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Rámec 
Byly hodnoceny zpětné vazby k odpovědím na dotazy uživatelů poradny za období 1.9.2017 – 
30.6.2020. 

Zpětné vazby byly získány prostřednictvím elektronického dotazníku vycházejícího z rámce CHIME 
(M. Slade), který definuje parametry osobního zotavení (Connectedness, Hope and optimism, 
Identity, Meaning and purpose, Empowerment). 

Použitý dotazník 
 

 

Porovnávali jsme zpětné vazby na dotazy, které nepokládá ten, kdo má sám potíže, ale někdo jiný, 
nejčastěji rodinný příslušník, přítel, partner duševně nemocného, se zpětnými vazbami v případech, 
kdy se na poradnu obrací člověk, který má sám problém. 



 
 

Celkové počty dotazů a zpětných vazeb 
Počty dotazů 
za sebe 1270 
za blízkého 240 
nelze určit 54 

 1564 
 

 

 

 

 

 

 

 

Počty zpětných vazeb 
za sebe 245 
za blízkého 99 
nelze určit 12 

 356 
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Četnost zpětných vazeb 
za sebe 19,29% 
za blízkého 41,25% 
nelze určit 22,22% 
Celkem 22,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář 
Za sledované období bylo zodpovězeno 1564 dotazů z toho 240 (15%) pokládaly pečující osoby. U 54 
dotazů (4%) nešlo z dotazu jednoznačně určit, zda se tazatel obrací na poradnu kvůli svým vlastním 
obtížím nebo se ptá na potíže někoho jiného. 

Zpětnou vazbu k poskytnutým odpovědím poskytli uživatelé poradny ve 23%, což je pro tento typ 
získávání zpětné vazby uspokojivá návratnost. Pečující osoby poskytly zpětnou vazbu k odpovědím 
na své dotazy ve 41%, tedy prakticky dvakrát častěji než lidé, kteří kontaktovali poradnu pro svůj 
vlastní problém. 

 

Za sledované období bylo zodpovězeno 1564 dotazů z toho 240 (15%) pokládaly pečující osoby. 
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Zpětné vazby souhrnně 
Data 
Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,257013413 4,252619228 4,299677175 4,003030303 
srozumitelnost 4,724242424 4,728888889 4,765957447 4,272727273 
podpora 4,103448276 4,090909091 4,159090909 3,909090909 
pochopení 4,293413174 4,289473684 4,340425532 4 
respekt 4,353312303 4,384259259 4,337078652 3,916666667 
naděje 3,810650888 3,769565217 3,895833333 3,916666667 

 

 

 

Komentář 
Celkově jsou všechny odpovědi hodnoceny nejlépe v parametru srozumitelnost (skóre 4,72), nejhůře 
v parametrech podpora (4,10) a zejména naděje (3,81). 

Hodnocení jednotlivých parametrů je velmi podobné u skupiny uživatelů, kteří se obracejí na 
poradnu kvůli svým vlastním potížím i u skupiny tazatelů, kteří se ptají na problém někoho jiného. 
Pečující osoby hodnotí hůře parametr respekt, lépe všechny ostatní parametry, rozdíly jsou však 
zcela nevýznamné. Významnější rozdíly však mohou být v jednotlivých podskupinách dotazů. 

Zpětných vazeb na odpovědi k dotazům, u kterých nelze jednoznačně určit, kdo je položil, je velmi 
málo, takže odchylky v hodnocení jsou téměř jistě náhodné. 
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Zpětné vazby rozdělené dle toho, zda se na odpovědi podílel peer 
konzultant 
Zpětné vazby na odpovědi s účastí peer konzultanta 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 230 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,251032129 4,255760559 4,320186595 3,36 
srozumitelnost 4,725118483 4,701986755 4,872727273 3,8 
podpora 4,062801932 4,054421769 4,181818182 3 
pochopení 4,25 4,246753247 4,333333333 3,4 
respekt 4,326829268 4,416666667 4,178571429 3,4 
naděje 3,890410959 3,858974359 4,034482759 3,2 
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Zpětné vazby na odpovědi bez účasti peer konzultanta 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 126 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,267958624 4,24541425 4,275643844 3,36 
srozumitelnost 4,722689076 4,783783784 4,615384615 3,8 
podpora 4,178571429 4,164383562 4,121212121 3 
pochopení 4,372881356 4,378378378 4,351351351 3,4 
respekt 4,401785714 4,319444444 4,606060606 3,4 
naděje 3,663865546 3,581081081 3,684210526 3,2 

 

 

Komentář 
Celkové skóre je u obou skupin odpovědí velmi podobné – 4,25 u odpovědí s účastí peer konzultanta, 
4,27 u odpovědí bez účasti peer konzultanta. 

Největší rozdíl je v parametru naděje, kde jsou lépe hodnoceny odpovědi s účastí peer konzultanta 
(3,89) proti odpovědím bez účasti peer konzultanta (3,66). Tato „přidaná hodnota“ zapojení peer 
konzultantů se v hodnoceních internetové poradny projevovala opakovaně. 

V parametru naděje hodnotí pečující osoby lépe odpovědi, na nichž se podílel peer konzultant, i ty, 
na kterých se nepodílel. U odpovědí, na kterých se peer konzultant podílel, je však skóre podstatně 
vyšší (4,0 proti 3,68). Účast peer konzultantů tedy přidává naději nejen těm, kdo mají sami problém, 
ale i pečujícím osobám. 

Pečující osoby ve srovnání s těmi, kdo se ptají na svůj problém, hodnotí ve všech případech lépe 
parametr naděje, v odpovědích s účastí peer konzultanta hodnotí lépe parametry srozumitelnost, 
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podpora a pochopení a hůře parametr respekt. U odpovědí bez účasti peera naopak hodnotí 
pečující osoby parametr respekt výrazně lépe (4,61) než uživatelé poradny, kteří přicházejí se svými 
vlastními potížemi (4,32). Celkové skóre parametru respekt je však u odpovědí s účastí (4,33) i bez 
účasti peer konzultanta (4,40) téměř shodné. U odpovědí bez účasti peer konzultanta se obrací i 
hodnocení parametrů srozumitelnost, podpora a pochopení, které jsou lépe hodnoceny těmi, kdo se 
na poradnu obracejí se svým problémem. Rozdíly jsou ale mnohem menší než u parametru respekt.



 
 

Zpětné vazby rozdělené podle toho, na koho byl dotaz směřován 

Zpětné vazby k dotazům na psychiatra 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 222 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,278769458 4,281987233 4,328836114 3,933333333 
srozumitelnost 4,755980861 4,741496599 4,905660377 4,111111111 
podpora 4,14 4,135714286 4,173076923 4 
pochopení 4,336538462 4,346938776 4,384615385 3,888888889 
respekt 4,336683417 4,388489209 4,254901961 4 
naděje 3,82464455 3,797297297 3,925925926 3,666666667 
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Zpětné vazby k dotazům na psychologa 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 111 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,260880642 4,17451822 4,47729378 3,9 
srozumitelnost 4,715686275 4,666666667 4,8125 5 
podpora 4,087378641 4,042253521 4,266666667 3 
pochopení 4,23364486 4,098591549 4,529411765 4 
respekt 4,415841584 4,342857143 4,689655172 3 
naděje 3,851851852 3,722222222 4,088235294 4,5 
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Zpětné vazby k dotazům na sociálního pracovníka 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 23 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 3,985294118 4,398412698 3,413888889 5 
srozumitelnost 4,421052632 5 3,777777778 5 
podpora 3,75 3,777777778 3,5 5 
pochopení 4,157894737 4,8 3,25 5 
respekt 4,176470588 4,714285714 3,666666667 5 
naděje 3,421052632 3,7 2,875 5 

 

 

Komentář 
Celkově jsou odpovědi psychiatra (4,28) a psychologa (4,26) hodnoceny podobně, odpovědi 
sociálního pracovníka podstatně hůře (3,99), což však může být ovlivněno malým množstvím dotazů 
i zpětných vazeb v této sekci. 

Hodnocení odpovědí v sekci psychiatr je shodné jako v celém souboru. Pečující osoby hodnotí hůře 
parametr respekt a lépe všechny ostatní parametry než uživatelé poradny, kteří se ptají sami za 
sebe. 

V sekci psycholog hodnotí pečující osoby odpovědi lépe ve všech parametrech. Celkové hodnocení 
pečujících osob je vyšší o 0,3 bodu. Největší rozdíl je v parametru pochopení (0,43), významný je i 
v parametrech naděje (0,37) a respekt (0,35). 

V sekci sociální pracovník je malý počet zpětných vazeb – 13 od osob, které se ptají na svůj problém, 
9 od pečujících osob a 1 zpětná vazba k dotazu, kde není zřejmé, kdo se ptá. Přesto je zřejmé že 
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pečující osoby hodnotí odpovědi výrazně1 hůře (3,41) než lidé, kteří žádají radu pro sebe (4,40). 
Horší hodnocení je ve všech parametrech. 

  

 
1 Tohle by určitě nemělo být součástí oficiálního textu: 
Rozdíl je přesto tak výrazný, že ve skupině 13 zpětných vazeb od těch, kdo se ptají na svůj problém, jsou dvě 
výrazně negativní zpětné vazby, kde uživatelé uvádějí, že dotazník zpětné vazby dostali dlouhou dobu (1 rok a 
4,5 roku) po položení dotazu. Ze souboru generovaného webovou stránkou nelze zjistit datum přijetí ani 
zodpovězení dotazu, ale pouze datování zpětné vazby. Nemohu tak  zjistit, zda je tvrzení autora zpětné vazby 
pravdivé. Není také patrné, zda byl dotaz tehdy v rozumné době zodpovězen a opozdil se jen dotazník zpětné 
vazby. Bylo by dobré zjistit, co se to stalo. Rozhodně nemohlo jít o větší množství dotazů, protože v ostatních 
zpětných vazbách obvykle nejsou zmínky o pomalé reakci a pokud ano, tak ve smyslu, že v krizových situacích je 
odezva několik dní nedostatečná a byl by třeba online kontakt. 
Nízké hodnocení od pečujících osob nejspíš tedy reflektuje kolísavou kvalitu odpovědí v této sekci. V některých 
odpovědích jsou překlepy (chyby v interpunkci jsou víceméně ve všech odpovědích v sekci sociální pracovník) a 
narazil jsem i na věcné chyby, například tvrzení, že lékař je povinen sdělit zaměstnavateli veškeré informace o 
zdravotním stavu zaměstnance. 
 



 
 

Rozdělení zpětných vazeb podle toho, zda tazatel nebo osoba, které se 
dotaz týká, již využívá odbornou péči 
Tazatel již využívá odbornou péči 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 195 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,295787994 4,307382881 4,304061018 3,816666667 
srozumitelnost 4,714285714 4,728682171 4,693877551 4,5 
podpora 4,138728324 4,134920635 4,204545455 3,333333333 
pochopení 4,359116022 4,410852713 4,25 4 
respekt 4,424418605 4,422764228 4,555555556 3 
naděje 3,842391304 3,839694656 3,816326531 4,25 
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Tazatel zatím nevyužívá odbornou péči 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 147 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,227116141 4,19687909 4,28745629 4,4 
srozumitelnost 4,777777778 4,747252747 4,837209302 5 
podpora 4,07518797 4,044444444 4,119047619 5 
pochopení 4,230215827 4,138297872 4,431818182 4 
respekt 4,259541985 4,352272727 4,071428571 4 
naděje 3,792857143 3,70212766 3,977777778 4 
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Nelze rozhodnout, zda tazatel využívá odbornou péči 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 14 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,046153846 3,87 4,28745629 4,028571429 
srozumitelnost 4,307692308 4,4 4,837209302 4 
podpora 3,923076923 3,75 4,119047619 4 
pochopení 4,071428571 4 4,431818182 4 
respekt 4,357142857 4 4,071428571 4,428571429 
naděje 3,571428571 3,2 3,977777778 3,714285714 

 

 

Komentář 
Rozdělení zpětných vazeb k odpovědím podle toho, zda ten, kdo dotaz pokládá nebo koho se dotaz 
týká, je či není v odborné péči, neposkytuje žádné významnější informace. V obou skupinách je 
prakticky stejné celkové skóre (4,3 resp 4,2).  

I v jednotlivých parametrech jsou poměrně malé rozdíly. Významnější rozdíl je parametru pochopení. 
Pokud je tazatel již v péči hodnotí pečující osoby poněkud hůře (4,25) než lidé obracející se na 
poradnu s vlastním problémem (4,41). Naopak ve skupině, kdy tazatel zatím není v péči, hodnotí 
pečující osoby podstatně lépe (4,43) než lidé s vlastním problémem (4,13). Opačné, ale s menšími 
rozdíly je hodnocení parametru respekt. 

Maximální hodnoty hodnocení ve skupině, kdy není jasné, kdo se ptá, a osoba, které se dotaz týká, 
není v odborné péči, v parametrech srozumitelnost a podpora jsou dány tím, že v této skupině je 
pouze jedna zpětná vazba. 
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Ve skupině dotazů, kde není zřejmé, zda ten, jehož se dotaz týká, využívá odbornou péči, hodnotí 
pečující osoby celkově lépe, a velmi výrazně lépe v parametrech srozumitelnost a pochopení. V této 
skupině je však pouhých 14 zpětných vazeb a z nich pouze 2 zpětné vazby poskytly pečující osoby. 

  



 
 

Rozdělení zpětných vazeb podle obsahu dotazu 
Zpětné vazby k odpovědím na dotazy týkající se příznaků či diagnózy 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 91 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,218008734 4,18619484 4,322222222 3,7 
srozumitelnost 4,785714286 4,781818182 4,888888889 3,5 
podpora 4,072289157 4,127272727 3,961538462 4 
pochopení 4,16091954 4,068965517 4,407407407 3,5 
respekt 4,3125 4,211538462 4,538461538 4 
naděje 3,75862069 3,74137931 3,814814815 3,5 
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Celkem srozumitelnost podpora pochopení respekt naděje

Zpětné vazby - příznaky, dg.

Všichni za sebe za blízkého nelze určit



 
 

Zpětné vazby k odpovědím na dotazy týkajících se medikace 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 90 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,342759083 4,356918691 4,175 4,433333333 
srozumitelnost 4,709302326 4,706666667 4,857142857 4,5 
podpora 4,217948718 4,220588235 4 4,666666667 
pochopení 4,392857143 4,410958904 4,142857143 4,5 
respekt 4,487804878 4,528571429 4,375 4 
naděje 3,905882353 3,917808219 3,5 4,5 
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Celkem srozumitelnost podpora pochopení respekt naděje

Zpětné vazby - medikace

Všichni za sebe za blízkého nelze určit



 
 

Zpětné vazby k odpovědím na dotazy typu „co mám dělat“ 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 171 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,224661417 4,217033825 4,30520616 2,933333333 
srozumitelnost 4,700636943 4,723404255 4,7 4 
podpora 4,051948052 3,979166667 4,272727273 2,333333333 
pochopení 4,308176101 4,333333333 4,333333333 3 
respekt 4,284768212 4,365591398 4,236363636 2,666666667 
naděje 3,777777778 3,683673469 3,983606557 2,666666667 
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Celkem srozumitelnost podpora pochopení respekt naděje

Zpětné vazby - "co dělat?"

Všichni za sebe za blízkého nelze určit



 
 

Zpětné vazby k odpovědím na obsahově nezařaditelné dotazy 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 4 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,583333333 4 0 4,8 
srozumitelnost 4,666666667 4 0 5 
podpora 4,5 4 0 4,666666667 
pochopení 4,5 4 0 4,666666667 
respekt 5 5 0 5 
naděje 4,25 3 0 4,666666667 

 

 

 

Komentář 
Celkově nejvyšší skóre mají odpovědi na dotazy týkající se medikace 4,34), i když rozdíly jsou velmi 
malé. 

Odpovědi na otázky týkající se příznaků a diagnózy a otázek typu „co mám dělat“, hodnotí lépe 
pečující osoby. 

Odpovědi na dotazy týkající se léků hodnotí lépe ti, kdo se ptají na svůj problém. V této skupině 
odpovědí, hodnotí pečující osoby lépe srozumitelnost, všechny ostatní parametry hůře. Největší 
rozdíl je v parametru naděje, který má za ty, kdo se ptají na svůj problém, skóre 3,92 a za pečující 
osoby 3,5. 
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Celkem srozumitelnost podpora pochopení respekt naděje

Zpětné vazby - nezařaditelný obsah

Všichni za sebe za blízkého nelze určit



 
 

Zpětné vazby k dotazům se nezařaditelným obsahem byly pouze 4, z toho u 3 nebylo možné určit, zda 
se tazatel ptá na svůj problém či problém někoho jiného. 

  



 
 

Otázky zmiňující riziko sebevraždy 
Data 
Počet zpětných vazeb v kategorii: 22 

Skóre zpětných vazeb: 

 Všichni za sebe za blízkého nelze určit 
Celkem 4,052260062 4,289545455 3,753571429 ############# 
srozumitelnost 4,705882353 4,6 4,857142857 0 
podpora 3,684210526 4,272727273 2,875 0 
pochopení 4,176470588 4,2 4,142857143 0 
respekt 3,8 4,375 3,142857143 0 
naděje 3,894736842 4 3,75 0 

 

 

Komentář 
Odpovědi na otázky zmiňující riziko sebevraždy hodnotí celkově lépe ti, kdo se ptají na svůj vlastní 
problém. 

Pečující osoby hodnotí lépe parametr srozumitelnost, výrazně hůře hodnotí parametry podpora (2,9 
proti 4,3 u těch, kdo se ptají sami za sebe) a respekt (3,1 proti 4,4 u těch, kdo se ptají sami za sebe). 
Nízké hodnocení je dáno tím, že v této kategorii část dotazů obsahuje znevažující nebo hostilní 
postoje, s kterými pak odpovídající (odborníci i peer konzultanti) nejsou syntonní. 

  

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Celkem srozumitelnost podpora pochopení respekt naděje

Zpětné vazby - riziko sebevraždy

Všichni za sebe za blízkého nelze určit



 
 

Otázka č. 6 
V otázce č. 6 (Co si myslíte o této formě internetové podpory?) mohou uživatelé poradny uvést 
doplňující komentář. Část komentářů se týká odpovědi na jejich konkrétní otázku, část se vyjadřuje 
k celé internetové poradně Stopstigma. 

Všechna sdělení 
 Komentář tazatele Počet Podrobnější specifikace Počet 
Žádný 120 Žádný 120 

Jednoznačně pozitivní 204 

dobré 83 
užitečné 35 
pomoc, podpora, naděje 53 
snadná dostupnost, 
anonymita 33 

S výhradami 21 
je to dobré, ale ne pro mě  5 
mělo by to být konkrétnější 8 
technické připomínky k webu 8 

Negativní 9 
neúčinné 3 
nedostal jsem odpověď 2 
technické zpracování 4 

Nesrozumitelný 2 Nesrozumitelný 2 

 356  356 
 

 

 

120; 34%

204; 57%

21; 6%

9; 2% 2; 1%

Komentáře tazatelů - celkem

Žádný

Jednoznačně pozitivní

S výhradami

Negativní

Nesrozumitelný



 
 

 

  

120; 34%

83; 23%

35; 10%

53; 15%

33; 9%

5; 1%

8; 2% 8; 2%

3; 1% 2; 1% 4; 1% 2; 1%

Komentáře tazatelů podrobně - celkem

Žádný

dobré

užitečné

pomoc, podpora, naděje

snadná dostupnost, anonymita

je to dobré, ale ne pro mě

mělo by to být konkrétnější

technické připomínky k webu

neúčinné

nedostal jsem odpověď

technické zpracování

Nesrozumitelný



 
 

Sdělení těch, kdo se ptají na svůj problém 
Komentář tazatele Počet Podrobnější specifikace Počet 
Žádný 85 Žádný 85 

Jednoznačně pozitivní 139 

dobré 61 
užitečné 18 
pomoc, podpora, naděje 40 
snadná dostupnost, 
anonymita 20 

S výhradami 15 
je to dobré, ale ne pro mě  5 
mělo by to být konkrétnější 7 
technické připomínky k webu 3 

Negativní 4 
neúčinné 2 
nedostal jsem odpověď 1 
technické zpracování 1 

Nesrozumitelný 2 Nesrozumitelný 2 

 245  245 
 

 

 

85; 35%

139; 57%

15; 6%

4; 1%
2; 1%

Komentáře tazatelů - dotazy za sebe

Žádný

Jednoznačně pozitivní

S výhradami

Negativní

Nesrozumitelný



 
 

 

  

85; 35%

61; 25%

18; 7%

40; 16%

20; 8%

5; 2%

7; 3%

3; 1%

2; 1%
1; 1% 1; 0%

2; 1%

Komentáře tazatelů podrobně - dotazy za sebe

Žádný

dobré

užitečné

pomoc, podpora, naděje

snadná dostupnost, anonymita

je to dobré, ale ne pro mě

mělo by to být konkrétnější

technické připomínky k webu

neúčinné

nedostal jsem odpověď

technické zpracování

Nesrozumitelný



 
 

Sdělení pečujících osob 
Komentář tazatele Počet Podrobnější specifikace Počet 
Žádný 30 Žádný 30 

Jednoznačně pozitivní 59 

dobré 19 
užitečné 16 
pomoc, podpora, naděje 12 
snadná dostupnost, 
anonymita 12 

S výhradami 6 
je to dobré, ale ne pro mě  0 
mělo by to být konkrétnější 1 
technické připomínky k webu 5 

Negativní 4 
neúčinné 1 
nedostal jsem odpověď 1 
technické zpracování 2 

Nesrozumitelný 0 Nesrozumitelný 0 

 99  99 
 

 

 

30; 30%

59; 60%

6; 6%
4; 4%

0; 0%

Komentáře tazatelů - dotazy za jiného

Žádný

Jednoznačně pozitivní

S výhradami

Negativní

Nesrozumitelný



 
 

 

Komentář 
Pečující osoby se v otázce č. 6 vyjadřují kladně častěji (60%) než ti, kdo se ptají na svůj vlastní 
problém (57%). 

Pečující osoby využívají otázku č. 6 častěji (35%) než ti, kdo se ptají na svůj problém (30%). U 
pečujících osob se nevyskytl nesrozumitelný komentář. U osob, které se ptají samy za sebe, se 
nesrozumitelné komentáře vyskytly v 1% případů. Komentáře, které pečující osoby poskytly „navíc“ 
(6%) jsou stejně často kladné jako záporné. 

  

30; 31%

19; 19%
16; 16%

12; 12%

12; 12%

0; 0%

1; 1%

5; 5%

1; 1% 1; 1% 2; 2%
0; 0%

Komentáře tazatelů podrobně - dotazy za jiného

Žádný

dobré

užitečné

pomoc, podpora, naděje

snadná dostupnost, anonymita

je to dobré, ale ne pro mě

mělo by to být konkrétnější

technické připomínky k webu

neúčinné

nedostal jsem odpověď

technické zpracování

Nesrozumitelný



 
 

Shrnutí hlavních zjištění 
Lidé, kteří na internetovou poradnu obracejí s dotazem, jež se týká někoho jiného (tedy především 
rodinní příslušníci, přátelé, partneři a jiné pečující osoby) ve srovnání s těmi, kdo poradnu kontaktují 
kvůli svému vlastnímu problému, ve sledovaném období 1. 9. 2017 – 30. 6. 2020: 

1) Tvořili asi 15% všech uživatelů poradny. 
2) Poskytovali zpětnou vazbu k odpovědi na svůj dotaz dvakrát častěji. 
3) O 16% častěji ve zpětné vazbě uváděli slovní komentář k poradně. 
4) Pozitivně slovně komentovali internetovou poradnu o 5% častěji. 
5) Odpovědi celkově hodnotili nevýznamně lépe. 
6) Nevýznamně hůře hodnotili odpovědi v parametru respekt, nevýznamně lépe ve všech 

ostatních parametrech. 
7) Odpovědi s účastí peer konzultanta hodnotili hůře v parametru respekt, odpovědi bez 

účasti peer konzultanta hodnotili v parametru respekt výrazně lépe. 
8) Odpovědi s účastí peer konzultanta i bez účasti konzultanta hodnotili lépe v parametru 

naděje, u odpovědí s účastí peer konzultanta však bylo skóre podstatně vyšší. 
9) Odpovědi psychologa hodnotili ve všech parametrech lépe. Největší rozdíl byl v parametru 

pochopení, značné rozdíly i v parametrech naděje a respekt. 
10) Odpovědi sociálního pracovníka hodnotili hůře ve všech parametrech. 
11) Hodnotili lépe odpovědi na dotazy týkající se příznaků a diagnózy a dotazy typu "co dělat", 

hůře hodnotili dotazy s tématikou medikace. 
12) U otázek zmiňujících riziko sebevraždy hodnotili odpovědi celkově hůře, výrazněji hůře v 

parametrech podpora a respekt. 

Závěr a doporučení 
Některá z výše uvedených zjištění nemusí být statisticky průkazná, některá však zjevně vypovídají o 
tom, že pečující osoby mají v některých ohledech jiné potřeby a preference než lidé, kteří na poradnu 
obracejí se svými vlastními potížemi. U části je zase velmi problematické definovat, zda by se poradna 
měla změnit, a pokud ano, tak jak, aby více odpovídala potřebám pečujících osob. Minimálně ve dvou 
případech, však takové doporučení definovat lze. 

1. 

Z výsledků je zřejmé, že i pro pečující osoby je důležitá účast peer konzultantů v poradně a že i pro ně 
jsou peer konzultanti nositeli naděje. Peer konzultanty přidaná hodnota je v tomto ohledu u 
pečujících osob ještě vyšší než těch, kdo mají sami potíže. Na druhou stranu peer konzultanti se 
častěji identifikují s problémy osoby, o níž se tazatel – pečující osoba zmiňuje, což pak tazatel může 
vnímat jako nedostatek podpory či respektu. Peer konzultanti by měli být s tímto zjištěním seznámeni 
a měli by zvážit, jak přizpůsobit odpovědi pečujícím osobám, aby byly více zaměřené na tazatele. 
Například místo formulace „Byl jsem v podobné situaci jako váš blízký, takže …“ by bylo možno 
odpověď formulovat „Věřím, že moji blízcí prožívali mé problémy podobně jako vy ….“ 

V úvahu samozřejmě připadá i zapojit do týmu poradny i peer pečovatele, kteří by odpovídali na 
dotazy, z nichž je zřejmé, že je pokládá pečující osoba. 

2. 

V několika slovních hodnoceních poradny se opakuje sdělení, že přínos odpovědi je závislý na 
odpovídajícím („záleží, na koho narazíte“). Je možné, že se některé tyto komentáře vztahují 
k odpovědím peer konzultantů typu „s tím nemám zkušenost, takže přenechám odpověď kolegovi 



 
 

odborníkovi“. Protože si však tazatel sám určuje, zda chce také odpověď od peer konzultanta, je 
nevyhnutelné, že tyto situace musí nastávat a jasné sdělení peer konzultanta, že neumí či nemůže 
poradit, je nepochybně nejlepší ze špatných možností. 

Je však pravděpodobné, že část komentářů tohoto typu referuje o odpovědích v sekci sociální 
pracovník. I když vezmeme v úvahu, že do této sekce je směřováno relativně málo dotazů a 
v některých případech jde o dotazy, na něž odborně a věcně správná odpověď tazatele nepotěší, bylo 
by dobré zabývat se otázkou, jak zlepšit kvalitu této sekce. 

 


