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Čemu se budeme věnovat?

• Kdo jsou konzultanti z praxe

• Teoretická východiska

• Storytelling jako metoda práce

• Přínosy a rizika spolupráce

• Na čem s konzultanty spolupracujeme na FSS



Kdo jsou konzultanti z praxe?
• Konzultanti z praxe působí na Fakultě sociálních studií v Ostravě od června 

2018. 

• Jde o skupinu lidí se zkušeností složité životní situace, kteří v současnosti 

nebo v minulosti využívali služby sociální práce. 

• Konzultanti z praxe působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílí své 

životní příběhy pomocí metody storytellingu. Ve společných diskusích 

pomáhají studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní situaci, 

se kterými se studenti ve své praxi setkají.



Teoretická východiska
• Zdroje vědění v sociální práci

– Výzkum, uživatelé služeb, sociální pracovníci (Humphreys a kol., 2003) 

=> co-production

• Spoluvytváření skrze participaci

– Občanský model participace dle Johnson (Adams, 2008)
• Prosazování lidských práv a demokracie 

• Dosahování posunu moci/ zplnomocnění 

• Dosahování rovnosti 

• Posilování občanství 

• Udržování veřejné odpovědnosti



Storytelling jako metoda práce

• „Vyprávět a poslouchat příběhy je jedna ze základních lidských vlastností a potřeb, díky kterým můžeme sdílet 

zkušenost, poznání, dávat smysl našim životům, zpětně konstruovat jejich významy i pocítit provázanost s 

druhými.“ (Černá a kol., 2019)

• Základem je strukturovaný příběh, ať už osobní, vymyšlený, nebo adaptovaný z literatury (pohádky, legendy, mýty, 

eposy), který vypravěč vypráví publiku.

• Pro vyprávění je podstatný rytmus, frázování, hlas, řeč těla, schopnost napojit se na diváky a jeho autentičnost.

• Podstatou zážitku je propojení vypravěče s diváky, improvizace, reakce na aktuální dění, bytí tady a teď.

• Autor příběhu je při vyprávění maximálně obsažen. 

• Využití storytellingu jako formy sdílení osobního příběhu za účelem zapojování konzultantů z praxe do vzdělávání 

v sociální práci vyžaduje dlouhodobou a konzistentní práci se skupinou. 



Přínosy spolupráce s konzultanty z praxe

• Pro studující:

– Hlubší porozumění perspektivně klientů

– Nabourávání zažitých stereotypů

– Rozvoj respektu vůči různým životním cestám a rozhodnutím

– Budování profesní identity

– Přijetí hlasu „klientů“ jako rovnocenných partnerů a zdroje vědění

• Pro vyučující:

– Možnost pracovat s reálnými a autentickými příběhy

– Nové možnosti, jak si získat pozornost studentů

– Inspirace k reflexi vlastní praxe



Přínosy spolupráce s konzultanty z praxe

• Pro konzultanty

– Rozvoj sociálních kontaktů,

– zvýšení sociálního statusu,

– seberozvoj a individuální zplnomocnění,

– získání pocitu smysluplnnosti vlastní činnosti,

– změna pohledu na univerzitní prostředí,

– práce na zpracování si vlastních zkušeností.



Rizika spolupráce s konzultanty z praxe a jak jim 

předcházet

• Posilování stereotypů,

• retraumatizace konzultanta či sekundární traumatizace studentů,

• „poučování“ studentů namísto sdílení vlastní zkušenosti

• Co pomáhá?

– Důkladná příprava konzultantů do výuky – zpracování příběhu, seznámení s 

vyučujícím a obsahem přednášky, příprava vyučujících na spolupráci s 

konzultantem, příprava studentů na přítomnost konzultanta ve výuce, reflexe se 

studenty, reflexe hodiny s konzultantem, supervize pro konzultanty i vyučující, ...



Konzultanti přinášejí zkušenosti z oblasti:

• duševního zdraví,

• závislostí,

• života s mentální anorexií,

• sexbyznysu,

• pěstounské péče,

• institucionální péče,

• bezdomovectví,

• výkonu trestu odnětí svobody,

• života seniorů,

• atd.



Činnosti konzultantů na FSS OU

• Výuka

• Videa

• Workshopy pro obce

• Sozial Marie 2020

• Výjezdy – vzdělávání

• Pravidelná setkávání skupiny na fakultě



Výuka
• Konzultanti z praxe se momentálně podílejí na výuce 13ti předmětů.

• V loňském roce konzultanti spolulektorovali 73 hodin výuky.

• Aktuálně s fakultou spolupracuje 13 konzultantů a máme další zájemnce.

• Pravidelné zářijové setkání vyučujících a konzultantů.

• Pravidelná setkání skupiny 1x za měsíc

• Strategické plánování skupiny 2x do roka.



Hodnocení studentů
• „Přednáška byla jedna z nejzajímavějších, co jsme měli si myslím. Byla super, cvičení taky bylo 

fajn, všichni jsme se nějak zapojili. Takže za mě super. Děkuji“

• „Za obrovský přínos považuji osobní zkušenosti a velmi otevřená diskuze ze strany paní Mirky. 

Tyto hodiny mají pro mě větší studijní hodnotu, než jen poslouchání teorie. Byly rozbity řady mýtů 

a předsudků.“ 

• „Cvičení se mi velmi líbilo. Byla to snad první přednáška a cvičení během online výuky, která mě 

bavila a zaujala. Líbilo se mi, že byla hostem paní, která měla v daném oboru vlastní zkušenost. 

My jsme měli možnost prezentovat své domněnky a host nám je buď potvrdil, či vyvrátil a vše 

doplnil. Se spolužačkami jsme se po přednášce všechny shodly, že přednáška byla opravdu 

zajímavá! 😊 Děkujeme! „



Výuková videa (IRP)
• Vzniklo 27 výukových videí

• Způsob jak zachovat příběhy konzultantů i poté, co svoji činnost na FSS ukončí

• Skvěle se osvědčila v době distanční výuky



Sozial Marie 2020

• Cena Sozial Marie oceňuje ty nejlepší projekty na poli

sociálních inovací. 

• Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor 

novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. 

• V roce 2020 bylo 300 přihlášených projektů z celé střední a východní Evropy.

• Projekt „Konzultanti z praxe“ se umístil mezi 30 nejlepšími přihlášenými projekty.

• https://www.sozialmarie.org/cs/projects/8165?fbclid=IwAR3hZXReRT4XtpDrXb1K07nhE3qGwKUcbYGunYAi2EqPpaCdMBsVmNSB2IQ

https://www.sozialmarie.org/cs/projects/8165?fbclid=IwAR3hZXReRT4XtpDrXb1K07nhE3qGwKUcbYGunYAi2EqPpaCdMBsVmNSB2IQ


Workshopy pro obce
• 9 workshopů v 9ti obcích MSK

• Prostřednictvím fromátu „živé knihovny“ a vyprávění žitých příběhů identifikujeme se 

sociálními pracovníky obcí důležité potřeby lidí v obtížných životních situacích a hledáme 

místní zdroje k jejich podpoře.



Výjezdní vzdělávání
• Červen 2018 Bečva – první vzdělávací výjezd – výcvik ve storytellingu.

• Březen 2020 Horní Bečva – tvorba workshopu pro obce

• Říjen 2021 Dolní Moravice – výcvik ve storytellingu a evaluace workshopů pro obce.



Sdílení učí...
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