazně přispívá k selhávání týmové spolupráce.  

 Odborníci jedné profese se i nadále setkávají a pracují jako uniprofesní tým, stejně 

jako tomu bylo před jejich zapojením do multidisciplinárního týmu. 

 Každý odborník či profesní skupina v týmu si zachovává svoje vlastní pracovní 

priority a procesní postupy. 

 Vedoucí pracovníci jednotlivých odborností si nadále udržují úzkou kontrolu 

pracovníků: přidělení práce, výběr nových pracovníků, rozhodování o vzdělávání, 

kvalita práce. 

 Mnoho členů týmu pracuje pouze na částečný úvazek, zbytkem úvazku působí 

v jiných službách. 

 Neexistuje jedno společné pracoviště týmu. Pracoviště členů týmu, dokumentace a 

administrativní zázemí jsou na různých místech. 

 Neexistuje pozice týmového vedoucího zodpovědného za provoz týmu. 

 Nejsou definovány týmové cíle a priority, pouze obecná prohlášení o záměru. 

 Nejsou vytvořeny procesní postupy pro rozhodování v týmu, například pro 

rozhodování o léčbě a poskytované péči, kapacitě case managerů a jejím využití, 

rozvojovém plánování služby, apod. 

 Vyšší management neprovádí roční přehled a vyhodnocení provozu a dosažených 

úspěchů. 

 Neexistuje plán na širší úrovni služeb, jejichž součástí je tým, nikdo nemá jasnou 

zodpovědnost za jeho vytvoření. 
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2.4 Zahraniční zkušenosti a modely komunitních týmů  

 

V současné době poskytují svoje služby lidem s duševním onemocněním komunitní 

týmy v mnoha zemích po celém světě. V odborné literatuře jsou často popisovány především 

zkušenosti z Velké Británie a Spojených států amerických, nesporným vzorem mohou být 

také komunitní centra duševního zdraví v italském Terstu. Především v posledních letech je 

poměrně často diskutována praxe nizozemských FACT týmů, jejichž specifický způsob 

práce a efektivita poskytovaných služeb bývá srovnávána s jinými zahraničními týmy (Bond 

a Drake, 2007; Veldhuizen, 2017). Tato kapitola slouží především jako vhled do kontextu 

zahraničních týmů, proto v ní stručně představuji a porovnám hlavní 

charakteristiky některých výše uvedených modelů. 

 

Asertivní komunitní týmy 

 

Asertivní komunitní léčba je označována jako specifická metoda case managementu 

(kapitola 2.2.1), zároveň je však v širším smyslu přijímána jako model péče komunitních 

týmů ve Spojených státech. Základní požadavky amerického modelu komunitních ACT 

týmů definuje Ministerstvo zdravotnictví USA (SAMSHA, 2008) takto: 

 Péči poskytují multidisciplinární týmy v počtu 10 – 12 pracovníků (v přepočtu na plné 

pracovní úvazky). 

 Personální složení: 

o Vedoucí týmu (min. 50 % pracovní doby poskytuje rovněž přímou péči) - 1,0 

úvazek 

o Psychiatr – nejméně 1,0 úvazek 

o Psychiatrické sestry – nejméně 2,0 úvazek 

o Specialista pro podporu zaměstnávání – nejméně 2,0 úvazek 

o Specialista pro oblast užívání návykových látek – nejméně 2,0 úvazek 

o Peer pracovník – 1,0 úvazek 

o Další odborníci (např. psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra, rehabilitační 

pracovník) v rolích case managerů 

o Administrativní asistent týmu (organizační a koordinační činnosti, vedení zdravotní 

dokumentace, apod.) – 1,0 úvazek 
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 Provozní doba: služba je dostupná 24 h denně 7 dní v týdnu. Personál se střídá ve dvou 

pracovních směnách v pracovní dny 8 – 16:30 h a 13 – 22 h, o víkendu pouze 

jednosměnný provoz 10 – 18 h, po zbytek provozní doby má člen týmu pohotovostní 

telefon  

 Cílová skupina: primární zaměření na klienty, jejichž stav není stabilizovaný a jsou u 

nich časté opakované hospitalizace; jedná se přibližně o skupinu 20 % klientů se 

závažným duševním onemocněním z velké spádové oblasti až 250 tis. obyvatel 

(Veldhuizen a Bähler, 2017) 

 Kapacita týmu: 60 – 100 klientů 

 Kapacita jednoho pracovníka: max. 10 klientů (kromě psychiatra a asistenta týmu) 

 Týmový přístup: 90 % klientů je každý týden v pravidelném kontaktu s více 

pracovníky týmu 

 Intenzita poskytované péče: nejméně 4 kontakty (2 hodiny) za tým s každým klientem 

 Způsob práce: nejméně 80 % přímé práce v přirozeném prostředí klientů, asertivní 

kontaktování, 95 % klientů je v dlouhodobé péči týmu více než 1 rok 

 

 

Nizozemské „flexibilní“ týmy 

 

Americký model přijímají do své praxe mnohé komunitní týmy po celém světě 

působící pod různými názvy a v některých případech tento původní model dále modifikují. 

Příkladem mohou být nizozemské komunitní týmy FACT (např. Veldhuizen a Bähler, 2017). 

Nizozemský FACT model komunitních týmů se od amerického odlišuje především v těchto 

bodech (zpracováno podle Veldhuizen a Bähler, 2017): 

 Personální složení. Velikost týmu je velmi podobná, v přepočtu 9,2 – 11,2 plných 

pracovních úvazků. Avšak v každém FACT týmu pracuje psycholog nejméně na 0,6 

úvazek, naopak není nutný plný pracovní úvazek psychiatra (min. výše úvazku je 0,8). 

Specialista pro oblast zaměstnávání (IPS model) je zastoupen v min. rozsahu 0,5 

úvazku. V nizozemských týmech mají výrazně vyšší zastoupení psychiatrické sestry 

v rozsahu 5 – 7 úvazků na jeden tým, zapojení sociálního pracovníka je doporučováno 

nejméně na 0,8 úvazku především jako sociálně-právního poradce. Vedoucí FACT 

týmu nemusí nutně pracovat v přímé péči s klienty týmu.  
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 Cílová skupina je pojata šířeji a zaměřuje se na všechny klienty se závažným duševním 

onemocněním ve spádové oblasti týmu. Spádová oblast je proto menší (40 – 50 tis. 

obyvatel), než v případě amerických týmů.  

 Kapacita celého týmu (200 – 250 klientů) i jednotlivých pracovníků (20 – 25 klientů) 

je vyšší, než v případě amerických týmů. 

 FACT tým má stanovenu běžnou pracovní dobu, některé týmy poskytují službu i o 

víkendech. Každý region v Nizozemsku má pohotovostní psychiatrickou službu 

dostupnou 24 hodin denně. FACT týmy úzce spolupracují také místními 

psychiatrickými odděleními. 

 Hlavní specifikem, které odlišuje FACT týmy od amerických komunitních týmů je 

především odlišný způsob sdílení týmové práce. Tým na rozdíl od amerického modelu 

nesdílí vždy práci se všemi klienty týmu, ale pouze s těmi, kteří jsou aktuálně v krizové 

či jinak obtížné situaci (přibližně 20 % klientů týmu). Naopak s ostatními (80 % všech 

klientů) týmu dlouhodobě spolupracuje jejich case manager formou individuálního 

case managementu, příp. někdo z dalších pracovníků. Péče však není poskytována 

s vysokou intenzitou jako v případě 20 % klientů v krizi či s rizikem hospitalizace. Na 

každodenní týmové poradě je celým týmem diskutována situace 20 % akutních klientů, 

kteří jsou pro přehled zapsáni na tzv. FACT board9 (týmové tabuli). Tým „přepíná“ 

mezi těmito dvěma způsoby poskytování péče, odtud i jeho název Flexible Assertive 

Community Treatment. 

 Důraz je kladen na využívání zdrojů běžné komunity, psychosociální rehabilitaci, 

podporu silných stránek a zotavení klientů. 

 

Komunitní centra duševního zdraví v italském Terstu 

 

Itálie je charakteristická svými regionálními centry duševního zdraví, která zajišťují 

komplexní péči pro obyvatele celého regionu (Mezzina, 2014). Reformě italského systému 

péče v roce 1978 výrazně napomohl přelomový zákon č. 180, upravující psychiatrickou péči, 

který kromě jiného zrušil možnost přijímání do psychiatrických léčeben a zavedl tento 

systém komunitních center duševního zdraví (Community mental health centers10) (Mosher 

                                                           
9 Týmová tabule zpřehledňující spolupráci s klienty týmu a jejich aktuální situaci. Např. v praxi nizozemských týmů jsou 

na tabuli během každodenní porady zaznamenáváni klienti s intenzivní potřebou péče (zhruba 20 % klientů týmu). Jejich 

případy jsou probírány denně a péče o ně je sdílena celým týmem (Veldhuizen a Bähler, 2017). 
10 Terstský systém péče byl v roce 1973 určen jako pilotní projekt WHO. Od roku 1987 je Oddělení duševního zdraví 

v Terstu spolupracujícím centrem WHO pro oblast deinstitucionalizace a komunitní péče (Mezzina, 2014). 
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a Burti, 1989). Na základě textu Roberta Mezziny (2014) krátce představím zajímavou praxi 

těchto center v regionu italského Terstu, kde pro oblast velikosti 236 tis. obyvatel působí 

čtyři komunitní centra se spádovou oblastí od 50 do 65 tis. obyvatel. Tým každého ze čtyř 

center pracuje v personálním složení: 30 zdravotních sester, 2 sociální pracovníci, 2 

psychologové, 2 rehabilitační specialisté a 4 – 5 psychiatrů. Protože centra poskytují své 

služby nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu a zahrnují také krizová lůžka, pracovníci se střídají 

ve směnném provozu. Personál se účastní každodenních týmových porad. Jednotlivá centra 

přebírají plnou zodpovědnost za poskytování odpovídající péče v rámci své spádové oblasti, 

a to včetně akutní péče poskytované stejným personálem. Neexistují čekací lhůty, personál 

obvykle reaguje do jedné až dvou hodin. Centra se nacházejí v běžné zástavbě a nejsou 

považována za krizová centra, ale za multifunkční prostory, ke kterým mají lidé snadný 

přístup. Jeden multidisciplinární tým pracuje v celodenním schématu zahrnujícím všechny 

funkce, od péče o hosty11 přijaté na krizová lůžka po poskytování ambulantní a terénní péče. 

Na jednotlivá centra jsou navázány další služby zaměřené především na podporu v oblasti 

bydlení, sociální firmy, centra svépomocných aktivit, apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Do filozofického kontextu center patří rovněž to, že hospitalizovaní nejsou považováni za pacienty, ale za hosty a mohou 

bez omezení přijímat návštěvy. 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

 

3 Metodologie ve vztahu k předmětu a cíli výzkumu 

 

Kapitola se nejdříve věnuje představení předmětu a cíle výzkumné části diplomové 

práce a stručně uvádí důvody, které mne k výběru tohoto tématu vedly. V následujících 

částech kapitoly se postupně věnuji vymezení metodologického přístupu, výzkumných 

metod a popisu jejich realizace. Představuji výzkumný vzorek a způsob jeho výběru a 

závěrem seznamuji čtenáře s etickými aspekty realizovaného výzkumu. 

 

 

3.1 Předmět a cíl výzkumu 

 

V současné době se jedná o téma živé neustále se vyvíjející, které na svém významu 

získává také s dnes již realizovanou reformou psychiatrické péče. (V době zadání projektu 

diplomové práce byla tato reforma v počáteční fázi plánování.) Jedním ze základních pilířů 

systému péče by již v blízké době měla být Centra duševního zdraví (CDZ) poskytující své 

služby na komunitních principech s multidisciplinárním zajištěním poskytované péče 

(MZČR, 2013). Právě o současných komunitních terénních týmech lze uvažovat jako o 

určitých zárodcích či předchůdcích budoucích CDZ. Práci a především její praktickou část 

vnímám jako sondu do současné praxe konkrétních služeb a jako prostor pro skromnou 

reflexi situace v období začínající reformy psychiatrické péče. 

Předmětem diplomové práce je současná praxe komunitních terénních týmů pro 

cílovou skupinu lidí se závažným duševním onemocněním, a to v období let 2016 – 2017. 

Výzkumná část se zaměřuje na jejich multidisciplinární složení, týmovou spolupráci a 

některá specifika týmových procesů. 

Cílem praktické části práce je popsání obtíží, kterým tyto služby čelí při poskytování 

terénní péče v multidisciplinárním složení. Na základě analýzy jejich struktury, týmové 

spolupráce, zkušeností a současné situace konkrétních týmů budou popsány obtíže a podle 

shromážděných zjištění bude následně sestaven přehled doporučení pro praxi těchto služeb 

a jejich zakládajících organizací. 
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3.2 Výzkumné metody sběru a zpracování dat 

 

Vzhledem k řešené problematice a stanoveným cílům výzkumu jsem zvolil 

kvalitativní přístup ke zkoumanému jevu. Důvodem rozhodnutí je především snaha o 

zachycení autentické a specifické reality konkrétních pracovních týmů v souvislostech jejich 

každodenní praxe. Využití kvalitativních výzkumných metod umožňuje zprostředkovat 

specifický kontext těchto služeb a alespoň částečně zachytit dynamiku jejich aktuálního 

stavu a rozvoje. Praktická část diplomové práce nemá snahu předložit jedinou objektivní 

realitu, naopak chce prezentovat, jak konkrétní vedoucí pracovníci některých komunitních 

terénních týmů nahlížejí na současný stav těchto služeb. Z důvodu „odhalení a porozumění 

tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 

10) jsem se rozhodl pro využití kvalitativního přístupu. Především v části textu věnovaným 

profesnímu složení komunitních terénních týmů byla rovněž některá data kvantifikována 

z důvodu lepší možnosti jejich následného porovnání. 

Původním záměrem byla volba ohniskové skupiny jako nejvhodnější výzkumné 

metody. Ve spojení s plánovanou účastí kompletních komunitních terénních týmů měla tato 

metoda umožňovat vzájemné reagování členů týmu a tím zachycení autentické týmové 

dynamiky s ohledem na přístup a postoje jednotlivých členů týmu a týmovou spolupráci. 

Metoda měla být doplněna hloubkovými rozhovory především s vedoucími pracovníky 

těchto týmů a organizací. Spojení dvou výzkumných metod se v době zadání projektu práce 

jevilo jako vhodná strategie umožňující srovnání názorů vedoucích pracovníků s názory a 

hodnotami vyplývajícími ze skupinových rozhovorů (Miovský, 2006). V případě, že nebude 

možné uskutečnit setkání celých týmů, potom se měl stát hloubkový rozhovor hlavní 

výzkumnou metodou.  

Při úvodním kontaktování služeb a zjišťování jejich možností žádný z oslovených 

týmů z různých důvodů nemohl v období zamýšlené realizace akceptovat variantu 

ohniskové skupiny. Proto byla tato varianta vyloučena a následně uskutečněny hloubkové 

polostrukturované rozhovory s vedoucími pracovníky komunitních terénních týmů a jejich 

zakladatelských organizací. Ve shodě s teorií kvalitativního výzkumu bylo i v tomto případě 

snahou získat pokud možno komplexní a detailní informace o zkoumaném jevu (Švaříček a 

Šeďová, 2007). Domnívám se, že realizovaná metoda umožnila zachycení specifických 

okolností a charakteristik zkoumaných jevů v jejich přirozené podobě, ve shodě s tím, že 

„prostřednictvím hloubkového rozhovoru jsou zkoumáni členové určitého prostředí, určité 
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specifické sociální skupiny s cílem získat stejné pochopení jednání událostí, jakým disponují 

členové dané skupiny“ (Švaříček a Šeďová, 2007, s. 159). 

S ohledem na kvalitativní formu rozhovoru nebyly vždy kladeny identické otázky. 

Realizované rozhovory se v některých případech vyvíjely podle specifické situace 

konkrétního týmu, případně na základě zkušeností předchozích rozhovorů se více 

zaměřovaly na některé z již dříve zaznamenaných významných faktorů v praxi terénních 

týmů. Často byly voleny spíše tematické okruhy. Dotazovaní se více věnovali tématům, která 

považovali v současné situaci jejich týmů za podstatná, např. respondent 1 věnoval větší 

prostor diskuzi o částečných úvazcích lékařů, respondent 3 naopak podrobně vyprávěl o 

zkušenostech se spojením sociálního a zdravotního týmu do jedné terénní služby, apod.  

Před každým rozhovorem byly připraveny okruhy témat, které vycházely z cílů 

výzkumu. Ke každému okruhu pak bylo zvoleno několik podotázek (viz Příloha 1) či 

podtémat. Rozhovor měl standardní podobu (úvod, vlastní rozhovor a ukončení). V úvodní 

fázi proběhlo představení tazatele, účelu a předmětu výzkumu, informace o anonymitě a její 

přesné podobě a dotázání se na souhlas s nahrávkou a realizací rozhovoru. Naopak 

zakončením rozhovorů bylo poděkování a informace o možnosti získat výstupy výzkumu. 

Vzhledem k pracovnímu působení v komunitních službách určených lidem 

s duševním onemocněním a teoretické přípravě předcházející výzkumné části práce, jsem do 

terénu vstupoval vybaven poměrně dobrou znalostí zkoumaného prostředí. Realizace 

zahrnovala celkem šest hloubkových rozhovorů se zástupci čtyř komunitních terénních týmů 

v průběhu zhruba jednoho roku (viz Tab. 1). Rozložení respondentů v závislosti na jejich 

profesi, pracovní pozici a příslušnosti ke konkrétnímu týmu uvádí Tab. 2. 

 

Tabulka 1.  Přehled realizovaných rozhovorů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rozhovor Délka rozhovoru Termín rozhovoru

R1 92 min 05.08.2016

R2 85 min 02.09.2016

R3 108 min 15.08.2016

R4 56 min 25.11.2016

R5 67 min 14.02.2017

R6 45 min 02.11.2017
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Všechny rozhovory byly nahrávány a průběžně přepisovány v kompletní podobě. 

Tento způsob práce s daty nabízel lepší orientaci, možnost opakovaně se k datům vracet a 

označovat je poznámkami či komentáři pro účely pozdějšího zpracování. Vyjádření 

respondentů byla ponechána s důrazem na autentičnost v původním znění. Rozhovory 

probíhaly často v nespisovné formě, v takovém případě je ponechán hovorový styl řeči. 

Vzhledem k předchozím pracovním kontaktům si autor se všemi respondenty tykal. Přepisy 

rozhovorů se staly hlavním zdrojem dat pro analýzu a interpretaci. K realizovaným 

rozhovorům byly vedeny poznámky a komentáře (zaznamenávání podnětů, nápadů a 

reflexí), které rovněž přispěly k budoucímu zpracování (kódování a třídění dat). 

Získaná data byla zpracována metodou otevřeného kódování. Podle významového 

sdělení byly rozhovory rozděleny na části, někdy po slovních spojeních či větách, jindy po 

souvětích či odstavcích. Tímto způsobem byla data rozebrána a konceptualizována. 

Vzniklým fragmentům textu byla přidělena tematická kódová označení, která byla při dalším 

postupu podle významových souvislostí opětovně skládána a propojována do nových celků 

(Švaříček a Šeďová, 2007). Tento postup mi umožňoval podívat se na některá zjištění novým 

pohledem a vidět i původně skryté souvislosti. Vzniklé kódy příslušející ke stejnému jevu 

byly dle svého významu slučovány v rámci systematické kategorizace do větších 

významových celků, kategorií (Švaříček a Šeďová, 2007). Při pozdějším zpracování byla 

některá data při vytváření výsledného textu a interpretaci dat případně ještě dále 

přeskupována. Vznikla tak určitá struktura dat, na jejímž základě byl text sestaven a následně 

převyprávěn. Porovnáním byly zjišťovány podobnosti či rozdíly, které jsem následně rovněž 

interpretoval. Mojí snahou bylo rozkrývat a interpretovat významy skryté ve sděleních 

respondentů, vyhledávat pravidelnosti, či naopak specifika, která se v datech vyskytují, 

formulovat závěry a hledat pro ně oporu v datech (Švaříček a Šeďová, 2007).  

Výrazně menšinová část shromážděných dat byla statisticky zpracována a tedy 

kvantifikována (Strauss a Corbinová, 1999). Takto zpracovaná data jsou obsažena 

především v uvedených tabulkách a souvisejících částech textu. 

S vědomím skutečnosti, že teorie či závěry vzniklé na základě kvalitativního výzkumu 

není možné zobecňovat, resp. že jsou platné pro vzorek, na němž byla data získána (Švaříček 

a Šeďová, 2007), bylo mým záměrem vyvarovat se zobecňujícím tvrzením. Závěry a 

následná doporučení pro praxi se vztahují primárně ke konkrétním komunitním terénním 

týmům.  
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3.3 Výběr výzkumného vzorku 

 

Předmětem mého zájmu byly komunitní terénní týmy poskytující přímou péči 

v multidisciplinárním složení v prostředí komunitních služeb. Základní kritéria výběru týmů 

zahrnovala primárně multidisciplinární složení, terénní způsob práce v přirozeném prostředí 

klientů, využívání case managementu jako způsobu práce a týmový přístup. Kromě těchto 

základních kritérií se ukázalo, že všechny zkoumané týmy zároveň naplňují i další principy 

služeb komunitní péče o duševní zdraví, konkrétně například umístění pracoviště v místní 

komunitě, přesné vymezení cílové skupiny a spádové oblasti služby, zohlednění i 

specifických potřeb klientů, nebo přístup zaměřený na podporu zotavení. 

Výběr výzkumného vzorku se primárně zaměřoval na komunitní terénní týmy 

lokalizované v oblasti hlavního města Prahy. Kromě ryze praktických důvodů snazší 

realizace byla důvodem také skutečnost, že v hlavním městě působí hned několik podobných 

služeb. Protože bylo nutné ustoupit od původního záměru využití metody ohniskových 

skupin, rozhodl jsem se v rámci využití metody hloubkových rozhovorů pro výběr většího 

počtu týmů. U třech z nich byla dodržena původně zamýšlená místní příslušnost, čtvrtý tým 

svoje služby poskytuje v jiném kraji. Důvodem jeho výběru byla příležitost využít ochoty 

jeho představitelů s ohledem na předchozí pracovní kontakty. Byla tak dodržena kritéria a 

účel výběru a zároveň zohledněna praktická dostupnost. 

Z důvodu primárního zaměření diplomové práce na tematiku strukturálního 

uspořádání služeb a obtíží spojených s jejich provozováním, nikoliv na metody, intervence 

a přímé poskytování péče, byl výběr respondentů zaměřen na okruh vedoucích pracovníků 

služeb a organizací. Při domlouvání zástupců jednotlivých týmů jsem využil předchozích 

pracovních kontaktů s některými představiteli konkrétních týmů a jejich ochoty věnovat svůj 

čas realizaci rozhovorů. Tato skutečnost bude reflektována v kapitole věnované etice 

výzkumu. Výzkumný soubor zahrnoval šest respondentů čtyř komunitních terénních týmů 

(viz Tab. 2). Ačkoliv primárním cílem bylo zaměření na pražské služby, nejednalo se ani 

v tomto smyslu o totální vzorek. 

Uvedeným postupem byly naplněny požadavky na výběr výzkumného vzorku v rámci 

kvalitativního výzkumu. Vybraný vzorek není ve shodě s odbornou literaturou konstruován 

náhodně (Švaříček a Šeďová, 2007), nýbrž se zaměřením na zkoumanou problematiku, 

předmět výzkumu a jeho cíle. 
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Tabulka 2. Rozložení respondentů podle pracovní pozice, odborného vzdělání a 

příslušnosti k týmu 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Jako autor si uvědomuji limitující skutečnosti výzkumného vzorku, který je ze dvou 

třetin tvořen sociálními pracovníky (viz Tab. 2). Profesní příslušností a s ní související 

pracovní historií může být ovlivněn jejich pohled na vlastní práci i na týmovou spolupráci 

s ostatními pracovníky. Proto na místech, kde bylo přínosné zmínit pohled zdravotnického 

pracovníka, je tato skutečnost reflektována a případně také uveden pohled či zkušenost 

zdravotníka. 

 

 

3.4 Etika výzkumu 

 

Všichni účastníci výzkumu byli seznámeni s předmětem a účelem jeho zpracování. 

Veškeré záznamy byly vytvořeny s ústním souhlasem respondentů. Pro zajištění anonymity 

respondenti vystupují pod zkratkami R1 až R6 (respondent), míra anonymity je navíc 

posílena využitím generického maskulina pro všechny respondenty. Vzhledem k malému 

počtu v tuzemsku provozovaných komunitních terénních týmů jsou anonymizovány také 

názvy služeb a organizací, namísto skutečných názvů jsou v textu rovněž označovány 

anonymně (např. Tým A).  

V případě, že byla v rozhovorech respondenty uváděna jména kolegů, či jiných osob, 

jsou pro použití v textu diplomové práce anonymizována jako „kolega“, „lékař“ apod. 

Obdobně jsou v textu vynechány i některé další názvy (např. spolupracujících organizací, 

nebo odborníků v oboru psychiatrické péče), na jejichž základě by mohlo dojít k identifikaci 

konkrétního týmu či respondenta a tím ohrožení jejich anonymity. 

Respondent Tým Pracovní pozice Odborné vzdělání

R1 A vedoucí sociální pracovník sociální pracovník

R2 A manažer zařízení sociální pracovník

R3 B vedoucí psychiatrická sestra psychiatrická sestra

R4 C manažer zařízení, odb. vedoucí psycholog

R5 D vedoucí sociální pracovník sociální pracovník

R6 C vedoucí metodik služeb sociální pracovník
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Kvalitativní metody výzkumu jsou do určité míry ovlivněny osobou autora výzkumu, 

jako klíčového prvku designu výzkumu, a jeho vztahem ke zkoumanému objektu (Hendl, 

2005). V kontextu tématu této práce je autorův vztah vymezen dlouhodobou pracovní 

historií v prostředí sociálních služeb určených lidem s duševním onemocněním. Je třeba 

uvést, že tato skutečnost se projevila na rovněž ve vztahu k výzkumnému vzorku. Protože 

okruh komunitních služeb péče o duševní zdraví je poměrně úzký, jako autor práce jsem se 

před její realizací osobně znal se všemi respondenty, ve všech případech se však jednalo o 

spíše nahodilé pracovní kontakty. Domnívám se, že tato skutečnost měla spíše pozitivní vliv, 

protože mi umožnila přístup k respondentům, kteří byli ochotní rozhovor absolvovat. 

Výjimkou byl jediný z respondentů, který byl mým kolegou, přičemž ve struktuře 

organizace jsem byl jeho nadřízeným. Uvědomuji si, že tato skutečnost mohla ovlivnit 

některé výpovědi a reflexe některých problematických oblastí. 

V posledních letech je rovněž předmětem mého zájmu plánovaná reforma 

psychiatrické péče, nebo inspirativní zahraniční zkušenosti s podobným procesem či 

možnosti přenosu nových trendů ze zemí s vyspělou komunitní péčí do českého prostředí. 

Byl jsem ovlivněn i těmito faktory a pracovním prostředím sociálních služeb komunitní 

péče, v němž profesně působím. 
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4 Výsledky analýzy a interpretace dat 

  

Následující kapitola zahrnuje stěžejní text diplomové práce, analyzuje a představuje 

výsledky její výzkumné části. Pro lepší přehlednost a srozumitelnost je text rozdělen do dvou 

základních částí. První z nich (kapitola 4.1) se věnuje struktuře a složení komunitních 

terénních týmů, druhá hlavní kapitola (kapitola 4.2) se následně zaměřuje na procesy, 

přesněji na týmovou spolupráci, její specifika, obtíže a inspirace. Obě hlavní kapitoly jsou 

dále členěny na podkapitoly, které zpravidla odpovídají analyzovaným kategoriím (viz 

Příloha 2), v případě některých podkapitol bylo za účelem přehlednější struktury výsledného 

textu jejich členění upraveno. Prezentovaný text je prokládán přímými citacemi respondentů, 

které jsou pro odlišení označeny kurzívou. Jedná se o příklady vyjádření a jejich uvedení 

v textu slouží především pro ilustraci a dokreslení některých interpretovaných skutečností. 

 

 

4.1 Komunitní terénní tým a jeho struktura 

 

Kapitola se ve své první části (kapitola 4.1.1) věnuje multidisciplinárnímu složení 

komunitních terénních týmu. Seznamuje čtenáře s personálním i úvazkovým zastoupením 

jednotlivých odborností v šetřených terénních týmech a komentuje způsob práce jejich 

členů. Jedna z podkapitol představuje také důležitou roli case managera, jeho kompetence 

jako klíčového pracovníka a spolupráci s ostatními členy týmu. Další část (kapitola 4.1.2) 

popisuje strukturu řízení jednotlivých komunitních terénních týmů. 

 

 

4.1.1 Multidisciplinární složení 

 

Všechny zkoumané týmy v období sběru dat pracovaly v multidisciplinárním složení, 

zaměstnávaly nejen sociální pracovníky, ale také psychiatrické sestry v rolích case 

managerů. V posledních několika letech, často od roku 2015 díky podpoře evropských 

fondů, podle vzorů ze zahraničí tyto týmy zahrnují také odborné pracovníky dalších 

pomáhajících profesí. Kromě psychiatrických sester se jedná o pozice psychiatra, 

psychologa a také peer pracovníka, tedy pracovníka s vlastní zkušeností s duševním 
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onemocněním. Ve všech týmech mají nejpočetnější zastoupení sociální pracovníci a 

psychiatrické sestry (viz Tab. 4). 

Respondenti své služby představují jako multidisciplinární týmy složené z pracovníků 

několika profesí poskytující sociální a zdravotní péči lidem se závažným duševním 

onemocněním, a to primárně terénní formou. Dále vždy následuje výčet jednotlivých 

pracovních pozic, případně stručný popis organizačních specifik personálních a úvazkových. 

 

Tabulka 3. Srovnání celkového a průměrného zastoupení jednotlivých profesí 

v souhrnu všech šetřených týmů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tým A zahrnoval pozice psychiatra, klinického psychologa, zdravotní sestry, 

sociálního pracovníka a peer pracovníka (viz Tab. 4). Psychiatři však v celkovém úhrnu 

pracovali pouze na 0,6 úvazku. Dále byli členy týmu klinická psycholožka na 0,25 úvazku a 

dva peer pracovníci, přičemž každý z nich pracoval na 0,5 úvazku. Case managerský základ 

týmu tvořilo šest sociálních pracovníků v souhrnném úvazku 5,25 a jedna sestra na plný 

úvazek. 

Tým B svoje služby poskytoval ve složení jeden týmový psychiatr na plný úvazek, dva 

psychologové na 0,5 úvazku (celkem 1,0 úvazku), jeden peer pracovník na 0,4 úvazku, 

v rolích case managerů působilo devět psychiatrických sester (8,0 úvazku) a pět sociálních 

pracovníků na plné úvazky. 

Tým C. Zařízení provozovalo v době realizace rozhovorů dva terénní týmy. Společně 

zahrnovaly pozice dvou psychiatrických sester na plné úvazky, dvou psychologů (celkem na 

1,3 úvazku), třech peer pracovníků na 0,5 úvazku (celkem 1,5 úvazku) a jednoho psychiatra 

pro oba týmy na 0,3 úvazek. Nejpočetněji zastoupenou profesí byli sociální pracovníci, 

kterých pracovalo ve dvou terénních týmech provozovaných organizací celkem deset. 

PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY

Psychiatrická sestra 16 14,5 3 1,5 3,2 2,9

Sociální pracovník 24 23,25 2 1,25 4,8 4,65

Psychiatr 8 2,3 7 1,3 1,6 0,46

Psycholog 5 2,55 5 2,55 1 0,51

Peer pracovník 6 2,9 6 2,9 1,2 0,58

CELKEM 59 45,5 23 9,5 11,8 9,1

ODBORNOST
SOUHRN SOUHRN ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PRŮMĚR/TÝM
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Tým D pracoval v personálním složení třech sociálních pracovníků na plné úvazky, 

čtyř psychiatrických sester (celkem 3,5 úvazku) a třech psychiatrů formálně v rámci 

organizace na částečné pracovní úvazky v celkovém úhrnu 0,4 úvazku. V týmu nepracoval 

žádný psycholog, ani peer pracovník. 

 

Tabulka 4. Zastoupení profesí v komunitních terénních týmech podle počtu 

pracovníků a výše pracovního úvazku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.1.1.1 Psychiatrická sestra 

 

Šetřené týmy zaměstnávají zdravotní sestry se specializací pro psychiatrii. Ve všech 

týmech pracovalo 16 psychiatrických sester v celkové výši 14,5 pracovního úvazku. Pouze 

tři sestry ve dvou týmech (B a D) pracovaly na 0,5 úvazek, všechny ostatní sestry na plný 

úvazek. 

V případě profese psychiatrické sestry je na první pohled patrný rozdíl v počtu 

zaměstnaných sester mezi týmy, které byly založeny v podmínkách neziskových organizací 

poskytujících doposud sociální služby pro lidi s duševním onemocněním (týmy A a C) a 

týmy (B a D), které vznikly spojením poskytovatele sociálních služeb se zdravotnickým 

zařízením (viz Tab. 4). V každém z týmů založených poskytovateli sociálních služeb pracuje 

pouze jedna psychiatrická sestra (tým C uvádí souhrnně dvě sestry, avšak protože se fakticky 

jedná o dva týmy se společným zázemím poskytující své služby v různých lokalitách, 

připadá zde také jedna sestra na každý tým). Těmto týmům se zázemím pouze v sociálních 

službách umožnilo zaměstnávání sester postupně od roku 2015 čerpání finančních 

prostředků prostřednictvím evropských dotací. Naopak je patrné, že týmy (B a D) založené 

spojením poskytovatelů z obou oblastí péče zaměstnávaly mnohonásobně více pracovníků 

této profese. Důvodem je skutečnost, že zdravotnická zařízení participující na vzniku týmů 

B a D již v období předcházejících několika let poskytovala péči psychiatrických sester 

PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY

Psychiatrická sestra 1 1 9 8 2 2 4 3,5

Sociální pracovník 6 5,25 5 5 10 10 3 3

Psychiatr 3 0,6 1 1 1 0,3 3 0,4

Psycholog 1 0,25 2 1 2 1,3 0 0

Peer pracovník 2 1 1 0,4 3 1,5 0 0

CELKEM 13 8,1 18 15,4 18 15,1 10 6,9

TÝM C (2 týmy) TÝM D
ODBORNOST

TÝM A TÝM B
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v přirozeném prostředí klientů, měla registrovánu zdravotnickou odbornost sestry se 

specializací pro psychiatrii a zajištěno financování prostřednictvím pojišťovnou 

nasmlouvaných zdravotnických výkonů.  

 

Náplň a způsob práce 

 

Psychiatrické sestry plní ve všech šetřených týmech role case managerů. Převážná část 

jejich přímé práce je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí klientů. 

Pouze tři sestry (z celkových šestnácti) ve dvou týmech (B a D) pracovaly na 0,5 

úvazek, všechny ostatní sestry na plný úvazek. Je pravděpodobné, že tato skutečnost souvisí 

s rolí case managera, jejíž plnohodnotné a efektivní naplňování se zdá být při částečném 

pracovním úvazku velmi obtížné. 

Respondenti vnímají výhody zdravotnické specializace psychiatrických sester a jejich 

znalostí psychopatologie onemocnění či užívané medikace: „…projevy třeba nežádoucí po 

těch lécích si může třeba promluvit s ní, když třeba zrovna nemá nablízku nějakej termín u 

psychiatra“ (R5). Zástupci týmů v případě sester vyzdvihují znalost somatických 

onemocnění, kterou nemají sociální pracovníci: „Mě by nikdy nenapadlo klientovi změřit 

tlak, ale sestru jo…“ (R6). V návaznosti se nabízí rovněž schopnost efektivnější komunikace 

s ambulantními psychiatry a praktickými lékaři klientů především v případech, „kde jsou 

vlastně nějaký fyzický problémy, somatickej stav je zhoršenej…“ (R4). Součástí práce sester 

je i aplikace antipsychotik formou depotních injekcí některým klientům s touto preskripcí 

od ambulantního psychiatra. Z výpovědí je patrné, že se týmy snaží předností 

psychiatrických sester spojených s jejich odborností v praxi využívat při plánování péče i 

poskytování intervencí: „…k těm případům kde vidíme, že se víc řeší to zdravotnický. … 

Protože ony jsou na to dobrý.“ (R4). 

 

4.1.1.2 Sociální pracovník 

 

Pracovní pozice sociálního pracovníka je v součtu všech týmů obsazena nejpočetněji. 

V pěti terénních týmech (tým C představuje ve skutečnosti dva týmy) pracovalo 24 

sociálních pracovníků v celkové výši 23,25 pracovního úvazku. Pouze tým A zaměstnával 

dva sociální pracovníky na částečné úvazky (shodně ve výši 0,625), všichni ostatní sociální 

pracovníci napříč týmy byli zaměstnání na plné pracovní úvazky. 
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V případě zaměstnávání sociálních pracovníků, na rozdíl od psychiatrických sester, 

psychologů či psychiatrů, zařízení nejsou limitována spoluprací se zdravotnickým 

zařízením. Při vzniku všech týmů byla buď jediným (týmy A a C), nebo jedním ze dvou 

zakládajících subjektů organizace doposud poskytující sociální služby. Některá zařízení 

transformovala doposud provozované sociální služby (tým C), jiná pokračovala v 

poskytování služeb již založených na formě case managementu (týmy A, B a D). Všechny 

týmy proto mohly využít stávající personální kapacity svých registrovaných sociálních 

služeb a jejich začlenění v krajských sítích poskytovatelů12. Tato skutečnost jim umožnila 

již od počátku provozování terénních týmů financování sociální části služby. Mzdové 

náklady sociálních pracovníků jsou financovány z dotačních řízení určených pro 

poskytovatele sociálních služeb.  

Ve srovnání s poměrným zastoupením ostatních profesí jsou sociální pracovníci 

nejvýrazněji zastoupeni v týmech A a C (založených jediným zařízením, organizací 

poskytující sociální služby), v týmech B a D (vzniklých spojením sociálních a 

zdravotnických organizací) naopak převažuje zastoupení zdravotnického personálu. 

 

Náplň a způsob práce 

 

Sociální pracovníci ve všech týmech, stejně jako psychiatrické sestry, plní role case 

managerů. Přímá práce sociálních pracovníků je poskytována terénní i ambulantní formou, 

poměr mezi oběma formami péče se může v jednotlivých týmech lišit.  

V rámci rozhovorů nebyly zaznamenány odlišnosti v kompetencích sociálních 

pracovníků terénních týmů související s jejich odborností. Sociální pracovník je napříč 

terénními týmy vnímán jako odborník na sociální problematiku a sociální poradenství: 

„…má prostě jako specifickej pohled na tu situaci, hodně jako vnímá sociální problematiku, 

i takovou tu jako vztahovou...“ (R2). Někteří respondenti zmiňují rovněž v pozitivní rovině 

specifický pohled a přístup sociálních pracovníků zohledňující etické aspekty práce a důraz 

na práva klientů. 

Nejblíže ze všech zúčastněných profesí má sociální pracovník k podpoře klientů 

v oblasti zaměstnávání. V případě, že některý z týmů (krátce tým C) již přímo zahrnuje 

specialistu pro podporu v oblasti zaměstnávání, nebo v této oblasti zatím spolupracuje 

                                                           
12 „Síť sociálních služeb je krajem vymezený, řízený a financovaný soubor činností poskytovaných v rámci sociálních 

služeb reagujících na zjištěné potřeby občanů.“ (Marek et al., 2010, s. 12) 
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s pracovníky jiné specializované služby v rámci vlastní organizace (všechny ostatní týmy), 

jedná se vždy o sociálního pracovníka. 

Zástupci týmů prezentují, že někteří ze sociálních pracovníků se zaměřují na 

spolupráci s klienty s duální diagnózou. V případě týmu A se jedná o pracovníka s předchozí 

zkušeností ze služeb určených pro uživatele návykových látek, který dále rozvíjí svoje 

předpoklady doplňujícím vzděláváním: „…se účastní těch jako duálkovejch věcí. Byl na 

všech těch vzdělávání, co de facto se dají sehnat. Máme tam i lidi, co třeba mají zkušenost 

z nějaký že jo, že dělali v drogových službách.“ (R1). Podobně v týmu D je určen pracovník 

primárně spolupracující s lidmi, jejichž diagnóza kombinuje závažné duševní onemocnění a 

závislost či škodlivé užívání návykových látek. V obou případech se jedná o sociálního 

pracovníka zastávajícího nadále roli case managera. Další respondent naznačuje, že 

specializace v rámci týmu může ve svém důsledku přispět i ke zpřehlednění a zefektivnění 

týmové práce, protože „…ví se, že tyhlety případy jako budou směřovat k němu. Takže nám 

to vlastně pomáhá i při nějaký jako dělbě tý práce … Prostě víme, kdo co bude dělat.“ (R5). 

V každém ze šetřených týmů se někdo z pracovníků specializuje na spolupráci s lidmi, 

jejichž diagnóza kombinuje závažné duševní onemocnění a závislost či škodlivé užívání 

návykových látek. 

 

4.1.1.3 Psychiatr 

 

V pěti terénních týmech pracovalo 8 psychiatrů v celkové výši 2,3 pracovního úvazku 

(průměr 0,46 úvazku odbornosti psychiatra na jeden terénní tým). Pouze v týmu B pracoval 

psychiatr na plný úvazek, ve všech ostatních týmech byli jednotliví psychiatři zaměstnáni na 

0,1 – 0,2 úvazku, přičemž odbornost psychiatra byla v těchto týmech zastoupena v rozsahu 

0,15 – 0,6 pracovního úvazku (0,3 pro dva týmy C). 

Souhrnný úvazek odbornosti psychiatra může být zavádějící především s ohledem na 

tým D, který zaměstnával tři psychiatry na částečné úvazky v celkové výši 0,4 úvazku. Výše 

úvazku však nemusela odpovídat jejich reálnému zapojení do činnosti týmu, resp. 

celkovému objemu práce a času skutečně strávenému přímou prací s klienty týmu. 

(Psychiatři mají hlavní pracovní úvazky ve spolupracujícím zdravotnickém zařízení 

působícím ve stejné lokalitě jako sociální služba, v jejímž rámci je poskytována péče 

terénního týmu. Není výjimkou, že v rámci své praxe ve zdravotnickém zařízení jsou 
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zároveň ambulantními psychiatry klientů terénního týmu. Může se tak stávat, že s klienty 

terénního týmu pracují nad rámec svého formálního úvazku v týmu.) 

Respondent popisuje situaci týmu A, kterému se při zahájení evropského projektu 

nepodařilo najít lékaře na plný úvazek plánovaný v rámci jeho realizace. V týmu proto 

nakonec působí tři psychiatři na částečné úvazky: „Psychiatra jsme teda nesehnali takhle v 

tomhle rozsahu, ale jenom na 0,6, což je teda pak nějaká naše specifika, že to nebyl jeden 

člověk, ale tři lidi na 0,2.“ (R1). V době nahrávání rozhovoru byla v týmu plánována 

personální změna na pozici psychiatra a zároveň mělo dojít k navýšení pracovního úvazku 

jednoho z psychiatrů týmu (na 0,4 úvazek) a spolu s tím i k navýšení souhrnného úvazku 

odbornosti psychiatra (na 0,8 úvazek). 

Někteří respondenti uvádí konkrétní obtíže v týmové spolupráci související do značné 

míry právě se zapojením psychiatra do činnosti týmu pouze na částečný úvazek. 

 

Náplň a způsob práce 

 

Ve všech týmech je akcentována především role psychiatra jako hlavního odborníka 

v oblasti psychopatologie a farmakoterapie. Žádný respondent nezpochybňuje tuto 

odbornost a její přínos pro tým. Naopak se respondenti shodují, když zdůrazňují význam 

role lékaře především z hlediska jeho odborných znalostí a kompetencí. Konkrétně oceňují 

především schopnosti diagnostiky, posouzení aktuálního zdravotního stavu, rozhodování o 

medikaci či nutnosti případné hospitalizace. Výhodou psychiatra jako člena týmu může být 

snazší komunikace s jinými zdravotnickými zařízeními a jednání o dalším postupu 

spolupráce s aktuálně destabilizovaným klientem. Zástupce týmu B uvádí, že lékař má 

v takovém případě „právo veta co se týká přijímání na lůžka“ (R3). Podobně má v tomto 

týmu lékař „rozhodovací právo u zápisu, respektive smazání klienta z FACT boardu. Čili 

pokud jemu se zdá, že ještě by tam měl zůstat tak i kdyby všichni říkali, že má jít dolů, tak on 

má možnost si to prosadit“ (R3).  

Lékaři často vstupují krátkodobě do spolupráce s novými klienty týmu, více se 

zapojují do spolupráce například v období zhoršeného zdravotního stavu, nebo v případě 

potřeby hospitalizace. Pro další práci týmu je pozitivně hodnoceno, pokud i lékař má alespoň 

základní přehled o situaci všech klientů a zná se s nimi osobně: „Protože na některý věci 

prostě je potom pitomý, když my to tomu psychiatrovi popisujeme a on toho člověka nikdy 

ani neviděl.“ (R3). Může se potom lépe vyjadřovat k jejich aktuální situaci, doporučovat 

další postup a poskytovat konzultační podporu ostatním kolegům. 
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Respondenty je zmiňován přínos konzultační role psychiatra (především v rámci 

týmových porad) vyplývající právě z jeho specifických odborných znalostí. Respondenti 

opět oceňují lékaře, jako člena týmu, který zná jejich klienty: „…jsme mohli s ní potom 

přímo konzultovat toho člověka. Věděla o koho jde.“ (R6). Možnost odborné konzultace 

s ostatními členy týmu je podle zkušeností vedoucích pracovníků oceňována všemi 

pracovníky, především pak některými sociálními pracovníky: „…na začátku říkali, že se 

těšili, bylo to, že budeme mít toho psychiatra k dispozici kdykoliv. … A že to hrozně kvitovali, 

že tuhle možnost jako mají.“ (R3). 

Psychiatři v terénních týmech neplní role case managerů. Lékaři mají být v praxi 

k dispozici všem klientům týmu, zároveň jsou s nimi však v méně intenzivním kontaktu, než 

pracovníci v rolích case managerů. Na rozdíl od sociálních pracovníků a psychiatrických 

sester je většina péče psychiatrů poskytována ambulantní formou. Jak se ukazuje, podíl 

terénní přímé práce lékařů je výrazně menšinový. Přesto i psychiatři všech šetřených 

terénních týmů působí alespoň částečně v terénu: „…chodí i do terénu. Ne moc často, ale je 

to velmi výjimečný, řekl bych tak jednou za měsíc, že někam jde.“ (R4). Další respondent 

rovněž potvrzuje převahu práce psychiatra v ambulanci, především však vyjmenovává 

některé konkrétní přednosti jeho účasti v terénu: „Rádi bysme, aby psychiatr nebo psycholog 

byl schopnej do toho terénu jet stejně udělat tu diagnostiku. Jít za klientem co nepřijde, vidět 

ho, bejt u toho. Upravit třeba tu medikaci podle toho, jak opravdu vypadá.“ (R1). Zástupce 

stejného týmu při avizování příchodu dvou nových psychiatrů oceňuje právě schopnost a 

zájem dvou nových lékařů pracovat v přirozeném prostředí a zdůrazňuje, že se bude jednat 

o „komunitní psychiatry s možností výjezdu do terénu“ (R2). Z kontextu jeho odpovědí je 

zřejmé, že tuto skutečnost vnímá jako krok směrem k vyšší efektivitě a schopnosti týmu 

poskytovat službu s ohledem na skutečné potřeby klientů. Ve výpovědích respondentů lze 

vysledovat, že si uvědomují potřebu účasti psychiatra v prostředí klientů a lze předpokládat, 

že současné nižší zapojení lékařů v terénu může do značné míry souviset i s jejich stávajícími 

částečnými pracovními úvazky v týmu. 

Psychiatři jsou rovněž ambulantními psychiatry některých klientů týmu. V tomto 

ohledu se jedná o dobrovolnou volbu klienta a zachování jeho práva na výběr lékaře. Žádný 

z týmů nepodmiňuje spolupráci změnou ambulantního psychiatra: „U nás má jenom asi 30 

% klientů v ambulanci. Všichni ostatní mají svýho ambulanta někde. Pro nás to zásadní 

není… Není to podmínka.“ (R3). V případě, že má klient jiného ambulantního lékaře, týmy 

jej v počátku spolupráce kontaktují: „Podmínkou je navázat, nechci říct úplně hned 

spolupráce, aspoň minimálně kontakt s tím jeho ambulantem…“ (R3). Pro poskytování péče 
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psychiatrické sestry je nutná indikace ambulantního psychiatra, zároveň je významná 

praktická potřeba sdílení informací s klientovým ambulantním lékařem z důvodu 

efektivního poskytování péče. 

 

4.1.1.4 Psycholog 

 

V pěti terénních týmech pracovalo 5 psychologů v celkové výši 2,55 pracovního 

úvazku (průměr 0,51 úvazku odbornosti psychologa na jeden terénní tým). Ve všech týmech 

pracují psychologové pouze na částečné pracovní úvazky, jeden tým (tým D) nezaměstnával 

v době rozhovoru žádného pracovníka na této pozici. V ostatních terénních týmech byli 

jednotliví psychologové zaměstnáni na 0,25 – 0,8 úvazku, přičemž odbornost psychologa 

byla zastoupena v rozsahu 0,25 – 1,3 pracovního úvazku. 

 

Náplň a způsob práce 

 

Role psychologa je dána jeho odborným vzděláním a spočívá především v poskytování 

různých druhů psychoterapie, poradenství a v provádění komplexní psychologické 

diagnostiky. Někteří respondenti oceňují přínos psychologa především z hlediska posouzení 

klientovy situace v kontextu jeho osobního a rodinného života a přinášení alternativního 

odborného pohledu na situaci klienta a práci terénního týmu. 

V rámci rozhovorů nebylo cíleně zjišťováno, zda se vždy jedná o klinické psychology 

s atestací. Nicméně v týmu C nepracují atestovaní psychologové: „…ale ne klinický 

psychology, ale psychology, který mají vzdělání jako psychologa a terapeutickej výcvik.“ 

(R4). Tým od nich neočekává psychologickou diagnostiku, primárním cílem je komplexní a 

terapeutická práce s klientem a jeho blízkým okolím. Tým A již v minulosti při nedostatku 

finančních zdrojů přijal psychologa na pozici pracovníka v sociálních službách, a to 

primárně z důvodu jeho specifických dovedností pro přímou práci, nikoliv z důvodu 

provádění komplexní psychologické diagnostiky či poskytování individuální psychoterapie: 

„…dokud jsme na to neměli Norskej projekt, tak jsme to dělali takovým způsobem, že jsme 

třeba vzali kluka, kterej byl psycholog, ale měl chuť vlastně dělat sociální práci.“ (R1). 

Psychologové běžně neplní role case managerů. Výjimkou je pouze tým C, jehož 

psychologové mohou být i v rolích klíčových pracovníků některých klientů týmu. Tým si 

však definoval, že roli klíčového pracovníka psycholog zastává jen pro omezený počet 
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klientů: „…najednou měli svoje klienty, tak jsme řekli to je bezvadný, ale to můžete mít jenom 

část“ (R4). (Respondent neuvádí, zda a případně v čem se práce psychologa v této roli 

odlišuje od práce sociálních pracovníků a sester.) Pokud by tato kapacita nebyla omezena, 

psychologové by nemohli být k dispozici ostatním klientům týmu v případě potřeby. Naopak 

tým od psychologů neočekává psychodiagnostická vyšetření, ani dlouhodobou individuální 

psychoterapii, je-li to třeba, klientům jsou takové služby doporučeny jinde: „…jestliže 

potřebuje dlouhodobou terapii, tak mu ale dejme klinickýho psychologa, nebo nějakýho 

jinýho psychologa. Ale ten psycholog má sloužit tomu týmu.“ (R4). Lze se domnívat, že 

právě proto mohou mít psychologové týmu více prostoru pro jiný způsob péče. Ten zahrnuje 

významný podíl práce v přirozeném prostředí klientů. Často se tak děje za přítomnosti 

dalších pracovníků týmu, kdy u klientů dochází ke skupinovým konzultacím v jejich 

domácím prostředí obvykle i za účasti členů rodiny. Hlavním záměrem je spolupráce 

s klientem v kontextu jeho rodinného prostředí. Tým se v tomto přístupu již několik let 

nechává inspirovat finským systémem péče Open dialogue13 a přístupem tamních terénních 

týmů. 

Na rozdíl od sociálních pracovníků a psychiatrických sester je většina péče psychologů 

ostatních týmů (tým A a B) poskytována ambulantní formou. V tomto ohledu nebyly 

s výjimkou týmu C zaznamenány odlišnosti v jejich práci.  

Ve vztahu k přímé práci oceňují zástupci týmu C také dovednosti psychologů při 

vedení terapeutického rozhovoru: „…otázky toho psychologa vedou někam, kam on (sociální 

pracovník) se svejma otázkama nedostává.“ (R4). Nabízí se tak možnost vidět příběh klienta 

z více pohledů, které mohou být pracovníky následně v rámci týmu diskutovány a sdíleny: 

„…A pak samozřejmě na těch poradách … tak referuje o tom, co vnímá vlastně u tý rodiny. 

A to je taky jako poučený. Vlastně najednou máš víc pohledů na tu situaci“ (R4). Z kontextu 

je patrná snaha o vzájemné vzdělávání a záměr předávat dovednosti i ostatním členům týmu, 

což potvrzuje jeho druhý zástupce: „…psycholog, ten nám přináší hodně takovýho toho 

zpomalení, podívání se na věc trošku jakoby do hloubky s víc respektujícím pohledem a 

způsobem.“ (R6). Zástupci týmu potvrzují specifickou roli psychologů a naznačují přínos 

jejich působení v týmu z hlediska kultivace týmového prostředí a hodnotového nastavení: 

„…nějakým způsobem taky jako nastavujou, o čem se může mluvit a o čem se nemůže mluvit, 

a zcela zásadní je vlastně jakoby ta filosofie kterou se ty lidi řídí…“ (R4). 

                                                           
13 Otevřený dialog je inovativní přístup, který představuje specifický způsob práce s klientem a jeho sociální sítí, a zároveň 

systém psychiatrické péče, který je vyvíjen v západním Laponsku ve Finsku od 80. let dvacátého století. Terénní týmy 

pracují převážně v přirozeném prostředí klientů a zapojují do spolupráce všechny osoby, kterých se obtížná situace dotýká 

(Novák et al., 2017). 
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4.1.1.5 Peer pracovník 

 

V pěti terénních týmech pracovalo 6 peer pracovníků v celkové výši 2,9 úvazku 

(průměr 0,58 úvazku peer pracovníka na jeden terénní tým). Tým A zaměstnával dva peer 

pracovníky na 0,5 úvazku, tým B jednoho na 0,4 úvazku a tým C zaměstnával pro dva terénní 

týmy tři peer pracovníky na 0,5 pracovního úvazku. Pouze tým D nezaměstnával žádného 

peer pracovníka, avšak jeho zástupce naznačoval záměr budoucího rozšíření týmu o další 

odbornosti, včetně peer pracovníka: „A samozřejmě do budoucna by to asi mělo vypadat 

trošku jinak. Měl by tam být třeba peer pracovník, měl by tam být třeba psycholog...“ (R5). 

Týmy zaměstnávají peer pracovníky nejvýše na 0,5 úvazek. Jako důvod je některými 

respondenty uváděna skutečnost, že se jedná o specifickou pozici pracovníka s vlastní 

zkušeností s duševním onemocněním, nikoliv o odbornost danou dosaženým vzděláním: 

„Oni jim to ani nedoporučujou na víc. Právě vzhledem k tomu, aby to zas nebylo příliš 

zatěžující.“ (R3). 

 

Náplň a způsob práce 

 

Podobně jako sociální pracovníci a psychiatrické sestry poskytují i peer pracovníci 

významnou část přímé práce terénní formou v přirozeném prostředí klientů: „Většina tý 

práce je v terénu dneska už. Teda určitě u těch sociálních pracovníků a peerů.“ (R1), 

„…Ona má vlastně nějaký aktivity tady a někdy ale taky jede třeba za klientem a třeba 

společně vařej, nebo jdou společně nakoupit…“ (R3). 

Peer pracovníci v žádném ze šetřených týmů neplní role case managerů. Jediným 

týmem, který v minulosti dočasně využíval práci peer pracovníků v rolích case managerů, 

byl tým C. Jeho zástupce však popisuje důvody, které komplikovaly práci peer pracovníka 

a v konečném důsledku i práci celého týmu, a které proto nakonec vedly ke změně nastavení: 

„…najednou on se dostává do pozice toho poradce a vlastně začala se dublovat ta práce se 

sociálním pracovníkem. A když vlastně měl od začátku používat ten příběh, tak ten 

dlouhodobej vztah s těma klientama začal jakoby lízt do tý poradenský pozice.“ (R4). 

Respondent naznačuje, že role case managera v některých případech přinášela zdvojení 

práce se sociálními pracovníky a v konečném důsledku se vylučovala s rolí peer pracovníka, 

protože komplikovala jeho dlouhodobý vztah se spolupracujícími klienty. Změna vyústila v 

popis role a způsobu práce, peer pracovník začíná spolupracovat s klientem po týmové 

diskuzi, jeho role je zaměřena především na podporu klientova zotavení a je ohraničena 
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v závislosti na situaci klienta a stanovených cílech spolupráce: „…že tam bude na nějakou 

přechodnou dobu a domluví se s tím pracovníkem a s tím týmem kdy a jak tam bude a bude 

hodně pracovat na tom zotavení a má tam nějakou část toho úkolu.“ (R4). Tento krok 

odstraňuje zdvojení práce se sociálním pracovníkem a nepřehlednost situace pro samotného 

peer pracovníka a naopak umožňuje požadované uvolnění jeho kapacity, účast na dalších 

týmových aktivitách a jeho podporu i dalším klientům týmu. 

Zdá se, že tým C vlastní cestou dospěl k podobnému způsobu zapojení peer pracovníků 

do činnosti týmu jako ostatní dva šetřené týmy (A a B) zaměstnávající peer pracovníky. Peer 

pracovníci v těchto týmech neplní role case managerů a proto s klientem vždy dlouhodobě 

a kontinuálně spolupracuje nejméně jeden další pracovník v roli case manager, případně 

další pracovníci týmu. 

 

Zkušenosti týmů se zapojením peer pracovníků 

 

Zástupci týmů uváděli výhradně pozitivní zkušenosti se zavedením této pozice a 

spoluprací s novým kolegou. Když prezentují dobré zkušenosti s novou pozicí, vyzdvihují 

vliv peer pracovníka na ostatní členy týmu i poskytovanou službu jako celek. Aniž by se 

výzkumná část práce zaměřovala na tematiku peer pracovníků, z vyjádření respondentů lze 

interpretovat pozitivní přijetí nového kolegy. Oceňují nový alternativní pohled dalšího 

kolegy na situaci klienta a spolupráci s ním, v tomto případě nikoliv z hlediska profesní 

odbornosti, ale z hlediska vlastní životní zkušenosti: „…Protože ho viděl peer, viděl ho jinej 

kolega. A tím se to vlastně obohacuje o ty pohledy těch dalších. Jak těch profesí, tak těch 

jenom jako lidí. … může se to tímhle posouvat dál.“ (R1). Podle zkušeností dalšího 

respondenta může být peer pracovník často lépe přijímán mnohými klienty, kteří zažívají 

náročné období. Jeho výchozí pozice může být v takovém případě často příznivější pro 

navázání vztahu důvěry, udržení další spolupráce i motivování klientů na základě osobní 

zkušenosti: „…klient se na něho líp naváže. Že fakt jako naváže se na něho už z toho důvodu, 

že on zažil něco stejnýho. A..tak to můžou prožívat spolu. A ten peer ho motivuje, protože on 

když mu poradí, tak je to něco jinýho, než když mu poradí někdo, kdo to nezažil, takový 

deprese a takovýhle hlasy.“ (R6). 

Skrze sdílení osobních zkušeností a životního příběhu (např. z období zhoršení 

nemoci, hospitalizace, vnímání nabízené pomoci) přispívá peer pracovník také k věrnějšímu 

zprostředkování těchto zkušeností ostatním pracovníkům týmu a umožňuje jim diskuzi 

s někým, kdo zažívá onemocnění, prošel zotavením a zároveň tuto zkušenost reflektuje: 
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 „…nikdo prostě to nezažil. Kdo to nezažil, ať je sebezkušenější psychiatr, sociální 

pracovník nebo psychiatrická sestra, tak prostě některý věci jako nemůže si vůbec 

propojit.“ (R1) 

  „…když jsme se bavili o nějakým klientovi a ona do toho vstoupí se svejma 

prožitkama, co ona prožívala během hospitalizace a tak. Že se ukazuje, že pro některý 

lidi z týmu je to jako tak důležitá věc, že si třeba pak na to vzpomenou i u jiných klientů. 

… říkají třeba, když ona mi vyprávěla tohleto, tak já jsem si vzpomněla, jak ty jsi říkala, 

že bys bývala uvítala, kdyby tohlecto se dělalo…“ (R3) 

 „Taky ty pracovníci když nevědí, tak se zeptají, ty jo, jaký to je, když teda máš depresi? 

Tak co teďka máme dělat?“ (R6) 

Podle respondentů šetřené týmy a jejich pracovníci oceňují spolupráci s novým 

kolegou s vlastní zkušeností s onemocněním jako krok ke kultivaci užívaného jazyka v rámci 

týmové diskuze o klientech: „…trošku jako zvažujou, jak mluvěj o klientech (R1), „…ta 

kultura jazyka se…si myslím, že u každýho je opatrnější.“ (R6). Zástupce týmu A naznačuje, 

že přítomnost nového kolegy kultivovala diskuzi o klientech a zmírnila vytváření 

nepodložených závěrů o jejich potenciálu a budoucích možnostech: „…nějaký predikce 

jakoby toho, co s tím člověkem je a není možný..jako že se ještě jako povede.. To myslím, že 

si všichni všimli, že to je změnilo..“ (R1). 

Respondenti mluví v souvislosti s peer pracovníky o pozitivním vlivu na kvalitu 

poskytované služby. Vidí v nové pozici a jejích přednostech způsob, jak službu rozvíjet. Její 

zavedení vnímají především jako podporu služby v přístupu zaměřujícím se na zotavení 

klientů. Zmiňovány jsou také některé konkrétní praktické aktivity, na nichž peer pracovníci 

participují, např. pravidelné svépomocné skupiny, nebo účast na přednášce terénního týmu 

pro záchranáře s cílem navázání užší spolupráce. 

 

4.1.1.6 Role case managera jako klíčového pracovníka 

 

Kapitola si neklade za cíl komplexní popsání pojetí case managementu v jednotlivých 

týmech. Jejím účelem je především poukázání na specifika vyplývající ze způsobu práce, 

která se mohou vzájemně ovlivňovat v kombinaci s dalšími týmovými procesy řešenými 

v jiných kapitolách. Téma case managementu bylo diskutováno především s ohledem na 

koordinaci týmové spolupráce a její náročnost. 



59 
 

Ve všech oslovených týmech v době výzkumného šetření působili jako case manageři 

sociální pracovníci a psychiatrické sestry. Z role case managera vyplývá poměrně značná 

individuální zodpovědnost a nároky na pracovníky. Case manager přímo poskytuje 

intervence přímé péče, které svojí šíří pokrývají všechny oblasti klientova života. Převážná 

část přímé práce je poskytována terénní formou, poměr mezi terénní a ambulantní péčí se 

může v jednotlivých týmech lišit. Například tým A uváděl 50 – 60 % terénní práce case 

managerů (R1), tým D více než 80 % (R5). 

Je třeba zdůraznit, že role case managera je vnímána vedoucími terénních týmů téměř 

identicky. Nebyly zaznamenány podstatnější odlišnosti související s náplní práce či 

kompetencemi case managera v jednotlivých organizacích. Základním předpokladem je 

skutečnost, že každý klient má určeného svého case managera jako klíčového pracovníka 

zodpovědného za poskytování péče: „…je tam nějakej dlouhodobej vztah. Na tom to stojí. 

Ten pracovník je klíčovej. … Plánuje a má dobrej vztah…“ (R1). 

Klíčový pracovník je s klientem zpravidla v nejužším a dlouhodobém kontaktu a sám 

mu přímo poskytuje intervence přímé péče. Zároveň má case manager zodpovědnost 

především za plánování a koordinaci poskytované péče celého týmu konkrétnímu klientovi, 

a to včetně plánování intenzity poskytované podpory a v případě potřeby včasného zapojení 

více členů týmu do spolupráce s daným klientem. Především v obdobích zvýšené potřeby 

podpory pak zpravidla vstupuje do spolupráce s klientem více pracovníků týmu: „…člověk, 

kterýmu ten klient připadne jako case managerovi, by si měl jakoby k sobě vzít tolik lidí a 

tak na těsno, aby mohl s tím klientem dobře pracovat…“ (R3). To předpokládá 

informovanost a komplexní přehled o situaci klienta a jeho potřebách, průběžné 

vyhodnocování klientovy situace a aktivní informování ostatních členů týmu: 

„…dlouhodobě prostě má bejt někdo, kdo to sleduje všechno. A spojuje si ty věci. … Kdo si 

jakoby drží ten případ. Pak to pochopitelně konzultuje se všema.“ (R1). Vyhodnocení situace 

a aktivní a včasná komunikace s ostatními členy týmu, nejčastěji v rámci týmových porad, 

se ukazuje být jedním z hlavních kritérií pro efektivní poskytování týmové péče jednotlivým 

klientům: 

 „…že se o tom dohaduje ten tým. A pak to ten, kdo s ním pracuje, s tím člověkem, tak 

to nějak individuálně s ním naplňuje. A on je třeba ten nositel toho…“ (R1) 

 „…je to na posouzení toho case managera, jestli se chce s tím týmem poradit, nebo 

ne. Obyčejně třeba kolem hospitalizace, nebo kolem řešení něčeho s pomocí policie a 

tak ty lidi většinou sami mají potřebu se v tom nechat podpořit.“ (R3). 
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Jako významná součást úlohy case managera je respondenty vnímáno vytváření a 

udržování spolupráce s jinými službami. Členové týmu spolupracují s ostatními 

poskytovateli sociálních, zdravotních i veřejných služeb v dané lokalitě ve snaze 

koordinovat efektivní poskytování péče pro konkrétního klienta: „Komunikujeme 

samozřejmě s organizacema, který mají stejnou nebo podobnou cílovou skupinu, ale i 

s těma, který se o ní jenom tak možná malinko otřou. Ale z nějakýho důvodu naši klienti 

můžou jejich služby využívat.“ (R5), „máme zasíťovaný různý policajty … některý 

pracovnice z úřadů, opatrovnice, OSPOD, kurátory, nějaký psychiatry … a záchranka ta je 

na nás navázaná“ (R6). Běžné je například docházení case managerů do lůžkových zařízení 

v případě hospitalizace klienta, nebo s nabídkou spolupráce tamním pacientům, kteří 

doposud s podobnou službou nespolupracovali, či účast na společné konzultaci u 

ambulantního lékaře, spolupráce s opatrovníky, apod.  

Stále více se komunitní týmy snaží o aktivní spolupráci s rodinou a blízkými klienta, 

je-li to pro zlepšení jeho situace přínosné: „…máme případy lidí teďka, který jsou čtyřicet 

let někde zavřený doma. Rodina to de facto jako obchází, tváří se, že to není nemoc.“ (R1). 

V terénních týmech je kromě case managera jako klíčového pracovníka určen pro 

každého klienta zároveň další pracovník v roli druhého „záložního“ case managera rovněž 

s odborností sociálního pracovníka, nebo psychiatrické sestry. Tento postup se ukazuje jako 

praktický především pro období nepřítomnosti klientova klíčového pracovníka („hlavního“ 

case managera). Druhý pracovník v tomto období přebírá především zodpovědnost za 

koordinaci spolupráce s daným klientem. Respondent 3 vnímá pozitivně potenciál dvou 

navázaných case managerů zvlášť u klientů, kteří „jsou v intenzivnější péči“ a dodává, že 

„mají vlastně sociálního pracovníka i sestru. Jeden z nich je case a ten druhej je takovej 

polocase jako hodně do toho zataženej“. V týmech B a D převládá snaha, aby dalším 

spolupracujícím case managerem byl pracovník druhé odbornosti (je-li klíčovým 

pracovníkem sociální pracovník, druhým bude s největší pravděpodobností psychiatrická 

sestra, dovolují-li to kapacitní možnosti jednotlivých pracovníků). 

 

Kapacita case managera 

 

Terénní týmy definují svoji kapacitu především ve vztahu ke kapacitě case managera 

jako klíčového pracovníka. Zástupci terénních týmů A a D udávají maximální caseload 20:1 

(jeden case manager na plný pracovní úvazek spolupracuje nejvýše s dvaceti klienty). Tým 

B s největším personálním obsazením má stanovenu svoji kapacitu 15:1, tým C nedefinuje 
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maximální kapacitu, ale uvádí, že aktuální rozložení se pohybuje v rozmezí 12 až 17 klientů 

ve spolupráci s jedním case managerem. Stejný case manager může ve všech týmech 

spolupracovat (většinou v menší intenzitě a někdy jen dočasně) s dalšími klienty jako druhý 

či další pracovník. 

Maximální kapacita celého týmu se následně odvozuje přímo úměrně od kapacity case 

managera a výše jeho úvazku. Respondenti však neuvádí maximální kapacitu celého týmu 

v případě velkého personálního obsazení pracovníků v rolích case managerů. Z rozhovorů 

vyplývá, že terénní týmy v průběhu své doposud krátké existence zatím nemusely řešit 

otázku maximální kapacity a s ní související téma ukončování dlouhodobé podpory 

některých klientů, protože jejich kapacity doposud nebyly naplněny: „…protože my to zatím 

takhle jakoby pevně neděláme. Tak se to jakoby zúžilo na to, že oni třeba chodí na nějaký 

společný akce a pak k tý psycholožce, jo. A furt ale ten jejich case je s nima v nějakým 

minimálním kontaktu.“ (R3). Přesto se někteří respondenti vyjadřovali k tomuto tématu 

s vědomím, že v blízké budoucnosti se jejich týmy budou muset věnovat nastavení nejen 

maximální kapacity týmu, ale především otázce nastavení jasných kritérií pro ukončování 

péče a podpory klientů týmu tak, aby služba nabízela i do budoucna dostatečné volné 

kapacity potenciálním novým klientům. 

 

Spolupráce case managera s ostatními členy týmu 

 

Klientům poskytují podporu také pracovníci dalších profesí zastoupených v terénních 

týmech, kteří neplní role case managerů. Počet pracovníků zapojených do spolupráce se 

může u jednotlivých klientů lišit a zároveň v závislosti na klientově aktuální situaci 

proměňovat v čase. Standardní spolupráci je možné podle vyjádření respondentů popsat jako 

pravidelný kontakt case managera a zároveň méně častý kontakt s jedním, popřípadě dvěma 

dalšími pracovníky (často odlišných profesí, než je case manager): „…Víceméně je to pořád 

na tom individuálním case managementu. To já myslím, že to tvoří určitě velkou část tý naší 

práce. Určitě to, že jeden nebo dva lidi docházeji za těma lidma…“ (R4). 

V případě, že neexistuje důvod častějšího kontaktu (a zároveň nebylo dosud s klientem 

dohodnuto ukončení spolupráce), bývá dlouhodobě v méně častém kontaktu pouze s jedním 

pracovníkem (většinou svým case managerem). Popřípadě může pravidelně docházet 

k týmovému psychiatrovi (zpravidla je-li zároveň jeho ambulantním psychiatrem), na 

individuální psychoterapii k psychologovi týmu, nebo spolupracovat s peer pracovníkem. 

Respondenti uvádí některé příklady, kdy je v aktivní spolupráci s klientem s nízkou 
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intenzitou kontaktu pouze jeden case manager: „…kde třeba je ten rozvolněnej kontakt a 

není tam ta intenzivní podpora, tak to si často asi jede ten pracovník sám a někdo o tom 

klientovi ví. Jako ten druhý…aby ho mohl zastupovat.“ (R1). 

Naopak v období nejvyšší intenzity podpory může být klient v pravidelném kontaktu 

několikrát týdně často s několika různými členy týmu. Kromě klientova case managera a 

dalších sociálních pracovníků či sester může právě v takovém období docházet i k častějšímu 

kontaktu s dalšími členy týmu, především s psychiatrem. Zapojení konkrétních osob a 

intenzita jejich spolupráce opět záleží na specifikách dané situace (např. akutní ohrožení 

klienta, psychická krize a zhoršení zdravotního stavu, kritická sociální situace, dlouhodobé 

obtíže v udržení kontaktu). Podpora dalších členů není tedy bezpodmínečně stálá, jako je 

tomu v případě klientova case managera. Intenzita a délka podpory dalších pracovníků závisí 

na vyhodnocení klientovy situace celým týmem: 

 „…jsme rádi, že přijde o týden pozdějc, takže když se tu zjeví, tak s ním někdo určitě 

promluví. A tak některý takový ty těžší klienti myslím, že ty jsou fakt už trošku sdílený 

… Takže myslím, že některý jsou takový jako celotýmový.“ (R1) 

  „…můžu mít čtyři lidi v krizi a pak potřebuju všechny ostatní, aby mi s tím pomáhali. 

… hodně se jako pracuje s tou kapacitou..v tý konkrétní situaci..kdo má jakou a kdo 

může co nabídnout.“ (R2) 

 „…co ten člověk potřebuje, podle toho, jak akutní ta situace momentálně je, kolik věcí 

se musí řešit jakoby rychle, nebo jestli to počká.“ (R3) 

  „…část těch lidí je opravdu jakoby týmová. A pak už je týmová hodně, že tam jezdíme 

třeba tři čtyři. Ale nemohli bysme to dělat jenom týmově, protože to by nám snížilo 

počet těch klientů docela.“ (R4) 

 

 

4.1.2 Struktura řízení 

 

Z praxe čtyř komunitních terénních týmů se ukazuje, že již samotný způsob vzniku 

týmu hraje významnou roli v uspořádání jeho managerské struktury. Především v případě 

založení týmu více poskytovateli služeb vyvstává potřeba nastavení nové hierarchie vedení, 

určení kompetencí a zodpovědnosti jednotlivým zúčastněným složkám. Naopak terénní 

týmy založené jednou organizací (poskytovatelem sociálních služeb) se v obou případech 

zatím rozhodli pro zachování své původní managerské struktury. 
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Tým A má jednoho vedoucího. Tuto roli zastává sociální pracovník (respondent 2), na 

kterého ředitel zařízení deleguje zodpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a metodiku 

terénního týmu: „…očekávám to od těch vedoucích. Že tu metodickou roli de facto zvládají 

oni ... můžu říct, že jako většinu těch metodickejch si jako říděj oni…“, „odbornou 

odpovědnost za tým vlastně má vedoucí … nekontroluju, jak pracujou s individuálníma 

případama. To vlastně dělá vedoucí…“ (R1). 

Vedoucí týmu, profesí sociální pracovník, je ve své roli nadřízený všem členům týmu 

včetně pracovníků zdravotnických profesí (psychiatrická sestra, psycholog, psychiatr). Tým 

se rozhodl pro ponechání původní managerské struktury, kdy v roli jednoho týmového 

vedoucího i nadále zůstal sociální pracovník. Zástupce týmu uvádí jako důvod skutečnost, 

že v týmu pracují zdravotničtí pracovníci pouze na částečné úvazky (psychiatři, psycholog) 

a na pozici jediné psychiatrické sestry bylo opakovaně vypisováno výběrové řízení: „My 

jsme to brali tak, říkám, že to je řešení, že jsme do našeho týmu nabrali jako zdravotníky a 

že se nemění manažerská struktura. Ani to jako nedávalo smysl při těch úvazcích…“ (R1). 

V organizační hierarchii je vedoucímu týmu přímo nadřízený ředitel zařízení 

(respondent 1). Ten není členem terénního týmu, zastává hlavní manažerskou roli v zařízení, 

které poskytuje více sociálních služeb cílové skupině lidí s duševním onemocněním. Svoji 

roli vzhledem k terénnímu týmu, resp. vedoucímu týmu, ředitel popisuje (ve shodě 

s vedoucím týmu, který spolupráci oceňuje) jako podpůrnou a koncepční, a to především 

v případech, kdy řešená problematika přesahuje kompetence vedoucího: „…třeba tady u 

toho vzniku multidisciplinárního týmu. Tak tam jsem byl poměrně angažovanej, protože jsem 

věděl, že to je prostě přesahuje. Tu jednu službu. A i kompetence jakoby jednoho člověka. 

Takže u toho jsem se snažil bejt.“ (R1). 

 

Tým B má dva vedoucí pracovníky, vedoucí psychiatrickou sestru a vedoucího 

sociálního pracovníka. Každý je přímo nadřízený ostatním pracovníků své odbornosti. 

Vedoucí pracovníci týmu však nejsou nadřízenými pracovníků dalších zdravotnických 

profesí (psychiatr, psycholog). 

Vzhledem ke skutečnosti, že tým vznikl sloučením dvou do té doby samostatně 

působících terénních týmů různých organizací, specifická je i jeho nejvyšší managerská 

struktura „nad pracovníky týmu pro přímou péči“. Nejvyšším řídícím orgánem nového 

subjektu je čtyřčlenná rada tvořená na jedné straně generálním ředitelem a výkonným 

ředitelem organizace poskytující sociální služby, na straně druhé ředitelem a primářem 
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organizace poskytující zdravotní péči. V organizačním uspořádání se pod radou nachází 

tříčlenný výkonný management tvořený oblastním ředitelem organizace sociálních služeb, 

vrchním ošetřovatel zdravotnického zařízení a lékařem psychiatrem (zároveň také členem 

terénního týmu pracovníků pro přímou péči). 

 

Tým C. Každý ze dvou terénních týmů provozovaných zařízením má jednoho 

týmového vedoucího. Jeden tým vede sociální pracovník, druhý tým vede psychiatrická 

sestra. Zárodek těchto týmů vznikl v letech 2014 - 2015 jako nová služba založená na case 

managementu a postupně se vyvíjel a rozšiřoval. V organizaci je patrné úzké provázání a 

vzájemná spolupráce obou týmů i přesto, že každý poskytuje svoje služby pro jinou 

spádovou oblast. Jejich činnost spojuje jednotné organizační vedení v hierarchii „nad 

týmem“, i prostorové zázemí obou terénních týmů nacházející se na stejné adrese a 

každodenní kontakt a spolupráce jejich členů. 

Vedoucí týmu je nadřízený všem členům týmu ostatních profesí, s výjimkou psychiatra 

týmu: „Psychiatr není v podřízené roli, to je jako konzultant tam … ten je jako 

spolupracující.“ (R6). 

V managerské struktuře „nad pracovníky pro přímou péči“ je vedoucímu týmu 

nadřízený metodický vedoucí. V době vzniku rozhovoru tuto roli krátce (v řádu měsíců) 

zastával respondent 6. V předchozím období sám pracoval jako vedoucí sociální pracovník 

terénního týmu. Ve své pozici je metodický vedoucí podřízený odbornému manažerovi 

služeb (respondent 4), nad nímž se v managerské hierarchii nachází ředitel organizace. 

 

Tým D má dva vedoucí pracovníky, vedoucí psychiatrickou sestru a vedoucího 

sociálního pracovníka. Každý z těchto pracovníků je přímo nadřízený ostatním pracovníkům 

své odbornosti. Vedoucí pracovníci týmu však nejsou nadřízeními pracovníky třem 

psychiatrům týmu. 

Tým vznikl personálním propojením sociálních a zdravotnických pracovníků dvou již 

dříve spolupracujících organizací (zdravotnického zařízení poskytujícího psychiatrickou 

péči a poskytovatele sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním). Pracovníci týmu 

mají hlavní pracovní úvazky v závislosti na příslušnosti k profesi v jedné ze dvou 

zakládajících organizací. Původní struktuře dvou zakládajících organizací odpovídá i 

managerské uspořádání „nad týmovými pracovníky pro přímou péči“. Vedoucí 

psychiatrické sestře týmu je nadřízena vrchní sestra zdravotnického zařízení, vedoucímu 

sociálnímu pracovníkovi je nadřízený vedoucí sociálních služeb druhé organizace. Podobně 
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jako v týmu B, je i v tomto případě jeden z psychiatrů týmu pro přímou péči zároveň 

v manažerské roli „nad týmem“. V tomto případě zaujímá místo v nejvyšším managementu 

obou organizací zakládajících terénní tým. 

 

Psychiatr vedoucím týmu? 

 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že v žádném ze šetřených týmů není vedoucím týmu 

lékař. Avšak ve dvou týmech je psychiatr zároveň členem výkonného managementu služby 

vzniklé spojením dvou organizací (tým B), nebo členem nejvyššího vedení organizací 

zakládajících terénní tým (tým D). V těchto managerských rolích jsou psychiatři obou týmů 

v nadřízené pozici dvěma týmovým vedoucím s odbornostmi psychiatrická sestra a sociální 

pracovník, jejich kolegům v týmu. 

V týmu B, jako v jediném ze šetřených, pracuje psychiatr na celý pracovní úvazek. I 

přes tuto skutečnost není přímým týmovým vedoucím. Psychiatr týmu je však členem 

tříčlenného výkonného managementu služby, přičemž z této pozice je nadřízený oběma 

vedoucím pracovníkům týmu. 

V týmu D pracují na částečné úvazky tři psychiatři, nikdo z nich není v roli týmového 

vedoucího. Jeden z vedoucích týmu označuje týmové vedoucí (vedoucí sociální pracovník a 

vedoucí psychiatrická sestra) jako organizační vedoucí (ve smyslu koordinačním) a dále 

zmiňuje tzv. „institut odborných vedoucích“ (R5). Odbornými vedoucími jsou zástupci 

jednotlivých profesí zastoupených v týmu – v době rozhovoru se jednalo o sociální 

pracovníky, psychiatrické sestry a psychiatry. V týmové praxi to znamená, že vedoucí 

sociální pracovník a vedoucí psychiatrická sestra jsou zároveň organizačními i odbornými 

vedoucími za svoji profesi a jeden z psychiatrů je vedoucím odborným, nikoliv 

organizačním. Podobně jako v případě týmu B dochází i zde k situaci, kdy tento lékař v roli 

odborného vedoucího je zároveň v managerské roli, tentokrát v rámci obou zařízení 

provozujících terénní tým. V této roli je nadřízený oběma vedoucím pracovníkům terénního 

týmu.  

Ačkoliv se tým A v současné době rozhodl pro zachování původní managerské 

struktury, jeho zástupci do budoucna nevylučují hledání jiného řešení. Zmiňována je v této 

souvislosti především pozice vedoucího psychiatra (či garanta zdravotní péče) 

s odpovědností za zdravotnickou část služby (psychiatři, psychologové, psychiatrické 

sestry): „…do budoucnosti myslím, že tam vlastně hodně zaznívalo, že tam musí bejt vedoucí 

lékař jako, kterej bude mít zodpovědnost za tu zdravotní část. Případně i za tu část těch 
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sester. Což se určitě tomu nebráníme…“ (R1). Svůj pohled přidává také současný vedoucí 

týmu, který reflektuje dosavadní praxi a z pozice vedoucího pracovníka sdílí zkušenost 

spolupráce se třemi týmovými psychiatry: „…je samozřejmě těžký jim dělat vedoucího. To 

asi není jako překvapení. … kdyby moh bejt vedoucí lékař nějakej, tak se tomu jako bránit 

nebudu.“ (R2). Tato varianta nebyla reálná v době realizace rozhovoru, kdy v týmu 

pracovali tři psychiatři, každý pouze na 0,2 úvazku. Vzhledem k výši úvazků nebylo podle 

vyjádření respondentů možné, aby někdo z lékařů kromě přímé práce s klienty plnil také roli 

vedoucího týmu. 

Manažer organizace provozující tým C uvádí, že „psychiatr má v týmu důležité slovo“ 

(R4) a zároveň dodává, že „nevede tým“. Takto nastavenou roli psychiatra v týmu si 

pochvaluje, z rozhovoru však není zřejmé, zda si respondent přeje zachování psychiatrovi 

konzultační role mimo vedoucí strukturu i do budoucna v případě eventuálního rozšíření 

lékařova pracovního úvazku v týmu. V později realizovaném rozhovoru se k tématu vrací i 

metodický vedoucí, který již uvádí, že v blízké budoucnosti (s plánovaným propojením týmu 

se zdravotnickým zařízením) se stane lékař spolu s metodikem sociálních služeb a vrchní 

sestrou součástí tzv. provozního vedení: „…my budem triumvirát – já za sociální část, ten 

lékař, plus ještě ta sestra.“ (R6). 

 

 

4.1.3 Shrnutí 

 

Šetřené komunitní terénní týmy poskytují svoje služby v multidisciplinárním složení. 

Vedoucí pracovníci týmů si uvědomují výhody, které přináší spolupráce pracovníků různých 

profesí zastoupených v jednom týmu a prezentují, že týmy v praxi využívají specifických 

znalostí a dovedností vyplývajících z jejich odborností. Specializace určená odborným 

vzděláním je nejsilněji vnímána v případě psychiatrů. 

Typickým způsobem práce terénních týmů je case management. V rolích case 

managerů působí sociální pracovníci a psychiatrické sestry. Spíše výjimkou je v případě 

těchto profesí (pět pracovníků z celkových čtyřiceti – viz Tab. 3) částečný pracovní úvazek. 

V náplni a způsobu práce nebyly zaznamenány výraznější odlišnosti, z výpovědí je patrná 

poměrně výrazná zodpovědnost case managera za koordinaci péče a nutnost úzké a 

kontinuální spolupráce s ostatními členy týmu. 

Ve všech týmech jsou na pozicích psychologů zaměstnáni pracovníci na částečné 

pracovní úvazky. Jeden tým nezaměstnává žádného psychologa. S ohledem na způsob a 
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náplň práce se ukazuje jako zajímavá a inspirující zkušenost týmu C, který na základě 

zahraničních vzorů využívá práce psychologů jiným způsobem, než je tomu v případě 

ostatních šetřených týmů. Psycholog může zastávat i roli klíčového pracovníka a jeho 

pracovní náplní není individuální psychoterapie, ani komplexní psychologická diagnostika 

v prostorách ambulance, ale terapeutická práce v přirozeném prostředí klientů většinou za 

přítomnosti dalších pracovníků týmu. V prostředí klientů dochází ke skupinovým 

konzultacím často i za účasti klientových blízkých osob a členů rodiny. Hlavním záměrem 

je spolupráce s klientem v kontextu systému jeho rodinného prostředí. Tým si cení 

dovedností psychologů při vedení terapeutického rozhovoru, schopnosti předávat tyto 

dovednosti i ostatním členům týmu a tím přispívat ke kultivaci pracovního prostředí. 

Pouze v jednom ze šetřených týmů pracuje psychiatr na plný úvazek, lékaři ostatních 

týmů jsou zapojeni do činnosti týmu v rozsahu 0,1 – 0,2 úvazku, přičemž svůj hlavní 

pracovní úvazek mají v jiném zaměstnání. Respondenti zdůrazňují roli psychiatra jako 

hlavního odborníka v oblasti psychopatologie a farmakoterapie. Psychiatrům je vzhledem 

k jejich odbornosti často přisuzována konzultační role ve vztahu k ostatním členům týmu. 

Většina jejich péče je klientům poskytována ambulantní formou, přesto i psychiatři všech 

šetřených terénních týmů působí alespoň částečně v terénu (s výrazným omezením daným 

výší jejich pracovního úvazku). Z výpovědí je zřejmé, že by vedoucí pracovníci ocenili 

výraznější podíl práce psychiatrů v přirozeném prostředí klientů. 

Zástupci terénních týmů prezentují výhradně pozitivní zkušenosti se zaměstnáváním 

peer pracovníků (ve všech případech na částečné pracovní úvazky). Větší část přímé práce 

peer pracovníků je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí klientů. Zavedení 

nové pozice respondenti vnímají jako zkvalitnění poskytované služby a podporu směřování 

ke konceptu zotavení. Peer pracovník podle vedoucích přispívá k věrnějšímu 

zprostředkování zkušeností člověka prožívajícího duševní onemocnění ostatním 

pracovníkům týmu, pracovníci oceňují spolupráci s novým kolegou jako krok ke kultivaci 

týmové diskuze o klientech. 

Zkušenosti ukazují, že počet zdravotnických pracovníků je výrazně vyšší v případě 

terénních týmů, které byly založeny na základě spolupráce dvou organizací (poskytovatel 

sociálních služeb a poskytovatel zdravotních služeb). V případě, že terénní tým vznikl 

v rámci jedné organizace (poskytovatel sociálních služeb), počet pracovníků a úvazkové 

zapojení především psychiatrických sester je znatelně menší. Oba takto založené týmy 

využily v uplynulých letech možnost čerpat finanční prostředky z EU a Norska. Pouze tato 

varianta jim umožnila alespoň částečné zapojení zdravotnického personálu. 
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Terénní týmy založené ve spolupráci dvou organizací měli v době realizace rozhovorů 

dva vedoucí pracovníky, v obou případech byli vedoucími sociální pracovník a psychiatrická 

sestra. V týmech založených jedním poskytovatelem sociálních služeb byl vedoucím jeden 

pracovník, v případě jednoho týmu se jednalo o sociálního pracovníka, v organizaci 

provozující dva terénní týmy byl v jednom týmu vedoucím sociální pracovník, ve druhém 

psychiatrická sestra. V žádném z týmů není vedoucím psychiatr, ačkoliv v případě dvou ze 

šetřených týmů je týmový psychiatr zároveň členem vyššího managementu služby či 

provozující organizace. Struktura řízení „nad týmem pro přímou péči“ se v jednotlivých 

týmech liší. Její podoba závisí na týmových a především organizačních specifikách zařízení 

provozujících konkrétní terénní tým. Je patrné, že řídící struktura je jednodušší a 

přehlednější v případě týmů založených jednou organizací. 

 

 

4.2 Týmová práce – specifika, obtíže a inspirace 

 

Multidisciplinární složení a poměrně velký počet členů pracovního týmu 

předznamenávají potřebu efektivní a koordinované týmové práce. Kapitola se věnuje 

tematice týmové spolupráce uvnitř multidisciplinárního pracovního týmu v oblasti péče o 

lidi s duševním onemocněním. Na základě realizovaných rozhovorů v této kapitole 

zaznamenávám a interpretuji některé významné aspekty, obtíže, inspirující zkušenosti a 

specifika ovlivňující týmovou spolupráci komunitních terénních týmů. 

 

 

4.2.1 Cesta k úspěšné týmové práci pohledem vedoucích pracovníků 

 

Respondenti se zamýšlejí nad tématem týmové spolupráce uvnitř multidisciplinárního 

týmu. V tomto ohledu je napříč rozhovory patrná určitá pozitivní výzva, kterou představuje 

již samotné období posledních několika let, kdy se pozvolna rýsuje reforma psychiatrické 

péče a s ní související zdůraznění komunitní péče a jejích principů. Pracovníci služeb 

v oblasti komunitní péče zažívají právě v tomto období (až na několik málo výjimek) první 

zkušenosti s multidisciplinární spoluprací v rámci jednoho pracovního týmu. 

Avšak nelze přehlédnout, že multidisciplinární složení podle zástupců terénních týmů 

samo o sobě nezaručuje efektivní týmovou práci. Samotný aspekt multidisciplinarity vnímají 
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především jako příležitost pro setkávání a mísení různých pohledů, ze kterého má vzniknout 

něco kvalitativně nového, co službu jako celek posouvá: „…nějak cejtím, že mě začíná 

iritovat to, jak to vypadá, že multidisciplinární tým je v okamžiku, kdy se sejdou různé 

profese. A z mý zkušenosti se můžou sejít různý profese a nic multidisciplinárního nevzniká 

(úsměv).“ (R3), „…jestli máme využívat tu multidisciplinaritu, tak ne jenom, že se vidíme, 

ale že tam jsme spolu v tom nějak.“ (R2). Podobná vyjádření jakoby napříč rozhovory 

implicitně naznačovala, že za na první pohled líbivou fasádou multidisciplinárního týmu se 

v každodenní praxi mohou skrývat nové výzvy a mnohé obtíže plynoucí ze spolupráce 

pracovníků několika různých profesí v rámci jednoho týmu. 

 

Předpoklady úspěšné týmové práce 

 

Vedoucí pracovníci se zamýšlí nad hodnotovými předpoklady efektivní spolupráce. 

Při třídění výpovědí ve snaze strukturovat a interpretovat nashromážděná data jsem se 

zabýval tím, co respondenti vnímají jako podstatné pro dobré fungování týmové spolupráce 

a tím, co bylo charakteristické pro vyladění týmu v jejich případě. 

Základním předpokladem multidisciplinární týmové spolupráce se zdá být podle 

vedoucích pracovníků „vytváření prostoru pro vzájemnou interakci a komunikaci členů 

týmu“, která „má sama od sebe tendenci umlknout“ (R3). Respondenty je tento atribut 

v jejich vyjádřeních označován jako „schopnost komunikovat, najít společný jazyk“ (R1), 

„být spolu v tom“, „sdílení v týmu“, „skutečně jako tým“ (R2), „vzájemná komunikace“ 

(R3), „sdílení týmového myšlení, jinak nefunguju týmově a kazím to ostatním“ (R5), „mluvit 

o tom a sdílet to“ (R6). Z výpovědí je patrný důraz především na identifikaci všech členů s 

týmem a výrazné vnímání její důležitosti samotnými vedoucími. Důležitou roli hraje 

vytváření prostoru, v jehož rámci se mohou pracovníci setkávat, diskutovat a sdílet potřebné 

informace, a to nejen ve vztahu k přímé práci s klienty týmu, ale také na úrovni týmové 

spolupráce, filozofického a metodického směřování a provozního zajištění týmu. 

Další důležitý atribut úzce spojovaný s otevřenou týmovou komunikací a sdílením 

informací jsem označil jako „vnímání atmosféry důvěry a bezpečí uvnitř týmu“. Respondenti 

v tomto smyslu hovoří o „důvěře“, „pochopení“, „porozumění“, „otevřenosti“ a 

„vzájemném respektu“. Naznačují, že důležitá je ochota porozumět ostatním a vytváření 

prostředí důvěry a otevřenosti, ve kterém je možné společné sdílení, a to i odlišných názorů 

a pohledů: „…dávat prostor každýmu tomu názoru“, „umět chápat i tu druhou stranu„ (R4). 

Otevřená a v rámci týmu „veřejná“ komunikace by se měla stát „běžnou součástí práce“ 
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(R2). Bezpečné pracovní prostředí zároveň vnímají někteří respondenti jako důležitý 

předpoklad pro další iniciativu a proaktivní přístup pracovníků týmu: „…prostor pro to, aby 

ty lidi přišli s vlastním nápadem“ (R5). Někteří pracovníci dávají bezpečnou atmosféru 

důvěry do souvislosti s uspořádáním týmu, když zaznívá explicitně vyjádřená potřeba 

„nehierarchického uspořádání týmu … A ne nějaký prostředí, ve kterým se člověk bojí 

mluvit.“ (R2).  

Třetím respondenty silně vnímaným předpokladem týmové spolupráce je „společné 

směřování“ („cíl“, „směr“, „smysl“, „poslání“). Výpovědi naznačují, že znalost 

společného cíle a směřování služby vede k lepší orientaci pracovníků: „…jít stejným směrem 

… a umět se v tom nějak orientovat“ (R2). Již zmiňovaná otevřená komunikace a atmosféra 

důvěry uvnitř týmu mají umožňovat kromě jiného právě diskuzi k zásadnímu tématu 

společného směřování: „…je důležitý si nějak jako říct vlastně k čemu ten tým s těma 

klientama jakoby směřuje. Co podle lidí v tom týmu je vlastně smyslem toho konání jejich.“ 

(R3). Opět i v souvislosti s týmovými cíli je patrná potřeba vzájemného respektu a 

otevřenosti k názorům všech členů týmu: „…je hrozně důležitý vlastně mít obrovskou 

otevřenost vůči tomu, že všichni ty lidi tady můžou bejt a pracovat vlastně jakoby společně 

na tom stejným cíli“ (R4). Lze interpretovat, že podle vedoucích je pro týmovou spolupráci 

nanejvýš vhodné, aby všichni členové týmu znali společný cíl, mohli se k němu vyjadřovat 

a aktivně se podílet na jeho naplňování. 

 

Vývojové fáze týmu 

 

Podobně jako jiné skupiny, i terénní týmy procházejí svými vývojovými fázemi. Podle 

zkušeností jejich zástupců lze usuzovat, že má-li se multidisciplinární tým propracovat do 

fáze efektivní týmové spolupráce, jen velmi obtížně se ve svém vývoji může vyhnout 

něčemu, co jeden z respondentů označil jako týmové „ladění“ (R2). Pracovníci naznačují 

vnímání skupinové dynamiky především s ohledem na multidisciplinární složení týmu. 

Domnívám se, že ve výpovědích lze identifikovat několik základních fází vývoje. 

Když respondenti reflektují dosavadní zkušenosti společné práce svých týmů, naznačují fázi 

„střetávání a srážení“ a následně často pozorují období určitého „otevírání obzorů a 

propojování“. Představitel týmu B jako jediný z respondentů vzpomíná také na poměrně 

krátkou fázi předcházející dvěma zmíněným, když popisuje zhruba dvou až tříměsíční 

úvodní období po sloučení sociální a zdravotní části týmu. Když mluví o této počáteční 
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vývojové fázi týmu charakterizuje ji slovy: „vzájemná tolerance“, „opatrné kroužení“, 

„zvědavost“ a „chvílemi až divná snášenlivost“ (R3). 

Fáze „střetávání“ je nejčastěji popisována ve významu „střetu dvou světů“ (R2), resp. 

pracovníků ze zdravotnické a sociální oblasti: „začalo se to nějakým způsobem jako … 

ovlivňovat propojovat setkávat srážet“ (R1), „…se začaly vynořovat ty třecí plošky … se to 

jako zahušťuje všecko a kdy vylejzaj víc někdy možná víc ty věci, který jsou jakoby méně 

příjemný“ (R3). Respondenti napříč všemi týmy v tomto ohledu naznačují některá konkrétní 

témata a obtíže, především rozdílný přístup či způsob práce sociálních pracovníků a 

psychiatrických sester: „…to původní myšlení je úplně jiný jako.“ (R2). 

Po období „střetávání“ vedoucí pracovníci registrují postupné „otevírání obzorů a 

propojování“, kdy se týmy začínají vypořádávat s některými odlišnostmi a zaměřují se více 

na hledání řešení: „…po roce nějak jsme si myslím něco vyzkoušeli. Myslím si, že to teda 

hodně otevřelo jako. Hodně otevřelo jakoby obzory oběma stranám.“ (R1), „…je větší 

nějaký bezpečí pro to jako říct nahlas…“ (R3). Respondenti v této souvislosti naznačují 

některé přetrvávající obtíže, ale zároveň i pozitivní vnímání prožitého období společné práce 

a zjištění, že multidisciplinární týmová spolupráce je nejen možná, ale také obohacující a 

přínosná: „…dá se dospět k jednotnýmu názoru nebo postupu. A je to obohacující, protože 

vlastně se na to můžeme podívat z více stran.“ (R6) 

 

 

4.2.2 Porady týmu 

 

Jednotliví respondenti popisují více či méně podrobně systém porad. Z konkrétních 

výpovědí a poměrně významného prostoru, který téma zaujímá v jednotlivých rozhovorech, 

lze usuzovat, že vedoucí pracovníci týmovou komunikaci a předávání informací spojují do 

značné míry právě s poradami a že téma týmových porad a jejich optimálního nastavení 

považují za důležité. 

Vedoucí pracovníci shledávají výraznou potřebu obsahového zacílení porad na 

spolupráci s klienty. Ve všech týmech převažují porady zaměřené na přímou práci: 

„…akutní věci, co se dějou. A to bejvaj skoro vždycky věci týkající se klientů a péče…“ (R3). 

S převažujícím terénním způsobem práce klesá možnost setkávání pracovníků a výměny 

informací během pracovního dne v kanceláři, způsob práce case managementu a šíře 

řešených oblastí zároveň kladou vysoké nároky na přehled a informovanost: „…aby ten tým 
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měl možnost se prostě velmi operativně scházet... Aby tam bylo zajištěný dobrý předávání 

informací. … většina tý práce je v terénu.“ (R1). 

Kromě case managementu jako způsobu práce a převažující terénní práce je zvýšená 

potřeba četnosti týmových porad zaměřených na přímou práci v některých případech 

vysvětlována také asertivním způsobem práce a v této souvislosti i aktuální spoluprací s 

klienty, jejichž potřeby jsou komplexní a podpora týmu v takových případech proaktivní a 

poměrně intenzivní: „…ve chvíli, kdy jsme začali nabírat právě ty klienty, který na tom byli 

hůř nebo vlastně nedocházeli, tak najednou právě přibyl ten čas, kdy se musíme organizovat 

jako…“ (R4). Pracovníci v tomto smyslu vnímají jako jednoznačnou výhodu možnost 

poradit se na týmové poradě s ostatními a nechat se od členů týmu podpořit ve svém postupu: 

„…obyčejně třeba kolem hospitalizace, nebo kolem nevím řešení něčeho s pomocí policie a 

tak ty lidi většinou sami mají potřebu se v tom nechat podpořit. Takže to vlastně jakoby 

přinesou do toho týmu.“ (R3). 

Každodenní ranní poradu, která „slouží k tomu, abychom probrali nějaký akutní věci, 

co se dějou“ (R3), realizuje pouze tým B, jehož představitel takové nastavení hodnotí 

pozitivně především z důvodu možnosti (byť i krátce a stručně) operativně a v podstatě ihned 

s odstupem hodin řešit vše společně v týmu za přítomnosti maximálního počtu pracovníků. 

Poměrně časté jsou komentáře reflektující změny systému porad. Je patrné, že jak se 

vyvíjí týmy, vyvíjí se i nastavení porad a dalších setkávání členů týmu. Zástupci ostatních 

týmů očekávají další úpravy nastavení porad, konkrétně zvažují právě zavedení každodenní 

ranní porady: „…se to možná zase udělá jinak. … To se znova vrací k myšlence, jestli nemít 

ty porady každej den ráno nějaký kratší...“ (R2), „…s těma dalšíma změnama se budeme 

snažit zase posunout k tomu modelu jako že vlastně je užitečná porada každej den aspoň na 

hodinu si něco říct.“ (R4). Tento způsob pravidelného setkávání vnímají vedoucí jako 

přínosný především v situaci, kdy jsou pracovníci zaneprázdněni předáváním velkého 

množství informací i mimo prostor porad. Každodenní týmová porada pracovníkům může 

ušetřit čas jinde, protože nebudou muset věnovat čas navíc dodatečnému předávání 

informací a hledání způsobu, jak zprávu kolegovi sdělit „…rovnou si to říct na tý poradě. 

… Stejně těm lidem vypisuješ odpoledne maily, co si prožil dopoledne, že jo.“ (R4). Důležitá 

je rovněž připomínka jiného zástupce týmu C, který upozorňuje na skutečnost, že nízká 

frekvence porad ubírá týmu na operativnosti s ohledem na příjem nových klientů do péče: 

„…že to je do čtvrtka dlouho. I kvůli prvokontaktům. … my máme až v pondělí rozdělování 

prvokontaktů, to je dost naprd.“ (R6). Za současné situace však není zavedení každodenní 
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ranní porady za účasti všech členů týmu reálné ani v jednom ze třech týmů (A, C a D), a to 

především vzhledem k úvazkovému rozložení práce zdravotnických pracovníků. 

Vzhledem k situaci, kdy jsou vedoucími pracovníky porady vnímány jako velmi 

důležité a zároveň je v některých případech obtížné zajistit účast všech členů týmu, případně 

dostatečnou délku a frekvenci, zamýšlí se vedoucí nad tématem efektivního využívání porad 

a sdílení potřebných informací. Z jejich vyjádření je zřejmé, že pracovníci týmu by měli 

umět vyhodnotit, jaké informace jsou důležité, a je třeba o nich mluvit na poradě. Vedoucí 

pracovníci upozorňují také na efektivitu vedení porady v rámci vyhrazeného času a potřebu 

jasných a konkrétních vyjádření pracovníků: „někdy mají tendenci se strašně jako 

rozkecávat. A je potřeba je prostě useknout a chtít, aby se vyjádřili (úsměv) k tý konkrétní 

věci. A když se to podaří, tak se potom toho stihne relativně jako hodně.“ (R3). V tomto 

ohledu někteří respondenti reflektují také vlastní roli vedoucích pracovníků, kteří nejčastěji 

vedou týmovou poradu, jejichž úlohou je směřovat diskuzi k dosažení konkrétních dohod a 

rozhodnutí:  „…když ta debata je moc dlouhá, tak se řekne jako tohle bude takhle a takhle 

to uděláme.“ (R4). 

Týmové porady zaměřené na přímou práci se zdají být napříč týmy skutečně týmové 

s účastí všech či maximálního počtu členů týmu. Existují však výjimky, v jejichž důsledku 

není účast některých pracovníků na všech poradách často reálná. Důvodem jsou podle 

respondentů další pracovní povinnosti, resp. částečné pracovní úvazky lékařů, nebo 

psychiatrických sester týmu. Zároveň je třeba dodat, že termín pravidelné porady v mnoha 

týmech vychází z kompromisního řešení, které zohledňuje především v případě psychiatrů 

a psychologů jejich omezenou přítomnost v zaměstnání. 

Četnost porad zaměřených na přímou práci za účasti celého týmu (či podle situace 

alespoň maximálního možného počtu členů) se v šetřených týmech v době realizace 

rozhovorů pohybovala v rozmezí 1,5 – 5 hodin týdně (viz Tab. 5). Zajímavé se ukazuje, že 

i zástupci dvou týmů (B a C) s největší časovou dotací porad by uvítali více prostoru pro 

týmové porady: „… toho času vlastně nikdy jako není dost (úsměv). Že bysme klidně mohli 

mít půldenní poradu každej tejden třeba.“ (R3), „…vnímáme, že se v podstatě jenom stačíme 

zorganizovat kolem těch klientů, ale pořádně si nic neřeknem…“ (R4). 
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Tabulka 5. Četnost týmových porad zaměřených na přímou práci 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pozn.: V případě týmu A jsou zahrnuty i tři půlhodinové porady pořádané primárně pro koordinaci práce se třemi psychiatry 

působícími v týmu na částečné úvazky. Pokud to umožňuje vytížení pracovníků, i těchto porad se účastní celý tým. Tým 

B jako jediný pracuje ve směnném provozu a porady proto využívá i k předávání důležitých informací mezi směnami. 

V případě týmu D nejsou zahrnuty dvě porady zaměřené na přímou práci (obě v intenzitě 1 x za 14 dnů 45 - 60 min), 

kterých se účastní vždy pouze jeden z psychiatrů týmu a dva case manageři (psychiatrická sestra a sociální pracovník) 

tvořící „subtýmy“ či specializace v rámci týmu. Naopak ani uvedené týmové porady porady týmu v rozsahu 1,5 h jednou 

týdně se neúčastní všichni psychiatři zapojení do činnosti týmu. 

 

Další setkávání pracovníků týmu 

 

Zástupci všech terénních týmů uvádí některé další druhy porad a setkávání, které 

v jejich případě poskytují prostor pro týmové sdílení a koordinaci i dalších činností týmu, 

vyjádření názorů, připomínek i podporu členů týmu. Zmiňovány jsou v tomto ohledu 

především týmové metodické nebo provozní porady, případně jedním týmem také intervizní 

setkávání. Určitý druh provozní či metodické porady realizují všechny terénní týmy, a to 

zpravidla v intervalu dvou týdnů. V některých týmech je porada zaměřena více na metodiku 

a přímou práci, v jiných spíše na provozní a administrativní činnosti. Vždy však tento druh 

setkávání slouží zároveň jako prostor pro vyjádření názorů členů týmu a pro koordinaci 

ostatních týmových činností přesahující případovou práci s klienty. 

Tým A aktuálně podobně zaměřenou poradu nepořádá, příslušná témata začleňuje na 

pravidelnou poradu týmu (zaměřenou primárně na případovou práci). Avšak v úvodní fázi 

svého vzniku inicioval podpůrná celotýmová setkávání vedená externím odborníkem 

s dlouholetými zkušenostmi v oblasti komunitní péče o duševní zdraví. Vedoucí týmu tato 

setkávání hodnotí pozitivně a popisuje je jako „takovej team coaching, ve kterým vlastně to 

bylo hodně o tom směřování.“ (R1). Vedoucí naznačuje, že očekává obnovení tohoto druhu 

setkávání. Tým C provozním a jiným tématům věnuje podle potřeby část týmové případové 

porady.  

Ve všech šetřených týmech je běžnou samozřejmostí týmová supervize, a to zpravidla 

v měsíčním intervalu. Supervize je nejčastěji dvouhodinová, pouze tým B realizuje při 

Tým A Tým B Tým C Tým D

Účastníci celý tým celý tým celý tým celý tým

Četnost 1 x 2 h, 3 x 0,5 h5 x 1 h 2 x 2 h 1 x 1,5 h

Celkem týdně 3,5 h 5 h 4 h 1,5 h
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větším personálním obsazení týmovou supervizi tříhodinovou. Supervizi pro vedoucí 

pracovníky zaměřenou na vedení využívají podle zjištěných informací dva respondenti, 

nejedná se však o týmové vedoucí, ale o pracovníky „nad týmem pro přímou péči“. 

Zástupci týmů A a D komentují účast psychiatrů na týmových supervizích: „Ne, to se 

vůbec nepovedlo (účast lékařů na týmových supervizích). To je prostě jako utopie si myslím. 

Samozřejmě, že by to bylo velmi cenné…“ (R2). Ačkoliv někteří respondenti (sociální 

pracovníci) mluví o potřebě a potenciálním přínosu účasti lékařů na supervizi, z výpovědí 

vyplývá, že lékaři se týmové supervize neúčastní. Vedoucí pracovníci vidí důvod v 

současném úvazkovém rozložení lékařů a jejich hlavním pracovním poměru v jiném 

zaměstnání. 

 

 

4.2.3 Způsoby předávání informací v týmu 

 

Běžnou formou komunikace a výměny informací jsou telefonáty a konzultace mezi 

pracovníky týmu. Pokud se mohou osobně setkat, je poměrně častá jejich neformální 

komunikace mimo prostor týmových porad. Avšak jak připomíná jeden z respondentů, 

„nemělo by to fungovat tak, že si v tom mezičase řeknem to podstatný a to pak nezazní na 

poradě…“ (R5). 

Vzhledem ke způsobu práce se stávají samozřejmostí některé praktické postupy a 

nástroje umožňující operativní předávání a sdílení informací jako je přesměrování telefonu 

na některého z kolegů: „…na toho, kdo tu kapacitu má se přesměrovávají telefony těch, který 

nemůžou, nebo jsou pryč, na vzdělávání, nebo mají dovolenou. Takže tohle je myslím docela 

jako zaběhlej systém.“ (R1). Tým A upozorňuje na svůj systém vzkazů a zápisů z porad vždy 

dostupných ostatním pracovníkům. Z výpovědí respondenta je patrné, že jeho tým je aktivní 

a inovativní při hledání podobných nástrojů umožňujících jednoduše zpřehlednit týmovou 

spolupráci. Zápisy z týmových porad jsou samozřejmostí ve všech šetřených týmech, 

respondent však doplňuje, že jeho tým se snaží pracovat aktivně se zápisy, které jsou pro 

lepší koordinaci a přehled všech pracovníků uloženy k nahlédnutí v tištěné podobě na dobře 

dostupném místě. Tým zároveň využívá tabuli vzkazů sloužící opět pro operativní předávání 

důležitých informací ostatním kolegům. 

Již běžně využívaným standardem ve všech službách jsou pracovní nástroje jako 

elektronická databáze, nebo také tzv. týmová tabule (ve fyzické, nebo elektronické podobě 

jako součást elektronické databáze). Všechny týmy běžně využívají pro zaznamenávání 
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práce kromě elektronické databáze i osobní dokumentaci v tištěné podobě. Protože 

vzhledem k nastavení systému péče a oddělenému financování sociální a zdravotní péče není 

možné vykazovat přímou práci pouze do jedné elektronické databáze, pracovníci evidují 

poskytovanou péči odděleně do sociálního a zdravotnického evidenčního systému: „sociální 

pracovníci jedou v Highlanderu (název databáze), my jedeme v tom nemocničním systému, 

takže to jsou dvě úplně oddělený oblasti.“ (R3). Na komplikace v přístupu k informacím 

respondent upozorňuje, když popisuje situaci jeho týmu a technické obtíže ve vzájemném 

přístupu k informacím sociální a zdravotní složky týmu v oddělených databázích: „…to 

znamená, že se musí přesednout k jinýmu stolu, protože ne na každým počítači jde otevřít ta 

nemocniční databáze a tak dál. Takže je to trošku složitý.“ (R3). Dále naznačuje, že je 

zkrátka třeba nenechat se odradit technickými komplikacemi a být ochotný situaci řešit i 

v rámci současných možností. 

Všechny šetřené týmy využívají týmovou tabuli (inspirace tzv. FACT boardem 

nizozemských týmů) nabízející rychlý přehled klientů týmu a jejich současné situace: 

„…všichni klienti jsou na tabuli v kanceláři týmu rozdělený do kategorií. … takže je to 

přehledný. To se každej tejden jako hodnotí. Na poradě se projedou všichni.“ (R1). Na 

týmovou tabuli zaznamenávají pracovníci během porad aktuální změny ve spolupráci 

s klienty do předem definovaných kategorií (např. aktuálně hospitalizovaní, 

v krizi/ohrožení, noví či končící klienti, apod.). Některé týmy doplňují na tabuli ke každému 

klientovi číselnou hodnotu vyjadřující jeho postavení na škále GAF14: „…je tam u nich i ta 

gafová škála. Jak na tom jsou. A to je nějakej základní orientační nástroj.“ (R1). 

Zástupce týmu B upozorňuje také na významnou roli společného zázemí týmu. 

Samotné prostory a zázemí služby mohou podněcovat vzájemnou výměnu informací. 

Pracovníci týmu sdílí velkou kancelář a vedoucí se domnívá, že je tak snazší oslovit někoho 

z kolegů, než by tomu bylo v případě oddělených prostor: „...nikdo nemá úplnej klid, ale 

zároveň si myslím, že to podporuje tu vzájemnou komunikaci … je snazší oslovit někoho, kdo 

vedle tebe sedí, než kdo sedí na druhém konci chodby v kanceláři za dveřma.“ (R3). 

Inovativní způsob týmového předávání a sdílení informací zahrnuje přístup týmu C. 

Jak bylo zmíněno již v předchozím textu, tým se nechává inspirovat zkušenostmi finského 

Open dialogue a má snahu zavádět do vlastní praxe některé nové způsoby práce. Jejich 

přínosem je i skutečnost, že maximum informací a dohod o spolupráci s některými klienty 

                                                           
14 GAF (Global Assessment of Functioning scale) je hodnotící nástroj, který je zaměřen na posouzení míry postižení a 

celkového fungování lidí se závažným duševním onemocněním. Na škále 0 – 100 bodů vyhodnocuje vliv symptomů 

onemocnění na každodenní život člověka (Pedersen, Karterud, 2012). 
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je sdíleno přímo na společných setkáních více pracovníků týmu, a to za přítomnosti klienta 

a často i jeho blízkých: „Řekneš si další schůzku a pak se zase můžeš potkat s tou rodinou 

nebo s těma lidma a říct si tak jako co jsme teda udělali, nebo co se zvládlo. A tam se to 

rovnou řekne, před těma lidma a s těma lidma jako jo. To je můj sen. Jako zatím to děláme 

málo.“ (R4). Přínosem takového postupu je skutečnost, že všechny dohody o spolupráci jsou 

realizovány přímo na konzultacích za účasti všech zainteresovaných osob (klient, jeho blízcí, 

pracovníci týmu) a tým již následně potřebuje jen minimální prostor pro plánování péče ve 

srovnání s běžným způsobem práce. Tyto prvky práce tým doposud využívá zhruba u 10 % 

klientů týmu s potřebou vyšší intenzity poskytované podpory či s komplexními nebo 

specifickými potřebami. 

 

 

4.2.4 Vliv pracovní historie na současnou pozici a její požadavky 

 

Vedoucí pracovníci šetřených týmů prezentují svoje názory na role zdravotnických 

pracovníků v zařízeních s tradičním medicínským uspořádáním. Text se nejprve věnuje 

osobě psychiatra, následně psychiatrické sestry. Důvodem jsou odlišná zjištění poukazující 

u jednotlivých profesí na jiné zkušenosti dané předchozí pracovní historií a také odlišná 

očekávání ostatních pracovníků od zástupců těchto profesí na nových pracovních pozicích. 

(Předchozí pracovní zkušenosti i nová úloha psychologa v prostředí komunitní péče je 

zmiňována spíše okrajově. Pozitivní zkušenosti a inovativní zapojení pracovníků této 

profese do činnosti týmu popisují především zástupci týmu C v jiné části textu.)  

Sociální pracovníci ve vedoucích pozicích vnímají zdravotnické pracovníky jako ty, 

kteří přicházejí „odněkud“ (ze zdravotnických zařízení): „…oni vlastně přicházej podle mě 

z jiných jako. Mají jiný ty záměry. Většinou. Nebo to vnímají většinou jako dost jako jinak“ 

(R2). A naopak sociální pracovníky (často tedy i sami sebe) respondenti vnímají jako členy 

týmu zvyklé na poskytování péče v podmínkách komunitních služeb. Do jim známého 

prostředí těchto služeb přicházejí noví zdravotníci: „My myslím pokračujem v nějakým 

směru, kterej jsme kdysi už začínali…“ (R2), „my se snažíme je vtáhnout do našeho světa“ 

(R6). Respondenti mluví o zdravotnických pracovnících jako o členech týmu, kteří ve 

většině případů doposud neměli pracovní zkušenosti ze služeb komunitní péče. Ve 

výpovědích je nová situace zdravotníků reflektována pojmy jako „nezakotvenost“, „hledání 

polohy“ až „zmatek“ kolegů zdravotnických profesí. Kromě obecných prohlášení o 

nezakotvenosti a hledání se na nových pozicích se objevují zmínky o některých konkrétních 
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situacích a zkušenostech. Nejčastější komentáře respondentů se vztahují k novým 

zkušenostem jejich zdravotnických kolegů s terénním způsobem práce a k tématu týmové 

spolupráce, nebo zaznamenávají některé odlišnosti především v přístupu psychiatrických 

sester a sociálních pracovníků. 

 

4.2.4.1 Psychiatr 

 

Výpovědi respondentů naznačují určité „přednastavení“ v pohledu na osobu lékaře, 

když popisují, čím je podle nich charakteristická práce lékaře ve zdravotnictví. Patrné je v 

tomto smyslu především vnímání lékaře na vrcholu hierarchického uspořádání v rámci 

tradičního medicínského modelu: „doktor řekne a udělám“, „zvyklý dělat si svoji práci“ 

(R2), „těžké naučit se na jednu rovinu s ostatníma“, „nediskutuje, dá příkazy a oni podle 

toho jednají“ (R5). Respondenti se domnívají, že lékař se zkušenostmi ze zdravotnického 

prostředí je zvyklí více na řízení ostatních pracovníků, než na rovnocennou týmovou 

spolupráci. I přesto, že některé výroky bezesporu vyjadřují spíše obecné stereotypy, kdy 

lékař je například vnímán jako „pán, kterej přijde a sestra mu udělá kafe a ostatní ho 

obsluhujou“ (R1), domnívám se, že mají podobná vyjádření svoji vypovídací hodnotu. 

Představují subjektivní pohled vedoucích (většinou sociálních pracovníků) a s ním spojená 

očekávání od nového člena týmu v osobě psychiatra. Zároveň je třeba dodat, že vyjádření 

respondentů z řad sociálních pracovníků se v tomto ohledu setkávají s osobními 

zkušenostmi respondenta se vzděláním psychiatrické sestry, který uvádí, že „ten tah jako u 

těch doktorů na to, že oni jsou ty, kdo všechny řídí, je jako silnej (smích).“ (R3). Pracovník 

je v současné době zaměstnán na pozici vedoucí psychiatrické sestry jednoho z týmů a 

z minulosti má mnohaleté pracovní zkušenosti ze zdravotnických zařízení. 

Výpovědi respondentů dále ukazují výrazné vnímání lékařů jako těch, kteří jsou zvyklí 

na velkou míru zodpovědnosti a kompetencí souvisejících s výkonem své profese. Tato 

profesní zodpovědnost zůstává zachována i v prostředí komunitních služeb, lékař je 

ostatními pracovníky týmu vnímán jako hlavní odborník v oblasti psychopatologie. Členové 

týmů oceňují odborné znalosti lékařů a konzultace s psychiatry nejčastěji v rámci týmové 

porady vnímají jako přínos ve spolupráci s jejich klienty. Někteří respondenti shledávají 

jako výhodu předchozí pracovní zkušenosti lékaře ve zdravotnickém zařízení z důvodu jeho 

znalosti tamního prostředí a často i personálu: „…může přinést pohled jak z ambulance, tak 

i z nemocnice, kde ještě slouží, tak i z toho pohledu té naší služby.“ (R6). Osoba lékaře se 



79 
 

tímto způsobem může stávat i jakýmsi spojovacím článkem při navazování užší a bezesporu 

potřebné spolupráce týmu se zdravotnickými zařízeními v dané lokalitě.  

Respondenti naznačují některá očekávání a nové požadavky kladené na psychiatry 

především s ohledem na týmovou spolupráci a komunikaci s ostatními členy týmu. Někteří 

respondenti konkretizují požadavek na týmový způsob práce, když srovnávají práci lékaře 

v ambulanci s požadavky na pozici psychiatra v multidisciplinárním týmu. Ve výpovědích 

je patrný důraz na týmovou práci, kolegiální přístup a sdílení informací v práci komunitního 

týmu: „…byli zvyklý dělat si svoji práci a pořád jakoby vlastně se hrozně těžko dostáváme k 

tomu, že todle je ale jako společná práce a máme, jestli máme využívat tu multidisciplinaritu, 

tak ne jenom, že se vidíme, ale že tam jsme spolu v tom...“ (R2). Dotazovaní vedoucí 

pracovníci očekávají od lékařů rovnocenný přístup k ostatním členům týmu respektující 

názory kolegů: „My jsme si vybrali takový, který tohle neočekávaj (výlučnou pozici) anebo 

jsme si to rychle nějak vyjasnili. Že teda to tak jako u nás funguje, že prostě jsme rovnocenný 

a každej má právo na ten názor.“ (R1). V jedné z výpovědí zaznívá ústy vedoucího týmu 

zprostředkovaná reflexe psychiatra jiného terénního týmu, ze které je patrné, že ani pro 

samotné lékaře zdaleka nemusí být podobný způsob týmové spolupráce snadnou a 

samozřejmou záležitostí: „A jednou nějak o tom vyprávěl (jméno psychiatra) a říkal, jak to 

pro něj bylo strašně těžký se naučit, že prostě jako fakt na jednu rovinu s těma všema 

ostatníma...“ (R3). 

V případě terénní práce psychiatrů respondenti poukazují spíše na pozitivní zkušenost 

s prací lékaře, ačkoliv pro mnohé psychiatry se často jedná o první podobné zkušenosti: 

„…neměli vlastně zkušenost takovouhle úplně ... Já bych asi řekl takový to vůbec co to je 

terénní práce...“ (R2). Zástupci týmů hovoří v pozitivním smyslu o nových a obohacujících 

zkušenostech jejich lékařů s terénním způsobem práce. Zprostředkovávají reflexe některých 

psychiatrů, kteří sami oceňují, že terénní práce jim umožňuje vidět klienta mimo prostředí 

lékařské ambulance v souvislostech jeho přirozeného prostředí, v jeho domácnosti, případně 

v přítomnosti blízkých osob: „…Jít za klientem co nepřijde, vidět ho, bejt u toho. Upravit 

třeba tu medikaci podle toho, jak opravdu vypadá. Velmi hezky o tom ty psychiatři mluvili, 

někteří. … A dá se interagovat třeba s tím okolím, s tou rodinou. Takže to myslím, že vnímají 

jakoby přínos...“ (R1). Jiný respondent popisuje stejnou zkušenost a dále naznačuje, že lékař 

si může skrze takto pozitivní prožitek v přímé práci lépe (než z prostředí psychiatrické 

ambulance) osvojit i některé postupy poskytování péče v prostředí komunitních služeb a 

zažít si tak principy i způsob práce a adaptovat se na nové podmínky: „…zcela zásadní je 

vlastně jakoby ta filosofie, kterou se ty lidi řídí, že vlastně i ten psychiatr po nějakých 2 letech 
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toho fungování pochopil, že není dobrý všechny lidi hospitalizovat, že je dobrý pracovat s 

tou rodinou…“ (R4). 

Specifickou pozitivní zkušenost sdílí vedoucí sociální pracovník týmu, do kterého 

v nedávné době nastoupil psychiatr se zkušenostmi s terénní prací. Vedoucí týmu tuto praxi 

hodnotí jako významný přínos pro celý tým, který se od zkušeného lékaře učí a získává nové 

dovednosti během společných konzultací s klienty přímo v jejich domácím prostředí: 

„…procházeli jsme jako náročnější situace, protože předtím si myslím, že jsme to vždycky 

vodkázali na doktory a už jsme od toho dali ruce pryč. Kdežto teď tím procházíme jako i 

s nima, ve spolupráci s těma doktorama, a jsme nějak víc u toho.“ (R2). Vedoucí doslova s 

nadšením popisuje situaci, kdy tým vytvořil pro psychiatry ambulanci, ve které se podle 

jejich úvazku v jednotlivých dnech střídali, ale příchod nového lékaře se zkušenostmi a 

především se zájmem primárně o práci v terénu tuto praxi změnil: „…on nechce tady sedět, 

chce prostě jezdit. Takže úplně jako sám pak jezdí do terénu. Nebo s náma chodí na schůzky. 

Nechce mít schůzky sám, chce je dělat jako rovnou s náma. Strašnej rozdíl jako.“ (R2). 

Terénní práci psychiatrů respondenti oceňují, avšak často dodávají, že by si 

představovali intenzivnější zapojení lékařů do práce v přirozeném prostředí klientů. V tomto 

ohledu se zdá být významným omezením především zaměstnání psychiatra na částečný 

pracovní úvazek. 

Podle dostupných informací se ukazuje, že první zkušenosti se společnou prací v rámci 

jednoho týmu nepotvrzují negativní vnímání někdy až autoritativní role lékaře 

zdravotnického zařízení, avšak přesto ukazují na poměrně výrazné vnímání lékařovi 

autority. Respondent například naznačuje, že pozice vedoucího pracovníka týmu, který 

zaměstnává tři psychiatry na částečné pracovní úvazky, není snadná role: „…s těma 

doktorama je samozřejmě těžký jim dělat vedoucího. To asi není jako překvapení.“ (R2). 

Následně dodává, že by se do budoucna nebránil ani nastavení, kdy by pozici vedoucího 

týmu, případně garanta zdravotní péče, zastával jeden z psychiatrů. Podobné náznaky 

vnímání autority lékaře lze rozeznat i v reakcích dalších vedoucích pracovníků, kteří si jen 

velmi obtížně dokáží představit situaci, kdy by se stali z pozice vedoucího týmu nadřízenými 

psychiatrů stejně jako je tomu v případě ostatních pracovníků týmu. Některé výroky 

naznačují, že vedení ostatních členů týmu je vnímáno jako běžné a potřebné, naopak 

v případě psychiatrů spíše jako obtížně představitelné. 

 



81 
 

4.2.4.2 Psychiatrická sestra 

 

Zástupci vedoucích pracovníků se v realizovaných rozhovorech vyjadřují také k roli 

sestry v nemocničním zařízení. Je patrně, že někdy vycházejí i z dosavadních zkušeností 

spolupráce s novými sestrami v jejich týmu. Popisují poměrně jednoznačné vnímání 

postavení podřízenosti sestry ve vztahu sestra – lékař: „doktor řekne a udělám“ (R2), 

„…sestry byly zvyklý, že prostě je ve vedení čehosi nějakej prostě doktor, kterej s nima moc 

nediskutuje…“ (R5). Respondent na pozici vedoucí psychiatrické sestry s vlastními 

dlouholetými zkušenostmi ze zdravotnických zařízení vnímání vedoucích sociálních 

pracovníků nerozporuje a doplňuje, že sestry jsou zvyklé na nižší míru zodpovědnosti a 

samostatného rozhodování „…ta míra toho, co všechno musej samostatně rozhodnout a za 

co všechno musejí převzít zodpovědnost je vlastně relativně malá. Nebo malá. Nevím. Ale 

prostě menší.“ (R3).  

Oproti tomu výpovědi jednoznačně ukazují, že respondenti předpokládají širší 

rozhodovací kompetence a větší individuální zodpovědnost psychiatrických sester 

v prostředí komunitních služeb. Sestry v nových rolích case managerů zodpovídají za 

koordinaci spolupráce celého týmu s konkrétními klienty. Vedoucí psychiatrická sestra 

potvrzuje, že se v případě sester jedná o novou roli, kterou z prostředí zdravotních služeb 

doposud neznají. Komentáře naznačují, že vyšší míra zodpovědnosti a širší kompetence 

souvisí do značné míry i s terénním způsobem práce: „…jsou někde úplně samy v terénu a 

musejí se prostě na fleku rozhodnout, co udělají. A to je jakoby nový.“ (R3), „…který zrovna 

přijdou z nějaký ambulance … mají jako velkej problém s tím terénem…“ (R5). Respondenti 

v této souvislosti připomínají, že práce v terénním týmu neurčuje vždy přesné hranice a 

pravidla: „musíme být flexibilní a občas překročíme hranici“ (R6). Dále poukazují na 

určitou míru potřebné kreativity a proaktivity a hledání nejlepších možných či operativních 

řešení občas i v krizových situacích. V kontrastu k těmto vyjádřením z výpovědi vedoucí 

sestry vyplývá, že ve zdravotnictví je běžné spíše nastavení pevných pracovních postupů: 

„…jsou zvyklý, že buď mají pevný postupy, kterejch se jako buď držej, nebo nedržej.“ (R3). 

Podobné postřehy prezentují na základě dosavadní spolupráce i někteří zástupci vedoucích 

sociálních pracovníků: „…sestry potřebují třeba víc informací a víc je systematizovat…více 

návodů.“ (R6). 

Od sester je očekávána týmová spolupráce a diskuze v rámci týmu, v níž jsou 

rovnocenným partnerem všem ostatním členům týmu různých profesí. Respondenti se 
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v souladu s jejich převažujícím pohledem na roli sestry ve zdravotnickém zařízení 

domnívají, že podobný způsob práce není ve zdravotnictví zcela běžný. 

 

4.2.4.3 Přístup psychiatrických sester a sociálních pracovníků 

 

Zástupci terénních týmů reflektují rozdíly v práci sociálních pracovníků a 

psychiatrických sester. Poměrně častá jsou obecná vyjádření respondentů jako „jiné záměry, 

vnímají to většinou jinak“ (R2), „odlišný pohled“ (R1), „jiné hodnoty a postoje“ (R3), „jiné 

nastavení a někdy i způsob práce“ (R5), když naznačují rozdíly v přístupu a práci 

pracovníků obou profesí zastávajících role case managerů. 

Respondenti napříč jednotlivými týmy na sociálních pracovnících oceňují především 

individuální přístup a postoje zohledňující důstojnost a práva klientů. Postoje sociálních 

pracovníků dobře ilustruje následující komentář jednoho z vedoucích: „Ten člověk jako 

primárně není ta diagnóza, není pro nás primárně ten jeho problém, je to pro nás ten 

člověk.“ (R5). Z výpovědí je patrná významná etická rovina přístupu sociálních pracovníků. 

Některé výroky poukazují na vnášení témat o právech klientů a etických principech, ve 

kterých právě sociální pracovní hrají významnou roli: „…Jestli prostě klient je dobrý 

označení... A přesně, když teďka ty medici jsou zvyklý mluvit o pacientech, tak je to myslím 

nějaká taková jako citlivost vůči tomu ze strany těch sociálních…“ (R1).  

V případě sociálních pracovníků respondenti zmiňují také dovednost, kterou lze 

označit jako zaměření na individuální podporu klientů založenou na jejich potřebách a 

přáních. Podle některých výpovědí se sociální pracovníci snaží více zaměřovat na podporu 

silných stránek a zplnomocnění klientů v jejich životních rolích: „…My se jako snažíme 

vytahovat ty silný stránky, posilovat je.“ (R5). Podobnou zkušenost s prací sociálních 

pracovníků vnímá i jediný zástupce zdravotníků mezi respondenty a oceňuje tuto jejich 

dovednost, když souhlasí, že jsou to sociální pracovníci, kteří se dokáží zaměřit i na silné 

stránky a potenciální možnosti klientů. Někteří sociální pracovníci z řad respondentů se 

shodují s vedoucí psychiatrickou sestrou, že sociální pracovníci dokáží vnímat vztahovou 

problematiku spolupráce s klienty a vidět klientovu situaci v kontextu širších souvislostí 

jeho životního příběhu: „…že jsou víc jako schopný se na tohleto dívat. A uvažovat jakoby 

o tom příběhu toho klienta a tom, co je za tím, proč se takhle chová, proč se takhle vztahuje 

ke mně.“ (R3). 
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Respondent ze svého pohledu vedoucí psychiatrické sestry zaznamenává kromě výše 

uvedených pozitiv také určité limity v práci sociálních pracovníků. Domnívá se, že 

„nedirektivní přístup sociálních pracovníků“ se projevuje v některých případech zároveň 

nedostatečnou proaktivitou, a to i v situacích, které podle něj takový přístup vyžadují: „A 

když my jakoby po nich chceme, že přece jenom tam půjdeme, tak oni (sociální pracovníci) 

se někdy tak trošku brání, že přece já jí nebudu nutit, aby něco. A já říkám, no ale je 

nemocná, tak ona není schopná to v tuhle chvíli posoudit. No a jak tam mám jako jít…“ 

(R3). Na základě vlastních zkušeností dochází k závěru, že jsou to psychiatrické sestry, 

komu více vyhovuje asertivní způsob práce. Vzápětí zároveň varuje před chybným 

vnímáním asertivity, když svá předchozí vyjádření relativizuje a naznačuje riziko přílišného 

přebírání zodpovědnosti i v případě, kdy takový postup není nutný či přínosný: „… ty sestry 

zase třeba si myslej, že vědí, co ten člověk potřebuje. To je zase ještě taky jiná stránka věci.“ 

(R3). Situace vyžadující asertivní přístup zmiňují také někteří respondenti z řad sociálních 

pracovníků, z jejichž vyjádření vyplývá, že i jako sociální pracovníci vnímají přínos 

asertivního způsobu práce a zároveň si jsou vědomi, že v určitých krizových situacích na 

sebe mohou pracovníci dočasně převzít vyšší míru zodpovědnosti v zájmu klienta, aby mu 

pomohli překonat krizové období: „…my když se dostáváme do krizové situace, tak musíme 

být flexibilní a občas překročíme hranici, abychom vlastně převzali zodpovědnost za 

klienta…“ (R6). 

Hlavní přednosti psychiatrických sester spatřují respondenti napříč terénními týmy 

více v pozitivech odborného profesního zaměření, než v jejich postojích a hodnotovém 

nastavení. Z vyjádření lze vyvodit, že sestra je vnímána jako odborník především na základě 

svých znalostí duševních i somatických onemocnění, naopak přednosti sociálního 

pracovníka zástupci týmů vidí spíše na poli hodnotového nastavení a individuálního 

přístupu. Právě aspekty práce sester spojené s postoji a přístupem ke klientům respondenti 

napříč týmy často porovnávají s přístupem sociálních pracovníků. Poměrně zřetelně se 

ukazuje, že pozitiva vnímaná u sociálních pracovníků jsou stejnými respondenty v praxi 

některých sester označována za nedostatky. Zmiňují v tomto ohledu schopnosti sester 

vnímat sociální a vztahovou rovinu ve spolupráci s klienty: „…oproti těm sociálním 

pracovníkům, protože vlastně jakoby neuměj se dívat na tu rovinu toho vztahu s klientem 

jako na nějakej prostředek v tý léčbě. Nebo nebo v tý péči.“ (R3). Podobně zástupci týmů 

(včetně vedoucí psychiatrické sestry) uvádí, že orientace sester a jejich přístup ke klientům 

je více zaměřený na vnímání nemoci a s ní souvisejících omezení, než na podporu silných 

stránek a zplnomocnění klientů jako je tomu v případě sociálních pracovníků: „...tendence 



84 
 

zase třeba těch zdravotníků vidět ty věci jako tou nemocí limitovaný a daný a uzavřený je 

hrozně silná. Takže prostě řeknou, má poruchu s bludy, tam už nic nezměníme. A to 

samozřejmě ovlivňuje tu péči.“ (R3). Nabízí se, že právě sociální pracovníci mohou být těmi, 

kdo pomohou v praxi zprostředkovat novým sestrám způsoby a principy práce: „…takový 

to jako, jak k nim přistupujem jako vůbec. To se vlastně učí od těch sociálních pracovníků, 

protože jinde se to nemůže naučit.“ (R2). 

 

 

4.2.5 Výběr a adaptace nových pracovníků 

 

Adaptaci na nové pracovní pozice vždy předchází výběr pracovníků. Domnívám se, 

že způsob výběru a jeho hlavní kritéria je vhodné zmínit jako určitý předstupeň následné 

adaptace nového pracovníka. Zástupci týmů B a D založených sloučením dvou organizací 

se vyjádřili ke způsobu výběru nových pracovníků. Vedoucí sestra týmu B uvádí, že 

výběrového řízení se účastní zástupci obou zakládajících organizací, v případě, že se vybírá 

zdravotnický pracovník, „tak ho přijímají v poměru dva ku jedný spíš zdravotníci, než 

sociální pracovníci“ (R3), v případě výběru sociálního pracovníka mají naopak při výběru 

větší zastoupení sociální pracovníci. Naopak z vyjádřeného stanoviska k užívanému postupu 

zástupce týmu D (založeného rovněž dvěma organizacemi) je patrné, že tým ani po vzniku 

společného týmu k podobnému rozhodnutí doposud nedospěl: „Výběr pracovníků do týmu 

je něco, u čeho bych chtěl jako bejt. … Ne, aby se mi stalo, že mi do týmu přijde někdo, koho 

jsem předtím nikdy neviděl. Na pohovoru jo … To si myslím, že by určitě bylo dobrý…“ (R5). 

Výběr nových zdravotníků do týmu je i nadále v kompetenci ředitele zdravotnického 

zařízení, výběru sociálních pracovníků se účastní vedení poskytovatele sociálních služeb 

včetně vedoucího sociálního pracovníka týmu. 

Podle výpovědí zástupců šetřených týmů se ukazuje, že při výběru nových pracovníků 

do týmu se vedoucí pracovníci zamýšlejí primárně nad osobnostním nastavením uchazečů, 

a to v souvislosti s předpoklady pro specifickou práci v terénním týmu. Kromě 

odpovídajícího odborného vzdělání pro danou pozici lze další hlavní požadavky na nové 

pracovníky na základě výpovědí zjednodušit a zúžit do třech hlavních kategorií: týmový 

přístup a respekt k ostatním členům týmu (různých profesí) a jejich názorům, zájem o terénní 

práci v prostředí komunitních služeb a především osobnostní nastavení a ochota přijímat 

nové výzvy a zkušenosti. 
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Tematiku adaptace nových pracovníků je vhodnější rozdělit do dvou kategorií. 

Následující text nejprve popisuje adaptační proces psychiatrických sester na nové pracovní 

místo, další část kapitola se věnuje tématu, které pro účely této práce označuji jako 

„společnou adaptaci“ dvou (již existujících) týmů na novou spolupráci v rámci jednoho 

týmu. 

 

4.2.5.1 Nástup nové sestry do původně sociálního týmů 

 

Zástupci terénních týmů (A a C) založených jednou organizací poskytující sociální 

služby zmiňují zkušenosti týmu se zapojováním psychiatrických sester do původně 

sociálního týmu. Popisují příchod psychiatrických sester bez dosavadních zkušeností 

z komunitních služeb, zároveň však v pozitivním kontextu zdůrazňují předchozí zkušenosti 

některých sester s klienty cílové skupiny ve zdravotnických zařízeních. Je patrné, že tyto 

týmy se snaží využít zkušeností a specializace psychiatrické sestry při jejím zapojení do 

(doposud sociálních) týmů a zároveň oceňují její specifické dovednosti a znalosti a obecně 

potřebnost zdravotnických pracovníků pro terénní tým: „…má nějakou zkušenost z práce v 

ambulanci, nebo v nemocnici. Má ty svoje samozřejmě dovednosti. Takže se pak jako hledá. 

Něco dělá samostatně a očekávám, že něco bude dělat samostatně, protože to ví líp, než já, 

co má dělat a co se jak dělá.“ (R2), „…(popisuje odborné dovednosti sester) …ony jsou na 

to dobrý. A je to jenom, nebo jenom, je to hlavně tím, že jsou zkušený.“ (R4). 

Zástupce týmu C přichází s vlastní teorií vysvětlující úspěšné zapojování sester do 

původně sociálního týmu, když se domnívá, že „je to tím, že jich je tam míň těch 

psychiatrických sester. Že tam toho zdravotnictví není tolik, takže oni se možná nemají v čem 

upevňovat navzájem“ (R4). Analogicky ke svojí úvaze naznačuje, že v případě velkého 

počtu zdravotnických pracovníků (s pracovní historií v lůžkových psychiatrických 

zařízeních) může dojít k narušení týmové identity na základě setkání dvou skupin 

pracovníků odlišných přístupů, protože „budeš přeměňovat myšlení těch lidí naráz a oni 

budou zvyklí fungovat jako ta jednotka z toho a už tam máš nějakej společenskej systém, 

kterej je potom už těžší…“ (R4). Respondent dochází k závěru, že „je možná užitečný 

postupně nabírat ty psychiatrický sestry (smích) a postupně je zpracovávat pro ty 

myšlenky…“ (R4). Podle managera je tak možné předejít přenosu některých zvyklostí 

z předchozích zaměstnání v psychiatrických zařízeních a naopak v pozici nového 

pracovníka lépe přijmout nové způsoby a principy práce komunitních služeb. 
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Naopak zástupci dalšího ze šetřených týmů popisují jeden z příkladů neúspěšné 

adaptace nové sestry. (Je třeba zmínit, že se nejedná o jediný případ, zdravotničtí pracovníci 

odcházeli z více týmů.) Když zástupce týmu přemýšlí, do jaké míry právě odchod 

pracovníka a oboustranná nespokojenost souvisely s nedostatečnou adaptací na nové 

pracovní podmínky, zvažuje důvody odlišného osobnostního nastavení nového pracovníka: 

„Myslím, že třeba jiná sestra by to mohla mít jako jinak. Že tohle třeba bylo pro někoho, kdo 

se třeba těžko smiřoval s tím, že ten jeho názor třeba jako nebyl nakonec ten jako, podle 

kterýho se jako pracovalo“ (R1). Zároveň hovoří o přístupu, který se podle něho „nesetkával 

s týmem“. Oproti zkušenostem týmu C naopak do určité míry vysvětluje zkušenost svého 

týmu s neúspěšným zapojením psychiatrické sestry jejím osamocením v týmu: „…tím 

pádem myslím, že ona to tak vnímala, že je jakoby často přehlasovaná … že ten sociální 

pohled je silnější“ (R1). 

 

4.2.5.2 Příběhy „společné adaptace“ sociálního a zdravotního týmu 

 

Respondenti v souvislosti s adaptací na novou pracovní pozici mluví především o 

nástupu nových psychiatrických sester. Pouze zástupci týmu B zmiňují také adaptaci 

sociálních pracovníků, avšak jedná se o specifický případ, kdy při vzniku terénního týmu 

docházelo ke sloučení dvou doposud samostatně existujících terénních služeb různých 

poskytovatelů. K podobnému kroku sloučení dvou týmů se v blízké budoucnosti chystá i 

tým C. 

Procesem vzájemného sbližování a adaptace na oboustranně nové podmínky 

společného týmu již prošel v nedávné minulosti tým B. Jednalo se o sociální tým case 

managerů poskytovatele sociálních služeb a na druhé straně projekt zdravotnického týmu 

psychiatrického zařízení poskytující svoji péči již několik let rovněž terénním způsobem. 

Management obou zařízení již v předstihu více než roku před samotným sloučením týmů 

naplánoval vzájemné stáže pracovníků svých služeb v týmu druhého poskytovatele: 

„…takže si udělaly nějakej jako obrázek o těch věcech a furt ty lidi byli nějak jako 

motivovaný do toho jít. … protože během toho roku a půl jsme se pokoušeli jako nějak 

rozvíjet tu spolupráci.“ (R3). Respondent na této zkušenosti oceňuje především možnost 

oboustranného seznámení pracovníků, kteří „nevěděli, co od toho mají čekat“, prostředím i 

způsobem práce, který i přes terénní formu práce obou týmů v některých aspektech 

odlišoval: „…sociální tým, kterej pracoval hodně formou individuálního case managementu. 
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A ten zdravotní tým, kterej pracoval hodně jakoby přes sdílenou zodpovědnost.“ (R3). Proces 

společné týmové práce byl v počátečním období ovlivněn minoritním zastoupením 

pracovníků jedné z profesí, v tomto případě sociálních pracovníků: „ty sociální pracovníci 

se dostali do situace, kdy vlastně se stali součástí týmu, kde zdravotníků je jednou tolik“ 

(R3). Menšinové zastoupení mělo za následek, že „ze začátku se hodně cítili válcovaný a 

bylo potřeba dávat jako pozor na to, aby ty zdravotníci je úplně jako nespláchli.“ (R3). Tým 

se s novými výzvami a obtížemi vyrovnával postupně. Vedoucí zpětně tento proces popisuje 

jako běžné vývojové fáze nově vznikajícího pracovního týmu. Je třeba poznamenat, že tým 

se s obtížnou situací vypořádal úspěšně, což dokládá i skutečnost, že v průběhu prvního roku 

společné práce nikdo ze stávajících pracovníků ze zaměstnání neodešel. 

Strategické uvažování v rámci adaptačního procesu svého týmu potvrzuje zástupce 

týmu C, který mluví o postupném sbližování terénního týmu s pracovníky zdravotnického 

zařízení, s nímž se tým C v blízké budoucnosti plánuje spojit za účelem vzniku jednoho 

z pilotních CDZ. (Tým se chystá k podobnému kroku, který v předchozím textu popisuje 

zástupce týmu B.) Respondent vnímá „rozdílnou kulturu“ zdravotnického zařízení, nicméně 

obě zúčastněné strany nezůstávají na tomto bodu a vyvíjí aktivní snahu se situací pracovat: 

„My to jako navzájem víme. My se snažíme je vtáhnout do našeho světa. A oni vidí, že nás 

potřebujou, že to je mnohem lepší takováhle služba, když je spojená, když spolupracujeme, 

než když je každý sám. … Je potřeba něco společně zažít, abychom mohli fungovat jako 

tým…“ (R6). Management obou zařízení například naplánoval kazuistický seminář, kde 

pracovníci mohli vzájemně sdílet svoji práci a tím se začít v předstihu a postupně vzájemně 

přibližovat. Respondent zdůrazňuje pozitivní sdílení úspěchů v dosavadní spolupráci se 

zaměřením na příběhy konkrétních klientů: „My jsme měli společný vzdělávání, kde jsme si 

nachystali kazuistiky, kde se osvědčila spolupráce naše. …to přispělo k tomu, že to má smysl. 

Že nás to oba ty světy spojuje, že si to řeknem, tady ten úspěch“ (R6). Dalším krokem ke 

vzájemnému přiblížení a respektování dvou týmů je již dnes pravidelná účast pracovníků 

terénního týmu na poradách zdravotnické kliniky: „...a jsme tam součástí jako kolegové 

(důraz) jejich. Kteří dělají zase tu…, kteří dělají terénní práci. Nás tak vnímají…“ (R6). 

Domnívám se, že i v tomto případě se jedná o jistý (byť ne zcela běžný) způsob adaptace na 

nové pracovní pozice, kdy se vedení obou zařízení snaží v předstihu a postupně připravit na 

budoucí krok personálního sloučení pracovníků dvou organizací do jednoho pracovního 

týmu. 

 

 



88 
 

4.2.6 Vliv částečných pracovních úvazků na týmovou práci 

 

V každém z týmů pracovalo v době realizace rozhovorů několik pracovníků na 

částečný úvazek (viz Tab. 6), mnozí z nich měli současně hlavní či druhý úvazek u jiného 

zaměstnavatele. Zároveň pouze zástupci týmu C nehovořili o částečných úvazcích 

pracovníků svého týmu v negativním významu, resp. nijak nehodnotili tuto variantu 

zapojení členů týmu. 

Tým A zaměstnával na částečné pracovní úvazky tři psychiatry (každého na 0,2 

úvazku), psychologa na 0,25 a dva sociální pracovníky na 0,625 úvazku, tým B dvě 

psychiatrické sestry a dva psychology (ve všech případech se jednalo o 0,5 úvazky). Pro dva 

terénní týmy C pracoval na 0,3 úvazek psychiatr a dva psychologové v souhrnu na 1,3 

pracovního úvazku (0,5 a 0,8 úvazek), tým D zaměstnával jednu psychiatrickou sestru (0,5 

úvazku) a tři psychiatry v celkové výši 0,4 úvazku (jeden 0,2, dva po 0,1 úvazku). Dvanáct 

ze třinácti pracovníků s odborností psychiatra nebo psychologa zaměstnaných souhrnně ve 

všech týmech pracovalo pouze na částečný úvazek (viz Tab. 6). 

Tři ze čtyř šetřených komunitních terénních týmů zaměstnávají peer pracovníky (ve 

všech případech na částečné pracovní úvazky). Na rozdíl od jiných pracovních pozic však 

žádný ze zástupců těchto týmů nezmiňuje jakákoliv negativa či nedostatečnost pracovních 

úvazků peer pracovníků. V této části textu se peer pracovníkům dále nevěnuji. 

 

Tabulka 6. Přehled pracovníků zaměstnaných na částečné pracovní úvazky 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.2.6.1 Pracovníci v rolích case managerů na částečné úvazky 

 

V týmu A pracovali dva sociální pracovníci (oba 0,625 úvazek), v týmu B dvě sestry 

na 0,5 úvazku a v týmu D jedna sestra rovněž na poloviční úvazek. Zástupci všech těchto 

týmu uvádějí negativní zkušenosti se zaměstnáváním case managerů na poloviční úvazek.  

PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY PRACOVNÍCI ÚVAZKY

Psychiatrická sestra 0 0 2 1 0 0 1 0,5 3 1,5

Sociální pracovník 2 1,25 0 0 0 0 0 0 2 1,25

Psychiatr 3 0,6 0 0 1 0,3 3 0,4 7 1,3

Psycholog 1 0,25 2 1 2 1,3 0 0 5 2,55

ODBORNOSTI CELKEM 6 2,1 4 2 3 1,6 4 0,9 17 6,6

 VŠECHNY TÝMY CELKEM
ODBORNOST

TÝM A TÝM B TÝM C (2 týmy) TÝM D
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Práce na částečný úvazek pracovníkům neumožňuje dostatečnou informovanost o 

situaci a potřebách jejich klientů a přehled o aktuální spolupráci ostatních členů týmu 

s jednotlivými klienty. Výsledkem může být snížení jejich schopnosti koordinace péče: 

„…ono se najednou od tebe chce, abys jako nasměroval tu loď někam … A s tím taky třeba 

ty naše dvě sestry, co mají ten půl úvazek, strašně narazily.“ (R3). Zároveň je omezena 

operativnost pracovníků v poskytování intervencí přímé péče, protože částečný úvazek 

znamená, že pracovník je v zaměstnání pouze některé dny v týdnu: „Klient něco potřebuje 

v úterý, ale on (case manager) bude v práci až ve čtvrtek.“ (R1). 

Tým B jako jediný z dotazovaných poskytuje svoji péči (resp. její zdravotní část) 

v nepřetržitém provozu 24 h denně. V kombinaci se směnným provozem sester se zdá být 

jejich práce na částečný úvazek o to výraznější komplikací pro koordinaci práce v roli case 

managera a komunikaci s ostatními členy týmu: „…když se chce, abys ty držel sám tu linku, 

tak tam najednou chybíš hrozně.“ (R3). Směnný provoz zasahuje významně také do práce 

ostatních členů týmu (opět především case managerů), kteří přesně nevědí, kdy zastihnou 

své kolegy, nebo musí konzultaci dopředu plánovat a čekat i několik dnů, než kolega ze 

směnného provozu přijde na denní směnu nebo na týmovou poradu: „…třeba pro ty sociální 

pracovníky to je podle mě do dneška docela nepříjemný. Že vlastně toho druhýho člověka 

nevědí přesně třeba kdy lapí, nebo jsou tam nějaký prodlevy.“ (R3). Respondent dochází k 

závěru, že směnný provoz v kombinaci s částečným úvazkem není slučitelný se způsobem 

práce case managementu. Zajistit účast všech case managerů na týmové poradě se ukazuje 

v případě kombinace práce na částečný úvazek a směnného provozu téměř nemožné. 

V případě psychiatrických sester týmu B, které jsou k tomuto řešení doposud ochotné, to 

znamená přijít na poradu i během jejich volného dne. Podobnou zkušenost potvrzuje také 

tým D, jehož zástupce uvádí, že je to právě jedna ze sester týmu (0,5 úvazek), která 

„nejčastěji absentuje na týmové poradě“ (R5). 

Na základě těchto zkušeností se týmy A a B rozhodly, že nebudou nadále umožňovat 

dalším case managerům práci na částečné úvazky. Ačkoliv ani vedoucí pracovník týmu D 

není pro zaměstnávání case managerů na částečné úvazky, do týmu měla nastoupit krátce po 

realizaci rozhovoru další sestra na částečný pracovní úvazek, protože se týmu nepodařilo 

najít psychiatrickou sestru na plný úvazek. 
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4.2.6.2 Psychiatři zaměstnaní na částečné úvazky 

 

Ve třech ze šetřených týmů pracují psychiatři na částečné, často zlomkové úvazky. 

Zástupci dvou týmů nejsou s tímto stavem spokojeni a v této souvislosti obtíže v týmové 

spolupráci.  

Respondent popisuje situaci týmu A, kterému se při zahájení evropského projektu 

nepodařilo najít lékaře na plný úvazek plánovaný v rámci jeho realizace. V týmu proto 

nakonec působí tři psychiatři na částečné úvazky, což ve srovnání s původním záměrem 

(jednoho psychiatra na plný pracovní úvazek) v praxi limituje funkci týmu, protože „tam 

vlastně každej z nich byl jeden den v tejdnu.“ (R1). 

Podle respondentů práce psychiatrů na částečné úvazky negativně ovlivňuje především 

týmovou spolupráci. Konkrétní dopady omezující činnost týmu shledávají v účasti na 

týmových poradách, nebo v poměru ambulantní a terénní práce psychiatrů. Vedoucí 

pracovníci týmu A opakovaně zmiňují nutnost přizpůsobovat termíny týmových porad 

možnostem lékařů. Tým vedle pravidelné dvouhodinové týdenní porady zavedl účelově 

další tři půlhodinové porady, aby na každou z nich mohl přijít jeden ze tří psychiatrů (úvazek 

0,2 představuje jeden den v týdnu každého psychiatra) a tým s ním mohl koordinovat svoji 

činnost a konzultovat situaci jednotlivých klientů. Podobnou zkušenost potvrzuje i zástupce 

týmu D. Tým v době rozhovoru zaměstnával tři psychiatry v celkové výši 0,4 úvazku (jeden 

lékař na 0,2, dva lékaři na 0,1 úvazku). Doplňuje, že i jeho tým musel „hledat velmi složitě 

termín pravidelné týmové porady“ (R5) tak, aby byla umožněna účast alespoň některého 

z psychiatrů. 

V některých případech však ani obtížné nalezení průnikového termínu nemusí být 

zárukou pravidelné účasti psychiatra na poradě. Vedoucí pracovník týmu D mluví o neúčasti 

psychiatrů na některých poradách v případě, že mají i „trošku jiný povinnosti a úplně 

vždycky se na tu poradu nedostanou, takže tam to jako nelze se jako na to úplně spolehnout.“ 

(R5). V kontrastu k jeho vyjádřením se ukazuje zajímavý postoj manažera týmu C, který 

naopak jako samozřejmost vyžaduje pravidelnou účast psychiatrů na poradách: „…chodí i 

psychiatr, protože bez něj se to neobejde, právě za to ho platíme, aby tam chodil, že jo. A 

účastní se celej tým.“ (R4). Je však třeba dodat, že jedna ze dvou týmových porad se musí 

konat v den, kdy psychiatr pracuje pro tým. 

V případě týmů A a D se ukazuje doposud nemožné zajistit účast psychiatrů na 

týmových supervizích. Jako vysvětlení se objevuje realita hlavního pracovního úvazku 

lékaře u jiného zaměstnavatele: „…ty lidi můžou jeden den v tejdnu, protože jinde pracujou 
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na celý úvazek. Tak ty nebyli vůbec schopný ty zdravotníci chodit na supervize.“ (R1). Podle 

respondenta má na výši psychiatrova částečného úvazku významný podíl souvislost s 

nemožností poskytovatele sociálních služeb nabídnout mzdové ohodnocení ve stejné výši 

jako ve zdravotnickém zařízení. V této souvislosti je zajímavé srovnání s týmovou 

psycholožkou, která „o to fakt stála a ten čas si byla schopná udělat“ (R1) a na supervizi 

týmu naopak docházela pravidelně i přes svůj částečný úvazek. 

Ze zkušeností týmu A rovněž vyplývá, že jednotliví lékaři se mohou odlišovat 

v pohledu na řešení některých obtížných situací v práci s klienty: „…to, co by jeden doktor 

řek: no ale to už je jako za čárou, to bych řek, že je hospitalizace, druhej řekne: hele, dobře, 

a pracovník třeba case manager říká, to zvládnem. A ten řekne dobrý, zvládnem to. A stačí 

třeba upravit medikaci.“ (R1). Podobný nesoulad v pohledu jednotlivých psychiatrů ve 

svém důsledku podle respondenta „zatěžuje a klade vysoké nároky na ostatní pracovníky 

týmu“, protože ztěžuje práci všech zúčastněných již tak „náročnou na koordinaci a neustále 

změny dohod“ (R1). Aktualizace dílčích dohod a operativní předávání nových informací 

mezi členy týmu jsou podle respondenta významně komplikovány právě opakovaným 

střídáním a absencí lékařů, v jejichž případě se několik pracovníků stejné profese střídá 

v rámci jedné pracovní pozice: „…je velmi těžký, když se ty doktoři takhle točej. Že to není 

jenom jedna osoba nebo třeba dva půlúvazkáři.“ (R1). Nakonec jsou to ostatní pracovníci 

týmu (především case manageři), kteří musí zprávy předávat a zprostředkovávat i dalším 

lékařům přítomným pouze jeden den v týdnu: „…pracovník (case manager) … musí 

transferovat ty informace a ty dohody a ten plán, co bylo všechno prostě dohodnutý, na 

někoho dalšího, kdo zas třeba v tom není tak zorientovanej.“ (R1). 

Pro dva terénní týmy C pracuje jeden psychiatr na 0,3 úvazek. Na rozdíl od týmů A a 

D však tým C neuvádí negativní vliv částečného úvazku psychiatra na týmovou spolupráci. 

Psychiatr má podobně jako psychiatři týmu A stanovenu pevnou pracovní dobu jeden den 

v týdnu pro tým a jeho klienty. Ve srovnání však zkušenosti týmu C naznačují, že k 

efektivnější spolupráci s psychiatrem může v návaznosti na pevnou pracovní dobu přispívat 

rovněž skutečnost, že pozici týmového psychiatra zastává jediný pracovník. Nemůže tak 

docházet k nejasnostem zakládajícím se na odlišném přístupu lékařů, k obtížnému hledání 

termínu pravidelné týmové porady a především nevznikají pro týmové case managery 

komplikace s koordinováním práce a zprostředkováním informací mezi několika psychiatry. 

Z vyjádření obou zástupců týmu vyplývá, že tým ví, co od psychiatra požaduje a trvá na tom. 

Svůj prostor věnovaný týmu tak může psychiatr ve stanovený den kompletně věnovat práci 

s klienty, pravidelné týdenní týmové poradě, případně konzultacím s ostatními členy týmu. 
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4.2.6.3 Psychologové zaměstnaní na částečné úvazky 

 

Psychologové pracují ve třech týmech na částečné úvazky. Zdá se, že i jejich práci 

ovlivňuje zaměstnání na částečný úvazek. Svoji zkušenost sděluje především zástupce týmu 

B. Popisuje uvázkové zapojení psychologů do činnosti týmu a dodává, že „nemají nic jinýho 

na starosti.“ (R3). Z jeho následných vyjádření však vyplývá, že psychologové „měli 

tendenci si přibírat, nebo jsou takový objednávky, vůči třeba psycholožkám, aby někoho vzali 

čistě jenom do psychoterapie.“ (R3). Ze své pozice vedoucího týmu musela psychologům 

opakovaně připomínat vymezení cílové skupiny a skutečnost, že klient naplňující tato 

kritéria potřebuje službu jako celek. Uvádí, že i přes komplikace se nakonec daří cílovou 

skupinu služby dodržovat. 

Ukazuje se vliv skutečnosti, že oba psychologové týmu mají druhou polovinu svého 

úvazku v psychologické ambulanci blízkého zdravotnickém zařízení (které je zároveň 

druhou organizací zakládající terénní tým). Primárním cílem psychologů se v této situaci 

stává maximální obsazení jejich volných termínů k individuálním konzultacím napříč oběma 

zaměstnáními „…pak výsledek je, že oni maj od rána do odpoledne prostě naobjednaný 

klienty…“ (R3). V předstihu domluvené konzultace v psychologické ambulanci (ve druhém 

zaměstnání) mohou být příčinou nedostatečné kapacity pro občas operativně domlouvané 

konzultace v terénním týmu. To může v důsledku negativně působit na operativnost práce 

terénního týmu: „…a když ty je ad hoc na něco potřebuješ, tak je vlastně nemáš k dispozici.“ 

(R3). 

Pro dva terénní týmy C pracují dva psychologové (0,8 a 0,5 úvazek). Na rozdíl od 

týmu B však tým C neuvádí negativní vliv částečných úvazků psychologů na týmovou 

spolupráci a jejich zapojení do činnosti týmu. Naopak oba dotazovaní zástupci týmu C 

oceňují spolupráci s psychology a jejich výrazně pozitivní přínos pro tým.  

 

 

4.2.7 Vedoucí mezi týmem a nejvyšším managementem 

 

Respondenti na pozicích vedoucích pracovníků terénních týmů tematizují svoji roli 

vedoucího, který se na jedné straně nachází mezi týmem pracovníků pro přímou péči, na 

straně druhé v přímé podřízenosti nejvyššímu managementu organizace. V době realizace 

rozhovorů pracovali na pozici vedoucího pracovníka týmu tři ze šesti respondentů. 
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Z rozhovorů vyplývá, že pozici vedoucího „mezi týmem a managementem“ vnímají 

všichni tři dotazovaní pracovníci jako náročnou. Dva ze tří respondentů ji popisují slovy: 

„seš jako v něčích rukou“, „…jsme jako v takovým vagóně prostě. Jednou nás postavěj víc 

sem, podruhý sem“, „trochu figurka jako nějaká prostě někde na šachovnici“ (R2), nebo 

mluví o situaci, kdy „jsem jako uvrženej do něčeho, co vlastně neovlivním, ale musím v tom 

fungovat, což jako není dobrý.“ (R5). Citace souzní více s úlohou někoho, kdo je spíše 

pasivním účastníkem či objektem, než aktivním hybatelem dění. Ve srovnání se zkušenostmi 

dvou zmíněných vedoucích se ukazuje zajímavá zkušenost respondenta 3, který svoji roli 

nevnímá podobně pasivním způsobem. I tuto skutečnost interpretuji v následujícím textu. 

 

Obtíže, o nichž respondent 2 hovoří, poměrně zřetelně ukazují na zažívané obtíže v 

situaci, kdy je vedoucí nucen permanentně se přizpůsobovat novým a stále se měnícím 

podmínkám ze strany vyššího managementu. Patrné je opakované upozorňování na častou 

změnu plánů a podmínek ve směřování služby. K uvedeným změnám dochází z rozhodnutí 

vyššího managementu organizace: „A vy ten pilot (pilotní projekt CDZ) budete a vy ho 

nebudete. A to říká vedení jako. Takže to je jako takový, tohle je třeba nepříjemnost no 

jakoby.“, „…ten proces, jak se to bude dělat, už je hodně, hodně takovej co zrovna je možný 

v tom okamžiku.“ (R2). Vedoucí naznačuje, že je to vedení organizace, které plánuje a 

případně mění hlavní směřování služby a které „přichází s nějakejma informacema shora a 

bůhví odkaď…“ (R2). Objevují se také pochybnosti vedoucího o tom, že by od vyššího 

managementu dostával vždy veškeré informace a vnímání vlastní spíše pasivní úlohy 

v procesu mnoha probíhajících změn „…snad mi dává informace. Ale všechny mi 

samozřejmě nedává (smích). Snad mi jich dává dost jako mám pocit, ale stejně je člověk pak 

jako trochu figurka jako nějaká prostě někde na šachovnici.“ (R2). Respondentovo 

přirovnání k figurce na šachovnici, nebo k vagónu, ve kterém se nachází tým, nikoliv už 

vedení organizace, naznačuje, že pozici vedení vnímá v tomto smyslu odděleně od 

samotného týmu služby: „Ne, to vedení není (smích) v tom vagónu. V tom vagónu teď je ten 

tým. … já to takhle vnímám ze svý pozice.“ (R2). 

Respondent zároveň uvádí některé příklady vlivu neustálých změn na jeho každodenní 

práci vedoucího týmu. Nutnost přizpůsobování se častým změnám komplikuje práci 

vedoucího s ohledem na řízení týmu. Je patrné, že vnímá silně svoji zodpovědnost za kvalitu 

poskytovaných služeb: „…to jako samotný je jako hodně o tom jako jak já to vymyslím. Já 

se radím, ale jako pak to rozhoduju.“ (R2). Rovněž naznačuje svoji zodpovědnost vedoucího 

za tým jako celek a jeho členy: „...já mám na starost ten tým. Já se o něj musím, bych měl, 
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nějak jako starat. Je to nějak na mně. Na mně.“ (R2). Vedoucí ve svých vyjádřeních 

jednoznačně naznačuje, že tým má svoji kvalitu, kterou by mohl v praxi uplatnit lépe za 

stavu, kdy by dostal více prostoru a klidu na kontinuální práci: „…Chcem bejt fakt dobrý 

jako, chcem to dělat dobře. A do toho jsme jako v takovým tom vagóně prostě.“ (R2). 

 

Respondent 5 jako nejvýraznější obtíž související s jeho pozicí „mezi týmem a 

managementem“ popisuje nedostatečnou komunikaci s nejvyšším vedením zakládajících 

organizací. Jeho vyjádření vypovídají o poměrně intenzivní potřebě „aktivnějšího přístupu“ 

vedení, „většího zapojení do procesů“ ve smyslu bližší a partnerské spolupráce vedoucího s 

managementem zakládajících organizací a včasného sdílení potřebných informací „…jindy 

z toho mám zase jako blbej pocit, že mi třeba něco není sdělený.“ (R5). V některých 

vyjádřeních prezentuje naději do budoucnosti, když popisuje zlepšenou komunikaci 

s vedením zakládajících organizací v nedávném období, zároveň však ve svém dalším 

vyjádření dodává, že se jedná spíše o nesystémovou a často jen nárazovou či ad hoc 

komunikaci, kterou neshledává pro svoji práci dostatečnou: „Ale ne vždycky je ta snaha jako 

dobrá. Někdy se to dělá tak jako ad hoc. Takže teďko se tak jako chvilku komunikuje, pak se 

zase chvilku nekomunikuje. Tohleto mi přijde dost jako blbý.“ (R5). 

Z nedostatečné komunikace mezi vedoucím a managementem dvou organizací 

zakládajících terénní tým následně vyplývají konkrétní managerské obtíže, o nichž 

respondent hovoří. Ani z pozice vedoucího týmu (profesí sociálního pracovníka, 

zaměstnance organizace poskytující sociální služby) není zapojen do výběrového řízení na 

nové zdravotnické pracovníky terénního týmu. Výběr zdravotnických pracovníků je 

doposud v kompetenci vedení zdravotnického zařízení (druhé zakládající organizace). 

V praxi se tak pravidelně stává, že se vedoucí sociální pracovník nemůže vyjádřit k výběru 

nového člena týmu. Nového zdravotníka tak vedoucí potkává až po nástupu kolegy do 

zaměstnání. K této situaci opakovaně dochází i přesto, že představa vedoucího o ideálním 

procesu výběru nových sester se od současné praxe výrazně liší: „Výběr pracovníků do týmu 

je něco, u čeho bych chtěl jako bejt. Minimálně aspoň jako na začátek. Ne, aby se mi stalo, 

že mi do týmu přijde někdo, koho jsem předtím nikdy neviděl. Na pohovoru.“ (R5). 

Respondent prezentuje také svůj názor na uspořádání vedení týmu, které je aktuálně 

v kompetenci dvou vedoucích pracovníků (sociální pracovník a psychiatrická sestra), když 

říká, že „…čistě po tý organizační stránce si myslím, že to jako není úplně šťastný řešení.“ 

(R5). Jako příznivější variantu pro praxi shledává model s jedním týmovým vedoucím, 

protože se domnívá, že „to je přehlednější i pro lidi, kteří v tom týmu pracují. Prostě mají 
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nad sebou jasnou strukturu. … A myslím, že by to usnadnilo jako fungování třeba jako pro 

mě.“ (R5). Ve svém pohledu se respondent však neshoduje s názorem nejvyššího 

managementu zakládajících organizací. V praxi se podle něho opakovaně potvrzuje složitost 

současného nastavení s ohledem na příliš velký počet vedoucích pracovníků nejen v týmu, 

ale i v managerské struktuře „nad týmem“. Vedoucí uvádí, že složitost managerské struktury 

přináší obtíže pro všechny zúčastněné a poukazuje na souvislost s tematikou efektivního 

předávání informací. Ostatní pracovníci se podle jeho slov obtížně orientují v kompetencích 

managementu dvou zakládajících organizací, což ve svém důsledku podle vedoucího 

komplikuje jejich každodenní práci. Shrnuje zpětnou vazbu, kterou dostal od ostatních case 

managerů týmu: „…že momentálně mají jako strašně moc vedoucích nad sebou a nevyznají 

se v tom, jakej má který pravomoce a co mají komu říkat třeba i s hloupou dovolenou. Neví 

komu všemu, nakonec to říkají všem. Je to takovej jako blázinec trošičku.“ (R5).  

Ačkoliv respondent 2 popisuje příčiny svých managerských obtíží v rámci 

permanentně se proměňujících podmínek a respondent 5 je spatřuje více v nedostatku 

komunikace s vyšším managementem a struktuře vedení, důsledky výše uvedených obtíží 

vedoucích pracovníků způsobují u obou vedoucích pocity nejistoty: „…A já jsem v tom jako 

nejistej…a myslím, že to můžu pak jako přenášet dál. To není dobrý úplně.“ (R5), „Je to 

velká nejistota. …jak to bude.“, „Jako vlastně hrozný ohrožení toho..“ (R2). 

 

Vyjádření třetího z dotazovaných vedoucích poukazují především na provozní obtíže 

související s působením terénního týmu v rámci dvou zakládajících organizací: „…sehnat 

jednu věc někdy trvá dvakrát tak dlouho, protože nejdřív musíš zjistit, kdo ti jí může 

poskytnout...“ (R3). Popisuje možné obtíže spíše jako hrozby do budoucnosti, než 

nepřekonatelné obtíže současnosti: „…to dvojkolejný řízení. To si myslím, že prostě přináší 

jako zádrhele různý, který můžou bejt v budoucnosti ještě i horší, než jsou teďka.“ (R3). 

Naznačuje v tomto smyslu obavy z potenciálních obtíží plynoucích z participace dvou 

organizací napříč celou strukturou služby. Spíše s nadhledem v této souvislosti varuje před 

určitou mírou postupné byrokratizace a institucionalizace vlivem dvou zúčastněných 

organizací, když se domnívá, že „každá instituce jakmile se stane institucí, tak vyvine velmi 

podobný mechanismy“ a také reflektuje eventualitu zvýšené existenční nejistoty budoucího 

směřování týmu právě za situace, kdy se na jeho realizaci podílejí dvě provozující 

organizace: „…když oni se spolu nějak nedohodnou, nebo já nevím něco, že to prostě 

zkomplikuje hodně věci.“ (R3). 
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Ačkoliv současné uspořádání v rámci dvou zakládajících organizací může způsobovat 

některé obtíže, zdá se, že v oblasti řízení se obě zakládající organizace snaží přizpůsobovat 

potřebám služby. Tým B je ve svém vývoji na cestě k plnohodnotnému poskytování péče 

budoucích CDZ v pokročilejší fázi. O této skutečnosti vypovídá personální složení týmu pro 

přímou péči i uspořádání managementu služby. Na rozdíl od týmů A a D má tým B již nyní 

vytvořenu funkční managerskou strukturu velmi blízkou požadavkům budoucích CDZ. 

Rada jako nejvyšší orgán v managerském uspořádání týmu rozhoduje podle vyjádření 

zástupce týmu především o strategickém směřování služby (to v současné době zahrnuje 

rovněž směřování k naplňování standardů budoucích CDZ) a zajištění adekvátních 

finančních zdrojů pro službu. Svoje závěry rada následně komunikuje s vedoucími 

pracovníky týmu a především s výkonným managementem služby. Zásadní rozhodnutí ve 

vztahu k systematickému a koncepčnímu nastavení poskytované péče komunitního týmu 

jsou v kompetenci druhého nejvyššího orgánu „nad týmovými pracovníky v přímé péči“, 

výkonného managementu. Ten zároveň připravuje roční rozpočty služby a kontroluje 

průběžné využívání finančních zdrojů. Na základě zkušeností vzešlých z praxe se vedoucí 

pracovníci týmu (sociální pracovník a psychiatrická sestra) setkávají v pravidelných 

intervalech s výkonným managementem: „Tam se řešej takový jako echt prostě věci jako 

řídící, který se musej nějak managersky rozhodnout“ (R3). Důvodem je potřeba provázání a 

zajištění souladu managerských rozhodnutí „nad týmem“ s každodenní praxí terénního 

týmu: „...takže vlastně ty metodický věci teď se taky víc tvořej buď v nějaký spolupráci, 

anebo proto, že trošku to taky vynutí ten tlak jako zespoda.“ (R3). Praxe ukázala oboustranný 

přínos průběžných konzultací výkonného managementu s vedoucími pracovníky týmu před 

aplikací nových nastavení a změn (ovlivňujících poskytování péče) do praxe. Vedoucí 

oceňuje dostatečnou frekvenci pravidelných setkávání: „…jednou tejdně je asi zhruba asi 

dvouhodinová porada jakoby…výkonnýho managementu a těch vedoucích.“ (R3). K 

současné podobě systému předávání informací v rámci vícestupňového systému vedení si 

tým došel na základě zkušeností úvodního několikaměsíčního období: „…v průběhu času se 

třeba ukázalo, že je třeba vlastně trošku jako blbý, když se ten výkonej management schází 

bez těch vedoucích...“ (R3). 

 

Rozložení kapacity vedoucího pracovníka mezi přímou práci a vedení týmu 

 

Vedoucí pracovníci všech týmů mají oproti ostatním case managerům sníženou 

kapacitu pro přímou práci s klienty. Manageři organizací v tomto nastavení vycházejí 
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z předpokladu, že významnou část pracovní kapacity vedoucího pojme samotné vedení týmu 

a činnosti s ním související. Od vedoucího sociálního pracovníka týmu A (vedení 12 

pracovníků různých profesí) je očekáváno 50 % přímé práce s klienty ve srovnání s ostatními 

case managery: „…je to nastavený tak, že já mám jakoby poloviční třeba ten caseload. Takže 

bych měl i míň hodin přímý práce. Což mám. A není to úplně půlka, ale jakoby...“ (R2). 

Vedoucí týmu B (vedení 8 psychiatrických sester) uvádí 25 - 30 % přímé práce ve srovnání 

s ostatními case managery týmu: „Já mám teďka asi pět klientů … jestli ty klienti mi teďka 

zaberou třeba možná 25 % ...“ (R3). Oproti tomu vedoucí sociální pracovník týmu D (vedení 

2 sociálních pracovníků) uvádí pouze 10%ní snížení kapacity pro přímou práci oproti 

ostatním case managerům týmu.  

Jako výrazné téma ovlivňující práci týmového vedoucího se ve výpovědích vedoucích 

pracovníků objevuje potřeba koordinace týmu a předávání informací. I přes snížení kapacity 

pro přímou práci vedoucí týmů A a B uvádí situace, kdy je obtížné skloubit časové nároky 

vyplývající z přímé práce s povinnostmi vedoucího týmu. Potřeba většího zapojení do přímé 

práce nastává především v období dovolených, nebo v situacích, které je třeba řešit okamžitě 

a operativně: „...a je to těžký někdy to skloubit. … když tady jako nikdo není a je potřeba 

něco vyřizovat, tak to člověk musí stejně vyřizovat. A nějak mě to docela i baví teda. Asi bych 

nechtěl mít jenom to vedoucí.“ (R2). Vedoucí pracovník koordinaci vnímá jako velmi 

podstatnou pro efektivní spolupráci týmu a zároveň za aktuální situace jako výraznou zátěž 

pro práci vedoucího týmu. Koordinační činnost „denní operativy“ by vedoucí rád delegoval 

na jiného pracovníka. Také ředitel zařízení vnímá koordinační práci jako výraznou zátěž pro 

vedoucího týmu. Domnívá se, že s ní spojené aktivity berou týmovému vedoucímu 

operativnost v přímé práci a zároveň limitují koordinační možnosti týmu, protože vedoucí 

pracovník se nemůže koordinaci věnovat v dostatečné míře: „…jsem ten spojovací prvek 

jako, u kterýho se schází jako informace praktickýho a všeho možnýho rázu. To znamená, že 

já je pak musím jako předávat dál. Musím hlídat, aby se dostaly tam, kam se mají dostat. To 

je jedna věc, který bych docela rád se jako zbavil.“ (R2). Systémové řešení vidí ve vytvoření 

pozice tzv. koordinačního pracovníka, který by kromě operativního předávání informací 

mezi pracovníky týmu plnil roli určitého kancelářského zázemí týmu především činností 

souvisejících s poskytováním přímé péče (zapisování do evidenčních systémů, vydávání 

léků, objednávání k lékařům, apod.). Ředitel však dodává, že v současné době tato práce 

„padá na vedoucího týmu“ (R1).  

Vzhledem k častým personálním změnám na pozici psychiatrické sestry v posledním 

období je pro tým určitým specifikem zastupování vedoucí týmu na pozici sestry. Vedoucí 
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týmu (sociální pracovník) zastupuje sestru při její absenci především v některých nezbytných 

činnostech. Nejedná se o výkony v přímé péči vyplývající z odbornosti psychiatrické sestry, 

ale především o administrativní a koordinační činnosti související s poskytováním zdravotní 

části služby (vykazování práce, koordinace a vydávání léků, koordinace návštěv u týmových 

lékařů, apod.): „…se v tom zaprvé necejtím úplně kompetentní a rozhodně nestíhám to jako 

hlídat. … myslím si, že hodně jako jsem ten, kterej to právě jako dobíhá, hlídá jako různý 

věci. A ono se to nedá jako.“ (R2). 

 

 

4.2.8 Shrnutí 

 

Vedoucí pracovníci terénních týmů chápou multidisciplinární spolupráci jako 

příležitost a pozitivní výzvu. Shodují se, že multidisciplinární tým nevzniká pouhým 

setkáním pracovníků několika profesí, naopak jako základ vnímají společnou týmovou práci, 

která podle jejich mínění může efektivně probíhat v případě, že jsou naplněny některé její 

základní předpoklady: vytváření dostatečného prostoru pro komunikaci členů týmu, 

atmosféra důvěry a otevřenosti a společné směřování týmu (cíl, poslání). Vedoucí pracovníci 

rovněž popisují některé charakteristické okamžiky ve vývoji svých týmů, z nichž lze vyvodit 

alespoň základní vývojové fáze během počátečních období existence těchto služeb: opatrné 

kroužení (vzájemná někdy až přehnaná tolerance všech zúčastněných, zvědavost, 

očekávání), střetávání a srážení (především ve smyslu prvních zážitků společné práce, 

setkávání některých odlišných postojů a přístupů sociálních a zdravotnických pracovníků), 

otevírání obzorů a propojování (vypořádávání se s některými odlišnostmi různých profesí a 

přístupů, hledání společných řešení a zažívání pozitivních a obohacujících zkušeností). 

Komunikace a předávání informací v týmu jsou do značné míry spojovány 

s týmovými poradami. Právě na týmové poradě by mělo docházet ke společnému sdílení 

nejdůležitějších informací se všemi členy týmu. V úvahách pracovníků o ideální frekvenci a 

termínu porady se ukazuje jako významná souvislost s částečnými pracovními úvazky 

některých členů týmu. Pouze jeden tým realizuje každodenní ranní poradu. Snahou terénních 

týmů je rovněž zachování prostoru pro koordinaci dalších týmových činností (provozní, 

metodické, administrativní) a vyjádření názorů všech pracovníků. Využívány jsou k tomuto 

účelu metodické, nebo provozní porady, případně část hlavní případové porady. Ve všech 

šetřených týmech je samozřejmostí týmová supervize, které se však většinou neúčastní 

psychiatři. 
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Vzhledem ke způsobu práce se stávají samozřejmostí některé praktické postupy a 

nástroje jako je přesměrování telefonů, systém vzkazů. Samozřejmostí je zaznamenávání 

práce do elektronické databáze i vedení osobní dokumentace klientů v tištěné podobě, zápisy 

z týmových porad, ale také využívání týmové tabule nabízející rychlý přehled klientů týmu 

a jejich situace, která je pravidelně aktualizována během týmové porady. Komplikací je 

nemožnost vykazovat přímou práci do jedné elektronické databáze. Pracovníci evidují 

poskytovanou péči odděleně do sociálního a zdravotnického evidenčního systému. 

Inovativní způsob práce zahrnující některé prvky Otevřeného dialogu přináší spíše jako svůj 

vedlejší produkt rovněž přínos v oblasti předávání informací. Maximum informací a dohod 

o spolupráci s některými klienty je sdíleno přímo na společných setkáních více pracovníků 

za přítomnosti klienta a jeho blízkých. 

Zástupci terénních týmů reflektují vliv předchozí pracovní historie na současnou 

pozici. Zdravotníci jsou vnímáni jako ti, kteří přicházejí do prostředí služeb komunitní péče 

často výhradně se zkušeností ze zdravotnických zařízení s tradičním medicínským 

uspořádáním. Výpovědi naznačují přetrvávající autoritu lékaře s důrazem na jeho odbornost 

a předchozí pracovní zkušenosti. Pracovníci očekávají od lékařů partnerský přístup 

vůči ostatním členům týmu respektující názory kolegů a týmovou spolupráci. Psychiatři, 

stejně jako psychiatrické sestry, se v mnoha případech dostávají poprvé do přirozeného 

prostředí klientů. Respondenti zprostředkovávají převažující pozitivní vnímání této 

zkušenosti samotnými lékaři. Sestry zažívají novou zkušenost, když v rolích case managerů 

zodpovídají za koordinaci spolupráce s klienty. Vedoucí pracovníci předpokládají širší 

rozhodovací kompetence a větší individuální zodpovědnost psychiatrických sester v těchto 

rolích oproti jejich předchozím pracovním zkušenostem ve zdravotnických zařízeních. 

Stejně jako od lékařů je od nich očekávána týmová spolupráce a diskuze v rámci týmu.  

Respondenti vnímají některé rozdíly v přístupu a postojích psychiatrických sester a 

sociálních pracovníků. Hlavní přednosti sester spatřují více v pozitivech odborného 

profesního zaměření, naopak přednosti sociálních pracovníků vidí spíše v oblasti postojů a 

přístupu zohledňujícího důstojnost a práva klientů. Sociální pracovníci dokáží vnímat 

kontext klientovi životní situace a zaměřit se i na podporu silných stránek a zplnomocňování 

v životních rolích. Oproti tomu zdravotníci mohou být více zaměřeni na vnímání nemoci a 

její vliv na život klienta. Ukazuje se, že pozitiva vnímaná respondenty u sociálních 

pracovníků jsou stejnými respondenty v praxi některých sester naopak označována za jejich 

nedostatky. 
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Ukazuje se, že při výběru nových pracovníků se vedoucí rozhodují především pro ty 

nové kolegy, u kterých rozeznají schopnost týmového přístupu a respektu k názorům 

ostatních členů týmu, motivaci k terénní práci a odpovídající osobnostní nastavení otevřené 

novým výzvám a zkušenostem. Zástupci terénních týmů založených jednou organizací 

poskytující sociální služby popisují zkušenosti týmu především se zapojováním 

psychiatrických sester a psychiatrů do původně sociálního týmu. Zástupci týmů založených 

dvěma organizacemi sdílí zkušenost se „společnou adaptací“ dvou původně samostatně 

provozovaných týmů (sociální a zdravotní) do jedné služby. Jako vhodný postup se ukazuje 

dostatečná příprava a postupné sžívání (pracovníků různých profesí a pracovní minulosti) 

zaměřené na sdílení prvních společných úspěchů a pozitivních zkušeností. 

Zkušenosti respondentů ukazují na obtíže zapříčiněné zaměstnáváním pracovníků na 

částečné úvazky. Case managerům práce na částečný úvazek neumožňuje dostatečnou 

informovanost a operativnost nutnou pro koordinaci péče. Některé týmy se proto rozhodly, 

že nebudou zaměstnávat další case managery na částečné úvazky. Rovněž v případě 

psychiatrů ovlivňuje jejich částečný úvazek negativně schopnost týmové spolupráce. 

Psychiatři nejsou schopni terénní práce v dostatečném rozsahu, jejich častá nepřítomnost 

v zaměstnání může zatěžovat ostatní pracovníky, především case managery, kteří musí často 

opakovaně sdílet informace s několika týmovými psychiatry zaměstnanými na zlomkové 

úvazky. Podobně jako psychiatři, často i psychologové mají hlavní či druhý pracovní úvazek 

u jiného zaměstnavatele, což má negativní vliv na jejich operativní plánování práce a prostor 

pro konzultace s klienty terénního týmu. V případě všech uvedených profesí práce na 

částečný úvazek komplikuje účast pracovníků na týmových poradách. 

Vedoucí pracovníci terénních týmů sdílí svoje zkušenosti s vedením týmu a především 

s rolí pracovníků mezi týmem pro přímou péči a nejvyšším managementem zakládajících 

organizací. Popisují některé konkrétní a pro jejich případ charakteristické obtíže, například 

nutnost permanentně se přizpůsobovat stále se měnícím podmínkách, nedostatečnou 

komunikaci s nejvyšším managementem či odlišný názor na strukturu vedení týmu, nebo 

provozní obtíže související se specifikem dvou organizací participujících na provozování 

jednoho pracovního týmu.   
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4.3 Diskuze 

 

Kapitola se věnuje diskuzi a porovnání zjištěných poznatků praktické části práce 

s odbornou lieraturou. Jako výchozí bod této diskuze slouží předmět a cíl diplomové práce. 

Diskuze se proto vztahuje k současné praxi komunitních terénních týmů pro cílovou skupinu 

lidí se závažným duševním onemocněním, konkrétně se zaměřuje na jejich 

multidisciplinární složení, týmovou spolupráci a některá specifika souvisejících týmových 

procesů. Diskutovány jsou úskalí i některé inspirativní prvky služeb. 

 

Multidisciplinární složení 

 

Profesní zastoupení jednotlivých odborností je na základě dosažených zjištění ve 

shodě se zahraniční praxí (např. Burns, 2007; Liberman et al., 2001) i doporučeními pro 

budoucí Centra duševního zdraví v ČR (MZČR, 2016). Specifikem tuzemských týmů je 

výrazné zapojení sociálních pracovníků v počtu převyšujícím zahraniční týmy. Zvláště 

v některých zahraničních týmech (v případě Itálie a Nizozemka) je účast sociálních 

pracovníků minimální (např. Veldhuizen a Bähler, 2017; Mezzina, 2014). 

Ve shodě se stále častější zahraniční praxí (např. Foitová et al., 2014) komunitní 

terénní týmy zaměstnávají (s výjimkou jednoho týmu) peer pracovníky. Vedoucí pracovníci 

prezentují výhradně pozitivní zkušenosti, zavedení nové pozice vnímají jako zkvalitnění 

poskytované služby a podporu směřování ke konceptu zotavení.  

Personální obsazení členů šetřených týmů především v přepočtu na celé úvazky se zdá 

být ve srovnání se zahraničními vzory v případě většiny šetřených týmů spíše nižší (viz Tab. 

4). Výjimkou je tým B, který naopak svým personálním a úvazkovým obsazením převyšuje 

mnohé zahraniční modely. Například americké ACT týmy uvádí 10 – 12 členů (SAMSHA, 

2008), resp. celých přepočtených úvazků, podobně nizozemské FACT týmy ve složení 11 - 

13 pracovníků v celkové výši 9,2 – 11,2 úvazku (Veldhuizen a Bähler, 2017), nebo britské 

CMHT, které poskytují svoje služby v počtu 9 – 15 pracovníků (Burns, 2004). Při stanovení 

výše personálního a úvazkového zastoupení týmů je však třeba zohlednit některé důležité 

faktory, například velikost a specifika spádové oblasti, vymezení cílové skupiny a její 

specifické potřeby, provozní dobu i cíle, které si tým definuje (Onyett, 2003). Právě tyto 

faktory se u některých zmíněných zahraničních modelů odlišují. Rovněž je třeba zohlednit 

dostupnost dalších specializovaných služeb, např. ve Velké Británii existuje mnoho 
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specializovaných komunitních týmů, které často působí ve stejné oblasti a svoji činnost cílí 

na klienty se specifickými potřebami (Burns, 2004; Burns, 2007). 

 

Specializace a specifické dovednosti 

 

Směřování šetřených týmů ke specializaci některých pracovníků v oblasti práce s lidmi 

s duální diagnózou je v souladu s praxí mnoha zahraničních týmů, nizozemské FACT týmy 

i americké ACT týmy zahrnují nejméně dva pracovníky se vzděláním v oblasti závislostí a 

práce s lidmi s duální diagnózou (Veldhuizen a Bähler, 2017; SAMSHA, 2008). 

Jeden ze šetřených týmů v nedávné době reagoval na některá odborná doporučení a 

zahraniční zkušenosti (Veldhuizen a Bähler, 2017) a zaměstnal specialistu pro oblast 

zaměstnávání v IPS modelu. Jedná se o snahu přenést do tuzemské praxe prvky v zahraničí 

ověřeného způsobu práce (Modini et al., 2016). 

Zajímavá se ukazuje zkušenost jednoho z týmů, který se na základě inspirace 

přístupem finských týmu Open dialogue snaží do své činnosti zapojovat některé nové prvky 

těchto ve Finsku úspěšných postupů (Bergström, 2017). Z tohoto přístupu s ohledem na 

týmovou spolupráci vyplývá významnější role psychologů, kterou podporují i někteří další 

odborníci, kteří nepracují metodami Open dialogue. Veldhuizen a Bähler (2017, s. 52) uvádí, 

že „psycholog je důležitým činitelem v oblasti týmové kultury. Jinak chápe humanitu a má 

jiný pohled na proces změny a zotavení, než mají lékaři a sestry. Psycholog také často 

koučuje case managery a přináší týmu nejnovější informace z oblasti výzkumu a z velmi 

rychle se rozvíjejícího oboru psychologie“. 

 

Case management 

 

Komunitní týmy mají snahu o zapojování více pracovníků týmu do práce 

s konkrétními klienty. Děje se tak především v období krize či výraznějších obtíží klienta. 

Přístup připomíná praxi nizozemských FACT týmů, které jsou založeny na flexibilním 

systému přepínání intenzity poskytované podpory v závislosti na aktuální situaci klienta 

(Veldhuizen a Bähler, 2017). Zajisté nelze konstatovat, že šetřené týmy naplňují kritéria 

FACT týmů (Stuchlík, 2016), avšak je zřejmé, že se jedná o inspirativní model péče, který 

je i zástupcům českých týmů již dobře známý. 

Důležitým ukazatelem je kapacita case managera. Šetřené týmy udávají při větším 

personálním obsazení nižší caseload 15:1, při menším počtu členů týmu spíše 20:1. 
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V zahraničních službách obdobného typu se kapacita pracovníka pohybuje od 10 (v případě 

specializovaných ACT týmů) (SAMSHA, 2008) zpravidla do 20 klientů (například 

nizozemské FACT týmy) (Veldhuizen a Bähler, 2017), vyšší maximální kapacitu uvádí 

anglické CMHT týmy, a to až 25 klientů na jednoho case managera (Burns, 2007). 

Role case managerů ve shodě se zahraniční praxí (např. Rapp a Goscha, 2004; Burns 

2004) ve všech šetřených týmech zastávají sociální pracovníci a psychiatrické sestry. 

Zajímavá se ukazuje praxe dvou týmů C, které zaměstnávají dva psychology, jimž rovněž 

přisuzují role klíčových pracovníku. Nebylo však zjištěno, zda se jejich koordinační role liší 

od ostatních case managerů týmu. Podobná praxe zapojení psychologů je využívána rovněž 

(i když spíše výjimečně) v některých zahraničních týmech (Veldhuizen a Bähler, 2017). 

 

Týmová práce  

 

Výzkumná zjištění identifikovala některé charakteristické okamžiky ve vývoji týmů, 

z nichž lze vyvodit alespoň základní vývojové fáze: opatrné kroužení, střetávání a srážení a 

otevírání obzorů a propojování. Nelze přehlédnout, že uvedené fáze vývoje významně 

připomínají první tři fáze vývoje sociálních skupin (formování, bouření, normování) podle 

B. W. Tuckmana (in Výrost a Slaměník, 2008). Na základě vyjádření vedoucích pracovníků 

byly klasifikovány základní předpoklady úspěšné týmové práce. V tomto ohledu se ukazuje 

shoda s odbornou literaturou v oblasti týmové práce, která považuje komunikaci uvnitř 

týmu, atmosféru důvěry i společný cíl (např. West, 2012; Plamínek, 2009) za jedny ze 

základních předpokladů efektivní týmové spolupráce.  

Komunikace a efektivní předávání informací v týmu jsou ve shodě s odbornou 

literaturou (např. Onyett, 2003) vedoucími pracovníky do značné míry spojovány 

s týmovými poradami. Avšak je obtížné posoudit, zda je ve všech týmech tento prostor 

dostatečný. Jejich rozložení v jednotlivých týmech ukazuje Tab. 5. Burns (2004) doporučuje 

týmovou případovou poradu nejméně jedenkrát týdně a poukazuje na to, že mnohé týmy 

běžně realizují každodenní poradu. Například nizozemské FACT týmy mají krátkou 30 – 45 

min poradu každý den ráno (Veldhuizen a Bähler, 2017). Burns (2004) dodává, že nastavení 

systému týmových porad závisí na potřebách a účelu každého týmu. 

Na základě výzkumných zjištění byly identifikovány faktory negativně ovlivňující 

týmovou spolupráci:  

 Zaměstnávání pracovníků na částečné pracovní úvazky. Výše pracovních úvazků 

v případě psychiatrů třech šetřených týmů neodpovídá zahraniční praxi (např. Novák 
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et al., 2017; SAMSHA, 2008), doporučením odborné literatury (Onyett, 2003; 

Ovretveit, 1993), ani standardům budoucích Center duševního zdraví (MZČR, 2016). 

Ve třech týmech pracuje na částečné úvazky v souhrnu 5 ze 40 case managerů. 

Zaměstnávání case managerů na částečné úvazky je v praxi zahraničních týmů spíše 

výjimkou. Onyett (2003) uvádí, že pro zajištění efektivní péče a udržení dlouhodobého 

profesionálního vztahu s klienty by měl pracovat case manager na plný úvazek a 

upřednostňuje spíše méně pracovníků na plné úvazky. Ovretveit (1993) i Burns (2004) 

upozorňují na sníženou flexibilitu a v případě zaměstnávání více členů týmu na 

částečné úvazky i na komunikační obtíže a sníženou schopnost včasného předávání 

informací v týmu. 

 Vliv předchozí pracovní historie na současnou pozici. Kromě zažitého způsobu práce 

některá zjištění této práce poukazují na identifikaci pracovníků s vlastní profesí a vliv 

pracovní minulosti. Onyett (2003) v této souvislosti upozorňuje na dilema, kdy se 

pracovníci stávají členy nejméně dvou skupin, jejich profese a jejich týmu. 

 

Vedení týmu 

 

V šetřených týmech pracovali na pozicích vedoucích sociální pracovníci a 

psychiatrické sestry. Podobnou praxi dokládá i odborná literatura (např. Burns, 2004), avšak 

častěji jsou v zahraničních komunitních týmech vedoucími psychiatři (např. Burns, 2007; 

SAMSHA, 2008), kteří často plní roli konzultantů - odborných garantů (Burns a Firn, 2002). 

Dva šetřené týmy mají po vedoucích pracovnících rozdílných profesí, další týmy vede jeden 

pracovník. Zahraniční odborná literatura uvádí obě varianty (Onyett, 2003), nicméně 

v případě dvou vedoucích je zpravidla jedním z nich psychiatr (např. Burns, 2007) v roli 

klinického vedoucího, druhým častěji koordinačním vedoucím je pracovník jiné profese 

(Ovretveit, 1993; Byrne a Onyett, 2010). 

Výzkumná zjištění ukazují přínos přehledné organizační struktury a jasného vymezení 

kompetencí nejen uvnitř týmu, ale také v rámci managerského uspořádání mezi týmem a 

managementem organizace. Tato zjištění se shodují s odbornou literaturou v oblasti řízení 

komunitních týmů (např. Onyett, 2003; Ovretveit, 1993). 
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4.4 Doporučení pro praxi  

 

Na základě zjištění praktické části diplomové práce v této kapitole navrhuji některá 

konkrétní manažerská doporučení pro praxi komunitních terénních týmů a jejich 

zakládajících organizací.  

 

Složení týmů a pracovní úvazky 

 

 Dosažená zjištění potvrdila účel a přínos profesního obsazení komunitních terénních 

týmů v plném rozsahu doporučovaného multidisciplinárního složení budoucích CDZ. 

Nezbývá, než týmům doporučit zaměstnávání zástupců všech uvedených odborností 

(psychiatrická sestra, sociální pracovník, psychiatr, psycholog, peer pracovník). 

 Obecně lze doporučit zaměstnávání pracovníků týmu na plné pracovní úvazky. 

Specificky pro práci sociálních pracovníků a psychiatrických sester se ukazuje 

maximální výše jejich úvazků jako zásadní kritérium umožňující efektivní naplňování 

role case managera. 

 V případě pozice psychiatra lze doporučit zapojení jednoho nebo dvou pracovníků 

s touto odborností. (Při zapojení více pracovníků této odbornosti na částečné pracovní 

úvazky může klesat efektivita jejich práce a naopak existuje riziko zvýšení 

koordinačních nároků na case managery týmu.) Týmový psychiatr a psycholog by měli 

pro tým pracovat v minimální výši 0,5 pracovního úvazku, který jim bude umožňovat 

účast na týmových poradách a dalších aktivitách týmu i terénní způsob práce. 

 Výjimkou je pozice peer pracovníka, kde lze na základě praktické části práce i 

zahraničních zkušeností naopak doporučit zaměstnávání v rozsahu 0,4 – 0,6 

pracovního úvazku. Zároveň lze doporučit důkladnou předchozí přípravu v rámci 

týmu (který doposud peer pracovníka nezaměstnává) i jeho zakládajících organizací 

(Foitová et al., 2014), pokud se rozhodnou pro zavedení této nové pozice. 

 

Výběr a adaptace nových pracovníků 

 

 Ve shodě se zástupci některých šetřených týmů doporučuji věnovat pozornost procesu 

výběru a především následné adaptace nových členů týmu. V tomto směru je třeba 

zohlednit specifika práce v komunitních týmech včetně týmové kultury, 
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požadovaného přístupu a postojů. Jako základní kritéria výběru se kromě požadované 

odborné kvalifikace ukázaly schopnost týmové spolupráce, motivace k práci 

v komunitním terénním týmu a individuální osobnostní nastavení.  

 Zvláště adaptační proces nových pracovníků bez dosavadních zkušeností s terénním 

prací a multidisciplinární spoluprací by měl zohledňovat tuto skutečnost a do určité 

míry se přizpůsobit možnostem a dovednostem nového pracovníka (například 

provázení zkušeným kolegou při práci v terénu, pravidelné konzultace zaměřené na 

reflexi jeho dosavadní práce, apod.). 

 V této souvislosti lze po nástupu nového pracovníka rovněž doporučit doplňující 

vzdělávání zaměřené na specifické metody a způsoby práce (specifika práce v terénu, 

asertivní přístup, týmová spolupráce, přístup zaměření na zotavení a podporu silných 

stránek, apod.) formou vzdělávacích kurzů i vzájemného vzdělávání a předávání 

zkušeností v rámci týmu. 

 

Týmová spolupráce 

 

 Na základě dosažených zjištění lze doporučit aktivity směřující k podpoře a upevnění 

týmové identity. Doporučení se týká nejen počátečních období vytváření 

multidisciplinárního týmu či zapojení nových pracovníků a odborností do týmu, ale i 

posílení týmové spolupráce v pozdějším období jeho činnosti. Konkrétní realizace 

může probíhat například formou teambuildingových aktivit a setkání zaměřených na 

posílení vztahů v týmu, týmové kultury, nebo naopak formou společných aktivit 

zaměřených více na odborné aspekty činnosti týmu, formulaci týmových cílů a zásad 

práce. 

 Doporučuji vytvoření a zachování prostoru pro koordinaci a diskuzi dalších týmových 

činností (provozní, metodické, administrativní, rozvojové) a vyjádření názorů členů 

týmu. 

 Pro efektivnější koordinaci práce a operativní předávání informací lze doporučit spíše 

kratší a častější porady zaměřené na případovou práci s klienty. Jejich hodinová dotace 

závisí především na specifikách daného týmu. 

 Doporučuji realizaci případové týmové supervize s účastí všech členů terénního týmu 

bez ohledu na jejich současnou výši úvazku. 
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 Vzhledem ke specifickému předmětu činnosti komunitních terénních týmů a jejich 

poměrně vysoké a prohlubující se specializaci lze doporučit jako efektivní zachování 

významné míry jejich autonomie. Důležité se ukazuje vyvážení, na jedné straně 

dostatečné autonomie vlastní činnosti a možnosti interního rozhodování o chodu týmu, 

na straně druhé míry kontroly a zasahování do činnosti týmu z pozic nejvyššího 

managementu. 

 Lze doporučit rovněž sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi komunitními 

týmy navzájem. Například formou pravidelných čtvrtletních setkávání pracovníků 

jednotlivých týmů v rámci regionu, nebo kraje. 

 

Vedení týmu 

 

 Z pohledu strukturálního nastavení je možné zvolit variantu jednoho či dvou týmových 

vedoucích. Rozhodnutí je třeba ponechat na samotných týmech tak, aby výsledné 

uspořádání zohledňovalo případná organizační specifika týmů či jejich zakládajících 

organizací. Jako nezbytné se však ukazuje nastavení přehledné organizační struktury 

s jasně vymezenými managerskými kompetencemi a zodpovědnostmi, a to na všech 

stupních řízení. Struktura rolí, příslušných kompetencí a zodpovědnosti by měla být 

známá a srozumitelná všem zainteresovaným. 

 Ke zvážení lze některým týmům doporučit variantu vytvoření pozice vedoucího lékaře 

či zdravotnického garanta týmu. 

 Doporučuji realizaci manažerské supervize pro vedoucí pracovníky týmů. Důvodem 

je poměrně obtížná pozice vedoucích pracovníků, a to především v obdobích mnoha 

změn a často dalšího plánovaného rozvoje služeb. 

 

Jako inspirativní se ukázaly zkušenosti konkrétních komunitních týmů, která lze rovně 

doporučit, například: 

 Využívání finančních prostředků evropských fondů z EU a Norska se ukazuje jako 

jedna z možných varianta dalšího rozvoje a personálního rozšíření týmu i o pracovníky 

zdravotnických profesí. 

 Zavádění některých prvků práce finského Open dialogue do činnosti týmu. S tímto 

tématem souvisí i významnější role psychologa v týmu, především s ohledem na 
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možnost předávání jeho dovedností (vedení terapeutického rozhovoru) ostatním 

pracovníkům týmu a možný přínos ke kultivaci týmové kultury. 

 Týmový coaching externím odborníkem v oblasti komunitní péče o duševní zdraví, 

zvláště v období hledání společných hodnot a postojů, nebo při zapojení více nových 

pracovníků do činnosti týmu. 

 

Závěry praktické části práce a přehled sestavených doporučení jsou platné pro praxi 

šetřených komunitních terénních týmů. Přesto, že teorie kvalitativního výzkumu 

neumožňuje zobecnění dosažených závěrů na širší než zkoumaný vzorek (Švaříček a 

Šeďová, 2007), domnívám se, že některá doporučení pro praxi konkrétních komunitních 

týmů nemusí být nutně platná a využitelná pouze pro šetřené týmy. Vzhledem k poměrně 

významné homogenitě těchto služeb na území České republiky (např. podobnému složení, 

vývoji, způsobům práce, principům, současné situaci i vztahování se ke standardům 

budoucích Center duševního zdraví) by mohla být doporučení platná s přihlédnutím ke 

specifikům konkrétního týmu i pro některé další služby naplňující tato kritéria. 
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IV. Závěr 

 

Předložená diplomová práce se věnuje tematice komunitních terénních týmů, které 

poskytují svoje služby cílové skupině lidí se závažným duševním onemocněním 

v multidisciplinárním složení, především pak na jejich aktuální praxi ve vztahu 

k dosavadním zkušenostem s multidisciplinární týmovou spoluprací a některým specifikům 

týmových procesů. 

V teoretické části práce jsem nejprve vymezil tematiku komunitních týmů v kontextu 

komunitní péče o duševní zdraví, s využitím odborné literatury ji definoval a určil hlavní 

principy takto orientovaných služeb. Dále práce představuje multidisciplinární složení 

komunitních terénních týmů a vymezuje další hlavní charakteristiky jejich práce, především 

týmovou spolupráci a poskytování komplexní a koordinované péče v přirozeném prostředí 

klientů. Závěrem uvádí některé příklady zahraničních modelů komunitních týmů v oblasti 

péče o duševní zdraví i dosavadní zkušenosti s provozováním těchto služeb v České 

republice. Již v této fázi se ukázalo, že se jedná o komplexní problematiku, v níž je třeba 

zohlednit mnoho faktorů, například odborné požadavky, specifické způsoby práce vzhledem 

k cílové skupině, nebo uspořádání týmů složených z pracovníků různých profesí. 

V praktické části práce analyzuji a interpretuji získaná data. Na jejich základě 

prezentuji v první kapitole skutečně multidisciplinární složení všech šetřených týmů. Dále 

představuji jednotlivé odbornosti, charakterizuji způsob a náplň jejich práce v rámci týmu a 

zároveň poukazuji na to, že všechny zastoupené odbornosti mají v komunitním týmu svoji 

důležitou a nezastupitelnou roli. Práce potvrzuje důležitou a poměrně náročnou roli case 

managera, popisuje jeho činnost v komunitních týmech i důležitou úlohu při koordinaci 

práce celého týmu. Již v této části práce lze pozorovat některé negativní vlivy částečných 

pracovních úvazků především zdravotnického personálu na činnost celého týmu. Závěrem 

se kapitola věnuje struktuře řízení komunitních týmů, všímá si některých odlišností 

v závislosti na specifikách konkrétního týmu a krátce se zamýšlí nad možností vedení týmu 

lékařem. 

Ve druhé hlavní kapitole praktické části se zaměřuji na některé identifikované týmové 

procesy, například komunikaci v týmu, způsoby předávání informací, výběr a adaptaci 

nových pracovníků, a v několika podkapitolách se především věnuji obtížím týmové 

spolupráce a jejich příčinám. Závěrečné shrnutí uvádí některé konkrétní obtíže pro 

každodenní práci členů týmů. Práce především identifikuje některé faktory, které ve svém 
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důsledku tyto obtíže způsobují a mají tak negativní vliv na týmovou spolupráci. Jsou jimi 

především nedostatečné zastoupení pracovníků zdravotnických profesí či jejich 

zaměstnávání pouze na částečné pracovní úvazky a odlišné postoje a přístup pracovníků 

sociálních a zdravotnických profesí vycházející do značné míry z jejich předchozí pracovní 

minulosti a odborného vzdělání. Ukazuje se, že tyto vlivy mohou negativně ovlivňovat 

týmovou spolupráci především v počátečních obdobích společné činnosti. Vedoucí 

pracovníci tyto vlivy zasazují do kontextu vývojových fází týmů, když reflektují značný vliv 

pracovní minulosti a odborného vzdělání na týmovou dynamiku právě v tomto období. 

Rovněž samotní vedoucí pracovníci komunitních týmů popisují obtížné momenty práce 

vyplývající z jejich vedoucích rolí. Příslušná kapitola na ně nahlíží v kontextu jejich pozice 

„mezi týmem pro přímou péči a nejvyšším managementem“. Progresivní vývoj jejich služeb 

v posledních letech i vidina dalších očekávaných změn s sebou přináší nutnost permanentně 

se přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám. Zaznamenány byli rovněž obtíže související 

s nedostatečným nastavením komunikace mezi vedoucím a managementem organizace, 

případně hrozby pramenící ze specifické situace dvou organizací participujících na 

provozování jednoho pracovního týmu. Diplomová práce ve své závěrečné diskuzní části 

předkládá přehled doporučení pro praxi těchto služeb a jejich zakládajících organizací. Tyto 

poznatky budou ve shodě s prvotní dohodou učiněnou při realizaci rozhovorů v případě 

jejich zájmu nabídnuty představitelům šetřených týmů. 

Závěry práce do značné míry korespondují se stanoveným cílem, ačkoliv poměrně 

výrazný prostor praktické části je zároveň věnovaný představení multidisciplinárního 

složení týmů a některých důležitých procesů. Nevěnuje se tedy výhradně obtížím a úskalím, 

ale také popisuje současnou situaci služeb a některé inspirativní momenty jejich dosavadní 

praxe. Závěrem bych rád zmínil, že při realizaci rozhovorů jsem pozoroval (i přes mnohé 

komplikace) zájem a přetrvávající entusiasmus vedoucích pracovníků. Ten bude zajisté 

přínosný zvláště v nadcházejícím období začínající reformy psychiatrické péče, která bude 

pravděpodobně přinášet mnohé výzvy i nelehké situace, především však potenciál a 

možnosti dalšího rozvoje těchto služeb. 
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