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Abstrakt 

V České republice právě probíhá reforma psychiatrie, která přináší transformaci služeb pro 

lidi s duševním onemocněním. Do popředí se v duchu Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením dostává také zapojování uživatelů péče do rozhodování v oblasti politik i 

poskytování služeb. Jednou z forem participace uživatelů s vlastní zkušeností s duševní 

nemocí na probíhajících změnách je jejich zaměstnávání na pozicích peer pracovníků. 

Diplomová práce se zabývá pohledem peer pracovníků v oblasti duševního zdraví na zisky 

a potíže spojené s jejich profesí, a také tím, jak peeři vnímají vliv svého zaměstnání na jejich 

cestu zotavení. 

V teoretické části je popsán koncept zotavení, představen rozvoj a základní principy peerství 

a podoby peer pracovních pozic v ČR. Následně je vysvětlen vývoj služeb pro lidi 

s duševním onemocněním od institucionální péče po komunitní služby a popsán vývoj 

psychiatrických služeb v ČR. V praktické části je pomocí kvalitativního výzkumu zjišťován 

názor peer pracovníků na výhody a nevýhody spojené s jejich profesí. K naplnění cíle byla 

využita kvalitativní analýza dat získaných z polostrukturovaných rozhovorů s deseti peer 

pracovníky. Analýza dat poskytuje náhled peerů na přínosy a ztráty jejich profese, ale také 

pohled peerů jako zaměstnanců organizací na podporu ze strany organizace, která jim na 

jejich pozicích pomáhá. 

Klíčová slova: peer pracovník, peer podpora, zotavení, duševní zdraví, participace osob 

s duševním onemocněním, práva osob se zdravotním postižením, reforma psychiatrie 

  



Abstract 

The ongoing process of mental health reform in the Czech Republic brings transformation 

of services provided for people with mental illness. Considering the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities, the involvement of care users in decision-making in both 

policy and service delivery is also becoming the point of interest. One form of participation 

of users with their own experience of mental illness in ongoing changes is to employ them 

as peer workers. The thesis deals with the view of peer workers employed in mental health 

field on the profits and difficulties associated with their profession and how peers perceive 

the impact of their employment on their path of recovery. 

The theoretical part describes the concept of recovery, explains the development and basic 

principles of peer support and peer jobs in the Czech Republic. Subsequently, the 

development of services for people with mental illness is described from institutional care 

to community services. Then the development of psychiatric services in the Czech Republic 

is explained. In the practical part, the opinion of peer workers on the advantages and 

disadvantages associated with their profession is examined using the qualitative research. A 

qualitative analysis of data obtained from semi-structured interviews with ten peer workers 

was used to achieve this goal. Data analysis provides peer insight into the benefits and losses 

of their profession. There is also a part describing opinions of peers on organizational support 

which they recognized as helpful for their work. 

Keywords: peer worker, peer support, recovery, mental health, participation of people with 

mental illness, rights of people with disabilities, mental health reform 
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Úvod 
Probíhající reforma psychiatrie přináší změny v poskytování služeb i filozofii péče. 

Od péče poskytované především ve velkých psychiatrických nemocnicích se důraz přesouvá 

na komunitní služby pro lidi s duševním onemocněním, které by se měly rozšiřovat po celém 

území České republiky. S transformací služeb pro lidi s duševním onemocněním souvisí také 

zapojování uživatelů péče do procesu rozhodování a provádění změn v oblasti politik i 

služeb týkajících se duševního zdraví. Tato zásada vyplývá také z Úmluvy o právech lidí se 

zdravotním postižením, přičemž podpora naplňování této úmluvy a lidských práv osob 

s duševním onemocněním je důležitým motivem reformy psychiatrie v ČR (Malý průvodce 

psychiatrickou…, 2017:5,7,9). 

Jednou z možností, jak se mohou uživatelé psychiatrické péče na změně aktivně 

podílet, je jejich zaměstnávání na pozicích peer pracovníků. Peeři pracující v oblasti 

duševního zdraví jsou lidé, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Pro práci 

na této pozici musejí být schopni a ochotni o své nemoci mluvit a mít stabilizovaný zdravotní 

stav. V českém prostředí peer pracovníků stále přibývá (Foitová a kol, 2016:21,22). 

Výzkumným problémem této práce jsou zisky a potíže vyplývající z profese peer 

pracovníka v oblasti duševního zdraví a jak peeři vnímají vliv své profese na svou cestu 

zotavení. Téma považuji za aktuální, protože ve všech projektech reformy je plánováno 

zapojovat také uživatele péče, proto je možné předpokládat, že počet pracovních pozic pro 

peer pracovníky bude narůstat. Zároveň si na základě rešerše literatury myslím, že v případě 

peer pracovníků se výzkumné projekty více soustředí na hodnocení efektu práce peerů na 

zotavení klientů a téma reflexe jejich zkušeností a vlivu jejich zaměstnání na jejich kvalitu 

života zůstává částečně upozaděno. Přesto existují také studie zabývající se pozitivy a 

negativy pro samotné peer pracovníky, které jsou spojeny s jejich zaměstnáním. 

Gillard a Holley (2014:288) zmiňují jako benefity např. osobní růst skrze poznání 

sebe sama, získání nových dovedností, zlepšení finanční situace a větší pravděpodobnost 

hledat a udržet si zaměstnání. Další výhodou z pohledu peerů je možnost dělat smysluplnou 

aktivitu a pomáhat druhým (Yuen, Fossey, 2003). Moran et al. (2013:281) identifikovali 

jako výzvy, kterým peer pracovníci čelí, nedostatečný popis náplně práce, nízkou mzdu, 

potíže v utváření vztahu s klientem, obtížné vztahy s ostatními členy týmu, přepracování či 

znovuobjevení symptomů nemoci. Výzvou je pro některé peery také odhalení své identity, 

které s touto profesí úzce souvisí. Někteří peer pracovníci vnímají „nálepku“ peera jako 

ohrožení a nemají chuť zveřejňovat svůj osobní příběh (Miyamoto, Sono, 2012:27). 
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V českém prostředí se výhodám peerství věnovali Říčan, Foitová a Stuchlík (2015:26), kteří 

uvádějí jako přínosy pro peer pracovníky pokroky v jejich vlastní cestě zotavení, zlepšení 

jejich sociálního statutu a zvýšení jejich sebevědomí. Věřím, že rozvinutí tématu v této 

diplomové práci z českého prostředí by mohlo být přínosné nejen pro samotné peery, ale 

také pro vedení organizací, které je zaměstnávají či plánují peer pracovníka do týmu 

v budoucnu zapojit. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomové 

práce se budu věnovat vysvětlení konceptu zotavení (recovery), které vzešlo jako nové 

paradigma v péči o duševní zdraví právě od uživatelů služeb, tedy od lidí se zkušeností 

s duševním onemocněním. Jde o pojetí, které se postupně stalo součástí moderních 

psychiatrických služeb. Stalo se také jedním z východisek pro filozofii reformy psychiatrie 

v ČR a péče poskytované v nově vznikajících Centrech duševního zdraví (Základní principy 

péče…, 2017:5,6). Popíši zde základní myšlenky zotavení, možnosti jeho měření a 

hodnocení, kritiku tohoto myšlenkového směru i poskytování služeb organizacemi 

orientovanými na zotavení.  

Ve druhé kapitole představím profesi peer pracovníků, její vývoj a základní 

schopnosti a dovednosti nutné pro toto zaměstnání. Peer pracovníci nacházejí uplatnění ve 

více oborech (např. v adiktologii, školství). Zaměřím se na peer pracovníky v oblasti 

duševního zdraví a popíši různé specializace peerů, které v této oblasti můžeme v ČR nalézt. 

Patří sem peer konzultanti pracující v multidisciplinárních týmech ve službách pro duševně 

nemocné, peer lektoři využívající svou žitou zkušenost se zotavováním ke vzdělávání 

ostatních, peer poradci či peer výzkumníci. Co podoby peerství spojuje a tvoří tuto pozici 

unikátní, je využívání poznání a zkušeností získaných skrze vlastní prožívání onemocnění či 

kontakt se systémem zdravotně-sociálních služeb. Sdílení osobního příběhu a cesty zotavení 

přináší a umožňuje jiný styl práce než práce profesionálů (Moran et al., 2013:281). 

Zaměstnávání peer pracovníků vnáší do služeb určitou osobitost. Reflektuje to skutečnost, 

že peer pracovníci jsou schopni naplňovat některé potřeby klientů s duševním 

onemocněním, které profesionální tým nemůže naplnit (Mowbray et al., 1998:397). 

Dále se věnuji výsledkům studií, které zkoumaly efekt peerské práce na klienty 

služeb a na tým. Výzkumy potvrdily benefity peerské práce pro klienty služeb a to např. 

ve zlepšení kvality života a sebevědomí klientů, jejich pocitu zplnomocnění a také jejich 

vyšší naději a spokojenosti se službou (Repper, Carter, 2011; Cabral et al., 2014; Ratzlaff et 

al, 2006). Spolupráce s peer pracovníkem navíc klientům přináší větší zapojení do komunity 

a vyšší nezávislost (Mead et al., 2001). 
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Ve třetí kapitole vysvětlím základní pojmy spojené s institucionalizací a popíši 

proces vývoje služeb pro lidi s duševním onemocněním od deinstitucionalizace ke 

komunitním službám. Krátce také shrnu vývoj péče o lidi s duševním onemocněním a 

současný stav v České republice. 

V praktické části představím metodologii výzkumného šetření s peer pracovníky, pro 

které jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Hlavním cílem praktické části je zjistit, 

jaké zisky a potíže spojené s jejich profesí vnímají peer pracovníci zaměstnaní v oblasti 

duševního zdraví. Vedlejším cílem je zjistit, jak peeři vnímají vliv své profese na jejich 

zotavení. Stěžejní výzkumnou metodou jsou polostrukturované hloubkové rozhovory s peer 

pracovníky. Dalším zdrojem dat je také rozhovor s manažerkou neziskové organizace 

koordinující peer pracovníky. V následující kapitole představím výsledky analýzy dat a 

v diskusi výsledky propojím s teoretickou částí a výsledky ostatních výzkumných studií. 
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Teoretická část 

1 Vysvětlení konceptu zotavení 

„Při zotavení se jedná o výjimečné osobní procesy, v nichž se klienti snaží svému životu dát 

znovu obsah.“ (Van Weeghel, 2009:20) 

Zotavení (z anglického recovery) je důležitým modelem v moderní péči o lidi s 

duševním onemocněním. Zotavení či úzdrava je cestou člověka, dlouhodobým procesem 

změny přístupu, hodnot a pocitů. Nejedná se o vymizení veškerých symptomů nemoci, ale 

o vůli žít spokojený, naplněný život navzdory některým přetrvávajícím symptomům. 

Úzdrava zahrnuje schopnost přizpůsobovat se omezením způsobeným nemocí a aktivně 

převzít odpovědnost za svůj život. Důležitou podstatou je nalezení smyslu života, naděje a 

pozitivního přístupu (Anthony, 1993:527; Probstová, Pěč, 2009:215). 

 Svým humanistickým přístupem se zotavení odlišuje od medicínského modelu, 

který je založen na přístupu vědeckém. V konceptu zotavení je zájem orientovaný na osobu 

narozdíl od medicínského zaměření na onemocnění, zotavení je založeno na silných 

stránkách člověka oproti medicínskému modelu založenému na léčbě. V zotavení jde o 

přeměnu, přičemž cílem medicínského přístupu je návrat k normálu (Roberts, Wolfson in 

Roberts a kol., 2006). 

1.1 Zrod recovery 
Počátky zotavení a vznik nového paradigmatu v péči o duševní zdraví jsou spojeny 

s 80. a 90. léty 20. století. Jednalo se v podstatě o protisystémové hnutí, jehož hlavní hybnou 

silou byli uživatelé psychiatrických služeb. Hnutí přinášelo novou představu, jak přistupovat 

k léčbě i životu s duševní nemocí, a bylo založeno na myšlence svépomoci a zplnomocnění. 

Kořeny lze hledat již u svépomocných skupin vznikajících v USA (např. pro léčbu závislostí 

– Anonymní alkoholici), kde je zotavování vůdčím principem (Shepherd, Boardman, Slade, 

2008:2,3). 

Pro moderní služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním 

představuje recovery nový koncepční rámec, jak pracovat. Ve Spojených státech 

amerických, Kanadě a Velké Británii začaly profesionální služby zařazovat tento koncept do 

své sebeprezentace přibližně od roku 2000, postupně se ale princip zotavení šíří po celém 

světě (Říčan, 2015:31). 

Podstatným impulzem pro uznání významu recovery byly důkazy ze studií 

zkoumající dlouhodobé výsledky lidí s vážným duševním onemocněním, které říkaly, že 
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zotavení je u lidí s vážným duševním onemocněním časté a nejedná se o výjimku. 

Z výzkumu vyplynulo, že u ¼ až 2/3 lidí s první atakou psychózy, došlo k částečnému či 

celkovému zotavení (vymezeno jako zmírnění symptomů v dostatečné míře, že již 

nezasahují do každodenního fungování, což umožňuje obnovení osobních, sociálních a 

profesních aktivit) (Davidson & McGlashan, 1997 in Shepherd, Boardman, Slade, 2008:2). 

Většina lidí s vážnou duševní nemocí může dosáhnout klinického zotavení a jen čtvrtina či 

méně osob pravděpodobně zůstane trvale nemocí postižena. I pro tuto skupinu osob je ale 

možné dosáhnout sociálního zotavení, porozumět svým symptomů a naučit se je lépe zvládat 

a prožívat smysluplný život navzdory některým omezením (Shepherd, Boardman, Slade, 

2008:2,3).  

Konkrétně u nemocných schizofrenií studie WHO doložila částečné až úplné 

zotavení u 45 % až 65 % lidí (zotavení bylo definováno klinicky jako remise příznaků), žít 

samostatně i přes přetrvávající příznaky je pak logicky schopno ještě větší procento osob 

(Jablensky A, Sartorius N, Ernberg G et al., 1992 in Tondora, Miller, Slade and Davidson, 

2014:2). 

1.2 Základní prvky zotavení 
Andresen, Oades a Caputi (2003:589,590) na základě zkoumání publikovaných 

osobních výpovědí lidí se závažným duševním onemocněním o zotavení identifikovali čtyři 

klíčové komponenty procesu zotavení - nalezení naděje, obnovení identity, nalezení smyslu 

v životě a převzetí zodpovědnosti za zotavení. Mezi dílčí součástky těchto základních 

principů patří důvěra v sebe sama, pozitivní vnímání budoucnosti, pocit větší kontroly nad 

nemocí atd. 

Jinak formulované základní prvky popisují Repperová a Perkinsová (2009), jejich 

obsah je velmi blízký výše zmíněným principům. Autorky sem řadí naději, kontrolu ve 

smyslu převzetí kontroly za svůj život a zotavování se z nemoci, a příležitost ve smyslu mít 

jako duševně nemocný možnost participovat na chodu společnosti, zapojit se do života 

komunity a mít příležitost naplňovat role, které přinášejí smysl. 

1.3 Model zotavení 
Andresen, Oades a Caputi (2003:591) vytvořili také model zotavení sestávající z pěti 

stadií - moratorium, vědomí, příprava, znovubudovaní a růst. Moratorium je prvním stupněm 

vyznačujícím se beznadějí, zmatením a odmítáním. Vědomí je spojeno s náznakem naděje, 

že úzdrava je možná a s počátkem vnímání sebe sama i jinak než jen jako nemocného. Třetím 

stádiem je příprava, kdy člověk začne pracovat na zotavení a posílení sebe sama, mapuje 

silné a slabé stránky a začne rozvíjet svoje znalosti a dovednosti – o možnosti služeb, 
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duševních nemocích obecně. Znovubudování je založeno na vytváření pozitivní identity, 

ustanovení vlastních hodnot a cílů. Patří sem také přebírání zodpovědnosti za zvládání 

nemoci. Stadium růstu je charakterizováno schopností zvládat onemocnění, dívat se do 

budoucna, přestože člověk nemusí být zcela bez symptomů nemoci. Patří sem také pocit žití 

smysluplného života, resilience vůči nezdarům a víra ve vlastní schopnosti. Toto poslední 

stadium by mohlo být považováno za výsledek procesu zotavování, což nabízí vyšší 

měřitelnost zotavení ve výzkumech (Andresen, Oades a Caputi , 2003:591). Tento model by 

mohl pomoci mimo jiné v konceptualizaci procesu zotavení, při hledání vhodné a 

individualizované léčby pro člověka v daný čas a při kvantitativním výzkumu zotavení 

(Andresen, Oades a Caputi , 2003:592). 

Shepherd, Boardman a Slade (2008:4) však upozorňují, že výše popsané fáze nejsou 

obecným pravidlem a lineárním vývojem, kterým si každý projde; naopak pohlíží na tato 

stádia jako na aspekty zapojení do procesu zotavení. 

1.4 Kritika recovery aneb zotavení jako cesta či výsledek? 
U konceptu recovery došlo k diskusi odborníků nad přesným významem tohoto 

pojmu. Ač Roe, Rudnick a Golla ocenili význam hnutí zotavení v tom, že přineslo mnoho 

naděje a pozitivních změn, upozornili také na výzvy a problémy, které s ním souvisí. Autoři 

varovali před rizikem využívání termínu zotavení tak široce a bez přesné definice, že hrozí 

situace, kdy se stane bezvýznamným (Roe, Rudnick a Golla, 2007:173). Poukazovali mimo 

jiné na důležitost rozlišení, jde-li u zotavení o konečný měřitelný výsledek, cíl, žádoucí stav 

či spíše o dlouhodobý proces zotavování, který nemusí nutně vést k zotavení z duševní 

nemoci. Kritizovali také situaci, kdy člověk s duševním onemocněním může označit svůj 

stav jako zotavování (anglicky being in recovery), přestože se jeho stav zhoršuje, narůstá 

počet symptomů, hůře zvládá každodenní život atd. (Roe, Rudnick a Golla, 2007:171). 

Oproti tomu Davidson, Tondora a Ridgway poukazují na to, že 'být v procesu 

zotavování' nemusí souviset s výraznými změnami v duševní nemoci člověka, pokud je 

člověk schopen se podílet na sociálních aktivitách a žít život, který si přeje, i přes trvající 

omezení způsobená nemocí (Davidson, Tondora a Ridgway, 2010:2). Podporu člověka v 

aktivním žití svého života považují za klíčový princip v pochopení zotavení ve smyslu 

procesu, s přihlédnutím k tomu, že věda stále neumí vyléčit závažné duševní nemoci ani jim 

předcházet (Davidson, Tondora a Ridgway, 2010:3). 

Dále autoři uvádějí, že zhoršení symptomů či snížení schopnosti fungování v 

každodenním životě, může jednoduše nastat i v procesu zotavování. Příčina může být zcela 
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individuální, jako příklad zmiňují zásadní životní události v pozitivním i negativním smyslu, 

které ovlivňují život každého - například vyhazov z práce či zamilovanost (Davidson, 

Tondora a Ridgway, 2010:2). 

Také Říčan (2015:32) potvrzuje, že pojem recovery nemá jasnou, jednoznačnou 

definici, kterou by uznávali všichni autoři. Zároveň ale dává k zamyšlení, jestli tato 

nejednoznačnost není i výhodou, protože účelem zotavení je především inspirovat, konkrétní 

aplikace může mít různé formy. Říčan dále uvažuje, že možná i proto se podařilo tomuto 

konceptu zapůsobit na takové množství laiků i profesionálů a ovlivnit jejich život i práci. 

Vzhledem k tomu, že hnutí recovery vzniklo jako pacientská iniciativa, ptala jsem se 

na názor respondentů mého výzkumu, lidi, kteří mají vlastní zkušenost s dynamikou a 

životem s duševní nemocí.  

Jejich pohled na ukončenost zotavení či naopak jako na probíhající děj byl 

překvapivě shodný. Všichni respondenti uvedli, že zotavení vnímají jako trvající proces, 

který se vyvíjí s jejich životem a kde nejde o konec, ale o smysl tohoto procesu. Někteří 

respondenti dokonce uvedli, že si myslí, že cíle nejde dosáhnout, protože člověk se neustále 

vyvíjí a má před sebou nové výzvy. 

„Já mám pocit, že u zotavování uzavřete nějakou kapitolu, a pak se vyrojí další. 

Můžete si říct, že teď jsem nějakou fázi uzavřel, ale když už tomu říkám fáze, je jasné, že 

přijde další. Jsou to uzavřený zotavení, který se hromadí v řadě.“ (Joey) 

„Já to u sebe vnímám jako proces už jenom proto, že se necítím na 100 % ve všem. 

Líbí se mi přirovnání, že recovery je cesta po schodišti nahoru. Každý schůdek je nějaký 

krok a může se stát, že se o pár schodů skutálíte dolů. A musíte se zvednout a zase stoupat 

nahoru.“ (Phoebe) 

1.5 Měření a hodnocení zotavení 
Jak bylo diskutováno v předchozí kapitole, měřitelnost zotavení je otázka, nad kterou 

diskutují odborníci i příjemci služeb. Na zotavení můžeme pohlížet z úhlu více konceptů, 

prvním z nich je tzv. klinické zotavení, kde jde o finální stav (Říčan, 2015:30). Autoři 

(Liberman a Kopelowitz, 2002 in Probstová, Pěč, 2014:222), kteří vnímají zotavení jako 

výsledek zotavování, operacionalizovali zotavení jako „déle než dva roky trvávající: 

 remisi jak pozitivní, tak negativní symptomatiky 

 práci či studium v běžném zaměstnání či studijním programu 

 ne plnou závislost na financích z důchodu 
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 nezávislé bydlení bez dohledu peněz, péče o sebe a medikace 

 sociální aktivity s vrstevníky 

 přátelské rodinné vztahy a kontakty 

 rekreační činnosti v běžném prostředí (tedy ne centra denních aktivit, denní 

programy) 

 pružnost a kapacitu pro řešení problémů každodenního života 

 subjektivní spokojenost se životem 

 sebeúctu a stabilní sebeidentitu 

 účast na veřejném životě“ 

Druhým konceptem je tzv. osobní zotavení, kde pro zotavení není nutná remise 

symptomů, ale podstatou je významuplný život (Říčan, 2015:30). V duchu tohoto druhého 

konceptu byly vytvořeny následující nástroje. 

Subjektivní dotazníky 

K měření míry zotavení byly vytvořeny speciální dotazníky a škály. Patří mezi ně 

např. různé podoby Recovery Assessment Scale např. RAS-DS, RAS-22 či QPR-15– krátká 

verze Process of Recovery Questionnaire. Dotazníky se zaměřují především na subjektivní 

vnímání kvality života a pocitu smyslu života. Tyto škály testovali odborníci v Národním 

ústavu duševního zdraví v rámci projektu MERRPS. Škála RAS 22 se ve výsledném pořadí 

dle hodnocení klientů, kteří škálu vyplňovali, umístila na prvním místě. Hodnocena byla 

například srozumitelnost, ale i přínos pro klienta v cestě zotavení a prostor pro přemýšlení 

nad vlastním životem (Chrtková, 2017). Jedná se o jednoduché sebehodnotící dotazníky, 

jejichž význam vidím především v možnosti opakovat vyplnění dotazníku znovu po nějaké 

době a pozorovat tak jednoduše svůj vývoj. 

Hvězdice úzdravy 

K hodnocení procesu zotavení se především ve Velké Británii využívá nástroj 

Hvězdice úzdravy (Recovery star). Jde o nástroj, který podpoří mimo jiné i spolupráci mezi 

klíčovým pracovníkem a klientem služby (Probstová, Pěč, 2014:216). V tomto nástroji jde 

o hodnocení deseti oblastí života: zvládání duševní nemoci, péče o sebe sama, vztahy, práce, 

síť blízkých lidí a známých, dovednosti pro zvládání běžného života, závislost, 

zodpovědnost, identita a sebevědomí, důvěra a naděje. Tyto oblasti prochází profesionál 

spolu s příjemcem služby a společně plánují cíle a intervence, oblasti pro zlepšení. 

Pravidelnou prací s hvězdicí je také možné přehledně sledovat vývoj a pokroky klienta 

(MacKeith, Burns, 2008). 
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1.6 Recovery v praxi organizace 
Zotavení je prožíváno klienty a jejich rodinami, proto není cílem, aby pracovníci 

v oblasti duševního zdraví přímo „praktikovali“ zotavení. Pracovníci ale mohou pomoci 

jinak – vytvořením vhodných podmínek, ve kterých klienti pocítí individuální přístup a 

možnost zplnomocnění (Shepherd, Boardman, Slade, 2008:8). 

Borg & Kristiansen při analýze rozhovorů uživatelů služeb pro lidi s duševním 

onemocněním dospěli k několika charakteristikám, které by práce profesionálů 

zaměstnaných v službách zaměřených na zotavení1 měla obsahovat. Patří mezi ně 

zprostředkování naděje, sdílení moci, dostupnost ve chvíli potřeby. Uživatelé služeb 

oceňovali otevřenost, spolupráci ve smyslu rovnocenných partnerů, vzájemnost, zaměření 

na vnitřní zdroje klienta a vytvoření pozitivního vztahu. Pokud profesionálové pracují 

v přístupu „orientace na zotavení“, zahrnují jejich dovednosti také ochotu a schopnost 

individuálně přizpůsobit služby potřebám a preferencím jednotlivých klientů (Borg & 

Kristiansen, 2004). 

Jaké kroky je vhodné podniknout, pokud se organizace rozhodne pro transformaci 

svých služeb ve smyslu „orientace na zotavení“? Shepherd, Boardman, Slade (2008:10) na 

příkladu ze Severní Ameriky popisují následující kroky: 

1. revizi cílů a poslání organizace 

2. závazek začít zapojovat do dění organizace lidi s osobní zkušeností s duševní 

nemocí, začít zaměstnávat peer pracovníky 

3. poskytování systematické podpory, školení a supervize peer profesionálům, kteří 

pracují s klienty služby 

4. rozvoj organizačních aktivit a služeb, důraz na flexibilitu, ctění základních 

hodnot organizace a naplňování stanovených cílů 

Jak autoři poznamenávají, dosažení praxe zaměřené na zotavení znamená 

významnou změnu v organizační kultuře i službách. Přináší změny také do tradičních 

schémat moci v organizaci a případně také mění pohled na nábor nových zaměstnanců 

(Shepherd, Boardman, Slade, 2008:13). 

 

 

  

                                                            
1 V originálu recovery-oriented practice 
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2 Peer pracovníci v oblasti duševního zdraví 

Koncept recovery popsaný v předchozí kapitole je především myšlenkou a vizí, která 

má inspirovat. Peer podpora může být označena jako zosobnění idey zotavení a její 

implementace do praxe služeb pro lidi s duševním onemocněním (Říčan, 2015:33). 

2.1 Vysvětlení pojmů peer, peer podpora a peer pracovník 
Pojem peer pochází z anglického slova a může být překládán jako vrstevník či druh. 

Tento pojem pojmenovává člověka, kterého k druhé osobě pojí některé shodné 

charakteristiky a zkušenosti v důležité oblasti života. Shodnou charakteristikou může být 

věk, rodinná situace, nemoc atd. V oblasti duševního zdraví jde o žitou zkušenost s duševním 

onemocněním (Foitová a kol, 2014:11). 

V zahraniční literatuře je obsah práce peer pracovníků popisován pojmem peer 

podpora. Peer podpora označuje „nabízení a přijímání pomoci založené na sdíleném 

porozumění, respektu a vzájemném zplnomocňování mezi osobami v podobných situacích“ 

(Mead et. al., 2001 in Shepherd and Repper, 2017:592). Základním principem peer podpory 

je předpoklad, že lidé, kteří mají podobné zkušenosti, si dokáží vzájemně lépe porozumět a 

projevit autentičtější empatii (Mead, MacNeil, 2004). 

Peer podpora a vrstevnické programy se užívají v mnoha dalších oborech, např. 

v preventivních programech ve školství, kde jako peeři vystupují starší žáci či ve službách 

pro drogově závislé klienty atd. (Kalina, 2003). 

2.2 Historie peerství 
Úmysl zapojit uživatele, kteří mají vlastní zkušenost s onemocněním a jsou v procesu 

zotavování z nemoci, do pomoci ostatním lidem trpícím vážnou nemocí, není novou strategií 

konce 20. století. Tato myšlenka naopak byla realizovaná již dříve, mimo jiné 

v devatenáctém století při léčbě osob závislých na alkoholu (Říčan, 2015:33).  

V psychiatrii je znám případ pařížské nemocnice Bicêtre, kde Jean Baptiste Pussin a 

Phillippe Pinel na konci osmnáctého století využívali jako klíčovou manažerskou taktiku 

zaměstnávání vyléčených pacientů. Vlastnosti bývalých pacientů, které je vedou k tomu, že 

se lépe hodí pro práci s pacienty, bývaly popisovány slovy jako obvykle „více jemní, čestní, 

humánní a laskaví“. V USA využíval peer podpory Harry Stack Sullivan, který zaměstnával 

osoby vyléčené z psychózy ve 20. letech 20. století (Davidson et al., 2012:123). 

S rozvojem medicínských modelů duševních nemocí a ustanovením odborných 

profesí a oborů působících v oblasti duševního zdraví – ošetřovatelstvím, sociální prací a 
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psychologií, klesalo zapojování peer pracovníků v nemocnicích (Shepherd, Repper, 

2017:591). 

Dnes je peer podstatnou součástí multidisciplinárních týmů např. ve Spojených 

státech, Velké Británii a Holandsku. Opětovné objevení peerů přicházelo postupně. Od 

sedmdesátých let 20. století v USA začaly sílit hlasy uživatelského hnutí po reformě 

psychiatrické péče. Spolu s deinstitucionalizací psychiatrie byl vyvinut model ACT 

(Assertive community treatment), což je model komunitního multidisciplinárního týmu, 

který pracuje s lidmi s vážným duševním onemocněním převážně v terénu, přirozeném 

prostředí, kdy tedy nejde o pobytovou službu. Efektivita tohoto přístupu vyjádřena snížením 

počtu hospitalizací klientů byla opakovaně prokázána mnoha výzkumy v USA i jiných 

zemích (Dixon, 2001:762). Standardy Asertivní komunitní léčby (ACT) z roku 2003 již 

obsahují povinnou pozici peer konzultanta s celkovou výší úvazku 1,0 (Říčan, 2015:33). 

Ve Velké Británii zabralo začlenění peer pracovníků do vládních organizací a služeb 

delší čas, protože tradiční a ústřední roli zaujímali peeři především v dobrovolnickém 

sektoru a svépomocných/uživateli vedených službách (Shepherd, Repper, 2017:592). Avšak 

i ve Velké Británii došlo k velkému vývoji a britské ministerstvo zdravotnictví označilo 

významnou roli peer podpory v poskytování individuální podpory, self-managementu, 

zlepšování prevence a zmenšování nerovností v zdravotní oblasti (Department of Health 

2010, 2011 in Shepherd, Repper, 2017:592). 

Holandský model péče o lidi s duševním onemocněním se nazývá Flexible Assertive 

Community Treatment (FACT) a vychází z americké předlohy systému ACT. Funguje zde 

multidisciplinární tým, ve kterém působí psychiatři, case manažeři, psychologové, 

psychiatrické sestry a peer pracovníci. Holandský systém je inspirací také v reformě české 

psychiatrie při zavádění Center duševního zdraví (Hromádková, 2015:24). 

2.3 Peer pracovníci v oblasti duševního zdraví  
Peer pracovník v oblasti duševního zdraví je definován jako člověk, který svou 

osobní zkušenost s duševní nemocí využívá na své pracovní pozici proto, aby podpořil 

ostatní klienty/pacienty, kteří se nacházejí v podobné situaci (Gillard, Holley, 2014:286). 

Rolí peer pracovníků je inspirovat, dodávat naději v zotavení a být vzorem pro ty, kteří 

nemoci právě čelí. Při práci s klienty mohou používat se zcela jinou váhou podporu ve 

smyslu: rozumím vám, také jsem to zažil (Foitová a kol, 2016:7). Právě poskytování naděje 

skrze odhalení vlastního životního příběhu je unikátní přínos práce peerů. Peer totiž 

představuje živoucí příklad toho, že je možné opustit stav, kdy je člověk ovládán nemocí, a 
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převzít částečnou kontrolu nad nemocí a svým životem (Davidson, Bellamy, Guy, Miller, 

2012:124). 

Davidson et al. (1999) popsal tři druhy peer podpory. Prvním typem je neformální 

peer podpora typu svépomocných skupin, druhým typem jsou služby, které poskytují lidé 

s duševním onemocněním, a třetím typem je zaměstnávání uživatelů psychiatrických služeb 

do tradičních profesionálních služeb jako peer pracovníky. 

Svépomocné skupiny vedou lidé se zkušeností s duševní nemocí a jejich cílem je 

oboustranné sdílení zkušeností, vzájemná opora a naděje pramenící ze zjištění, že i ostatní 

lidé čelí podobným situacím (Ďásková, 2018:16). 

Tým složený jen z osob, které mají vlastní zkušenost s duševní nemocí a jsou za svou 

práci placeni, poskytuje pomoc ve službách poskytovaných lidmi s duševním onemocněním. 

I v České republice lze nalézt programy spadající do této definice, např. projekt pacientských 

důvěrníku spolku Kolumbus či klub Mosty spadající pod organizaci Fokus Praha (Říčan, 

2015:37). 

Třetí typ peer podpory tvoří formální profesionální služby, do kterých se přidávají 

peer pracovníci jako plnohodnotní členové týmu k dalším odborným profesím – 

psychiatrům, sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám, případně psychologům. Právě 

tento druh peer podpory se v současné době rozvíjí nejvíce ve světě i v českém prostředí – 

ve vznikajících Centrech duševního zdraví. 

2.4 Typy různých peer specializací/podob peer pozice v ČR 
Profese peer pracovníka zažívá vzestup i v českém prostředí. Podmínkou pro výkon 

práce peer konzultanta je vlastní zkušenost s duševním onemocněním v posledních deseti 

letech. Pro práci na této pozici musí být schopni a ochotni o své nemoci a zotavení mluvit a 

mít stabilizovaný zdravotní stav, schopnost pracovat se svým zdravotním stavem v případě 

zhoršení a trestní bezúhonnost (Foitová a kol, 2016:21,22). 

Specializací peerské práce je mnoho a liší se i dle organizace, ve které peeři pracují 

– od vzdělávacích neziskových organizací, organizací poskytujících sociální služby až 

k výzkumným organizacím. Nejčastější placené peer pozice v České republice jsou popsány 

blíže v následujícím textu. 

Peer konzultant 

Peer konzultanti pracují jako rovnocenní členové multidisciplinárního týmu 

v neziskových organizacích poskytujících sociální služby pro lidi s duševním onemocněním 
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či v psychiatrických nemocnicích. Peeři jsou tak součástí služeb tzv. následné péče (Foitová 

a kol., 2016:10). Příkladem organizací zaměstnávající peer konzultanty mohou být 

organizace Fokus, Ledovec či Práh. Dalším místem jsou během reformy psychiatrie nově 

vznikající Centra duševního zdraví, která poskytují zdravotně-sociální služby. Prvním 

zástupcem zdravotního zařízení, které začlenilo do týmu peer konzultanty, byla 

Psychiatrická nemocnice Bohnice (Foitová a kol., 2016:10). 

Náplní práce peer konzultanta je především práce v terénu s klienty, doprovázení 

klienta na úřad či k lékaři, návštěvy klientů v nemocnici, podpůrné rozhovory s klienty 

využívající osobní příběh zotavení. Patří sem také aktivizace klientů – nácvik běžného 

fungování, společné vaření, trénink paměti. Náplní práce je z části také administrativa – 

vedení dokumentace apod. Za svou práci jsou peer konzultanti placeni. Peer při klientské 

práci sdílí svůj příběh zotavení a snaží se předávat naději v možnou úzdravu a klienta 

motivovat. V duchu konceptu zotavení je peer konzultant zaměřen na silné stránky klienta a 

snaží se posilovat jeho schopnost nezávislosti a přijetí zodpovědnosti. Peer konzultant může 

pracovat i s rodinnými příslušníky klientů. Pracovat může peer individuálně i se skupinou. 

Role peer konzultanta je pro organizace podstatná i kvůli jeho vlivu na ostatní členy týmu, 

protože během porad a supervizí může přinášet pohled uživatelů péče a poskytovat zpětnou 

vazbu na jejich práci (Foitová a kol., 2016:11). 

Peer lektor 

Peer lektorem je pracovník, který používá svou žitou zkušenost s duševní nemocí a 

zotavováním ke vzdělávání ostatních. Kromě vlastních zážitků však peer lektoři musí 

absolvovat zaškolení, mají proto znalost i teoretických základů témat, která školí (Foitová a 

kol., 2016:8).  Pavel Říčan, který vede Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, které 

v roce 2013 začalo s projektem vzdělávání peer lektorů a vzniku jejich profese v ČR, 

popisoval roli peer lektorů jako roli „učitelů, kteří musí umět vyprávět svůj příběh jako jeho 

hrdinové, nikoli oběti systému“ (Říčan, 2014:9). 

V začátcích projektu vzdělávali peer lektoři především studenty oborů pomáhajících 

profesí na vysokých školách (lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, psychology), 

tedy budoucí pracovníky v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním. Postupně však 

začali peer lektoři vzdělávat i profesionály z oblasti duševního zdraví či ostatní peer 

pracovníky při přípravných kurzech na jejich pozici. Od roku 2018 se začátkem projektu 

Recovery College (Škola zotavení), začali peer lektoři vzdělávat ostatní dospělé lidi 

s duševním onemocněním. Peer lektoři se podíleli i na přípravě modulů pro školu zotavení, 
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jednotlivá témata zahrnují např. jak komunikovat s lékaři, finance jako součást zotavení, 

sebeprezentace, slyšení hlasů a další. 

Peer poradce 

Peer poradce je pracovník, který působí v poradenských službách, kde klientům radí 

na základě vlastních zážitků s vývojem nemoci a službami, které využil (Foitová a kol., 

2016:8). V českém prostředí funguje internetová poradna Stopstigma provozovaná Centrem 

pro rozvoj péče o duševní zdraví. Dle charakteru dotazu odpovídají sociální pracovníci, 

psychologové, psychiatři a od roku 2015 také peer poradci. 

Peer výzkumník 

Peer pracovníci naleznou uplatnění také ve výzkumných organizacích, v českém 

prostředí jsou peer výzkumníci zaměstnaní v Národním ústavu duševního zdraví. Zde se peer 

výzkumníci podílejí buď na výzkumech vedených uživateli psychiatrické péče či na 

výzkumu spolupracují jako partneři s ostatními výzkumníky. Mezi výzkumná témata, na 

kterých se peer výzkumníci v NÚDZ podíleli, patří např. sebe-stigmatizace v procesu 

úzdravy (Chrtková, 2016). 

2.5 Efekt práce peera a jeho zapojení do týmu, peněžní efektivita 

2.5.1 Vliv na klienty služeb 

Zkoumáním efektu peerské práce na klienty služeb se zabývala řada zahraničních 

studií. Přesto jsou důkazy efektivity prozatím omezené, rezervovaní jsou především autoři 

vycházející z metaanalýz kontrolovaných randomizovaných studií. Autoři, kteří berou 

v úvahu i ostatní studie, ale popisují mnohem pozitivnější výsledky (Říčan, 2014:33; 

Shepherd a Repper, 2017:593). 

Autoři uvádějí, že se ve studiích objevuje několik konzistentních zjištění. Jedním 

z nich je, že zapojení peerů přináší zlepšení v pocitu zplnomocnění, sebevědomí a 

sebedůvěry klienta, což často souvisí i s vyšší spokojeností klienta se službou.  Klienti 

pracující s peery jsou také lépe zapojeni do komunity a zvládají lépe sociální fungování, což 

potvrzují průřezové i dlouhodobé studie. Pokud jsou klienti v pravidelném kontaktu 

s peerem, prokazují také větší stabilitu v zaměstnání či při studiu. Dalším konzistentním 

zjištěním je, že v žádné studii nevedlo zapojení peera do týmu k horším zdravotním 

výstupům než u klientů, kteří s peery nepracovali (Shepherd a Repper, 2017:595). 

Vyšší zplnomocnění klientů pracujících s peery bylo potvrzeno několika studiemi 

(Repper, Carter, 2011:396). Klienti popisují také zvýšení naděje a sebevědomí ve spojitosti 

se vzorem, který je jim inspirací (Ratzlaff et al, 2006). Zlepšené sociální fungování a snížení 
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sociální izolace klientů spolupracujících s peer pracovníky zmiňuje také Mead et al. (2001), 

který říká, že díky vztahu s peerem může klient procvičovat v podporujícím prostředí novou 

identitu, která není spojena jen s nemocí. 

Další výhody pro klienty popsala Ochocka et al. (2006 in Gillard, Holley 2014:288). 

Patří mezi ně zlepšení kvality života, zvýšená sociální integrace a také větší nezávislost 

klientů. 

Klienti spojují svou spolupráci s peer pracovníky také s celkovými zlepšeními ve 

svém zotavení. Jako příklad klienti uvádějí zvýšení sebejistoty a osvojení technik, jak 

zvládat některé aspekty nemoci. Někteří respondenti uváděli, že je práce s peery inspirovala 

k touze stát se také peer pracovníkem (Cabral et al., 2014:109). 

Výsledkem studie Solomona a Drainea bylo potvrzení, že případové vedení 

realizované peery bylo stejně efektivní jako to realizované ostatními case managery. 

Zkoumána byla symptomatologie, kvalita života, sociální kontakty, dodržování medikace a 

vztah s klientem. Účastníky studie bylo 94 příjemců služby (Solomon, Draine, 1994, 1995 

in Miyamoto, Sono, 2012:24). 

Davidson porovnával výsledky klientů, kteří dostávali běžnou péči s těmi, kteří 

dostávali běžnou péči a navíc pracovali s peerem. Klienti pracující s peerem měli významně 

menší počet hospitalizací a menší počet dnů strávených v nemocnici oproti kontrolní 

skupině. Mezi další přínosy kontaktu s peerem patřilo snížení deprese a zvýšení naděje, lepší 

péče o sebe sama a větší pocit spokojenosti2 (Davidson et al, 2012:125). 

S těmito zjištěními souvisí další potenciální přínos, kterým je cenová efektivita 

peerské práce. Studie Trachtenberga et al. (2013) naznačuje, že zapojování peer pracovníků 

do fungujících služeb pro lidi s duševním onemocněním vede k úspoře nákladů. Cenová 

efektivita práce peerů je zde zkoumána ve snížení počtu hospitalizací klientů, prevenci 

hospitalizace či snížení doby hospitalizace. 

2.5.2 Vliv na tým 

Vedle vlivu na příjemce služby byl několika studiemi zaznamenán efekt na pracovní 

tým, do kterého se peer začlení. Repper a Watson (2012 in Shepherd a Carter, 2017) popisují, 

že peer poskytuje členům týmu inspiraci a pomáhá přehodnocovat některé jejich negativní 

postoje. Při začlenění peer pracovníka do týmu totiž peer může sloužit jako živoucí příklad 

toho, že pokud lidé s duševní nemocí dostanou příležitost, jsou schopni pomáhat uskutečnění 

                                                            
2 V originálu well-being 
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svého zotavení i podporovat zotavení druhých. Také Mowbray et al. (1998:402) popisuje 

jako přínos zapojení peerů do organizací změnu postojů pracovníků vůči lidem s duševním 

onemocnění, větší důvěru v jejich schopnosti a „prolomení“ stigmatu u pracovníků.  
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3 Moderní přístupy v práci s lidmi s duševním onemocněním 

3.1 Definice pojmů institucionalizace a deinstitucionalizace 
Institucionalizaci charakterizuje Basaglia jako silné držení moci nad životy pacientů 

zaměstnanci ústavu, ztrátu struktury a budoucnosti, nemožnost pacientů řídit svůj den, který 

je určován jen organizačními požadavky a pravidly, které nemohou brát v potaz konkrétního 

jednotlivce a určité okolnosti. Pacient je v ústavu odtržený od běžného života a vztahů 

s blízkými lidmi, a namísto příležitosti změnit svůj osobní svět přichází do prostředí, kde se 

musí naučit novým pravidlům a strukturám, které ho mohou vzdalovat od sebe samého a 

kterým se musí přizpůsobit (Basaglia, 2017:24). Mezi další rizika institucionální péče se řadí 

zeslabení vlastní identity, snížení přirozeného funkčního potenciálu, sklon k pasivitě a apatii 

v běžných aktivitách či porušení intimity (Goffman, 1961). 

Matoušek deinstitucionalizaci popsal jako trend v soudobé sociální práci založený na 

neústavní formě péče, která je klientovi dobře dostupná a umožňuje mu zůstat v přirozeném 

prostředí bez nutné izolace od komunity (Matoušek, 2016:40). Posilují se služby spojené 

s vlastním bydlením a místní komunitou, poskytování služeb tedy směřuje mimo instituce, 

popřípadě se instituce snaží méně izolovat a být více otevřené veřejnosti. Za jediný zdroj 

pomoci klientům nejsou považováni jen profesionálové, zdůrazněna je také úloha 

neformálních poskytovatelů péče – rodiny, komunity, svépomocných skupin či 

dobrovolníků (Kubalčíková, 2013:248). 

Vedle výše popsaných rizik institucionální péče však existují také rizika spojená 

s procesem transformace, která pocházejí ze zkušeností z praxe či výzkumů zemí, kde tyto 

aktivity probíhají či probíhaly. Proces deinstitucionalizace může být spojen s negativními 

sociálními jevy, jako je růst bezdomovectví osob s postižením, nedostupnost služeb, 

psychické problémy spojené s nezpracovaným odchodem z ústavního zařízení, neakceptace 

člověka okolím apod. (Fine, 2007). Tato rizika je potřeba eliminovat důkladnou přípravou 

na transformační proces, což zahrnuje zevrubné zkoumání potřeb klientů, dostačující 

informovanost aktuálních i potenciálních klientů služeb, kvalifikované lidské zdroje, 

spolupráce s neformálními pečovateli, odpovídající kapacity terénních a ambulantních 

služeb aj. Podstatná je také komunikace a práce s veřejností, aby klienti služeb byli vhodně 

začleněni do života v obci. Zkušenosti samotných klientů, poskytovatelů služeb z praxe i 

vědců však potvrzují pozitivní přínos neústavních forem péče a roli deinstitucionalizace pro 

zapojení člověka do běžného života (Kubalčíková, 2013:249). 
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3.2 Rozvoj institucionální péče 
Rozmach vzniku velkých ústavních zařízení pro duševně nemocné probíhal přibližně 

od poloviny 19. do poloviny 20. století. Ve své době byl vznik těchto azylů pokrokový, 

protože měl snahu alespoň částečné chránit duševně nemocné a zmírnit jejich trápení. Cílem 

byla však také izolace nemocných a ochrana zbytku společnosti. Neformální pečovatelé – 

rodina a blízcí byli vyloučeni z péče o duševně nemocné, personál tvořili lékaři a zdravotní 

sestry. 

Po druhé světové válce a především od konce 60. let 20. století začalo docházet 

k opouštění modelu velkých ústavních zařízení, snižování počtu lůžek pro psychiatrické 

pacienty a k přechodu k menším oddělením psychiatrických nemocnic. Do péče byli 

postupně zapojeni i profesionálové dalších profesí – psychiatrické sestry, sociální pracovníci 

a psychologové. Došlo k rozvoji spolupráce s neformálními pečovateli, rozvoji rehabilitace 

a přechodu k individualizovanému stylu práce s klienty. 

Další etapou je balancovaná péče, kdy jsou velká azylová zařízení nahrazena a kdy 

základ péče je směřován do přirozeného prostředí klientů. Podstatná je podpora komunity a 

neformálních pečovatelů. Lůžková péče je zachována ve všeobecných nemocnicích, která se 

nalézají co nejblíž bydliště pacientů. Pojem balanc – rovnováha je tedy myšlen ve smyslu 

zachování lůžkové péče jako podpory k péči komunitní, která nicméně představuje těžiště 

služeb pro lidi s duševním onemocněním. Role lůžkové péče je nadto pozměněna – je snaha 

využít její přínosy, ale vyhnout se identifikovaným negativům (Foitová, 2009:225). 

3.3 Deinstitucionalizace aneb přechod ke komunitní péči 
Ve velkých ústavech umístěných v celé Evropské unii žijí statisíce osob se 

zdravotním postižením, duševně nemocných, seniorů či dětí. Cílem těchto zařízení je od 

jejich začátku poskytování neustálé péče, jídla a bydlení a kontrola. Z dnešního pohledu však 

už nejsou schopna zabezpečit individualizované služby, tj. služby zaměřené na jednotlivce. 

Fyzické oddělení od rodiny a komunity má značný vliv na sníženou schopnost osob žijících 

v ústavních zařízeních zapojit se do komunity a širší společnosti. Podpořit přechod od 

ústavních ke komunitním službám by členské státy EU měly také na základě ustanovení 

Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, Úmluvy OSN o právech dítěte a 

Evropské úmluvy o lidských právech. V Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením 

z roku 2007 je zásadní článek 19 popisující právo na nezávislý způsob života a zapojení do 

společnosti (Evropská komise, 2019). Podstatný vliv na reformu péče o duševní zdraví má 

vedle narůstajícího důrazu na práva jednotlivců také význam názoru klientů služeb a pečující 

osob (Sashidharan, 2017:84, WHO, 2018:10). 
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Právě rozvoj komunitní péče poskytované multidisciplinárními týmy by měl mít za 

cíl zplnomocnit klienty služeb k získání co nejvyšší možné úrovně nezávislosti. Uživatelé 

služeb by se měli do reformy zapojit také aktivním obhajováním svým práv a prezentováním 

svých názorů (WHO, 2018:14). 

 „Ale deinstitucionalizace je mnohem víc — znamená vše, co děláme každodenně případ od 

případu, když každou situaci posuzujeme v její jedinečnosti a vztah s každým člověkem 

zakládáme nejprve a především na specifické subjektivitě jedince.“ (Toresini, 2017:174) 

Toresini navíc upozorňuje, že samotným uzavřením ústavů deinstitucionalizaci 

provádět nelze. Uzavření označuje pouze jako první krok k transformaci služeb, vnitřních 

vztahů a vžitých mocenských struktur. Deinstitucionalizaci vnímá jako stálý proces. Aby 

bylo možné směřovat k terapii a rehabilitaci, je třeba denně uzavírat ústavy, které máme ve 

svém běžném životě, vztazích, myslích svých i druhých lidí (Toresini, 2017:175). Na možné 

problémy spojené s deinstitucionalizací poukazuje také Urbina. Mezi problémy patří 

například reformy realizované kosmetickými úpravami, kdy jsou ústavy změněny ve 

vizuálně příjemná místa, ale svými procesy a přístupem setrvávají totálními institucemi3 

(Urbina, 2017:135). Podstatou deinstitucionalizace je proto především změna v myšlení lidí 

a jejich přístupu, nikoliv úprava vzhledu či přepsání metodiky. Důraz je v reformě kladen na 

hodnotu člověka a základním cílem je kvalita života (Mezzina, 2017:4). 

Thornicroft, Deb a Henderson (2016:283) doporučují, aby péče o lidi s duševním 

onemocněním sestávala z pečlivé snahy o rovnováhu mezi komunitní a nemocniční péčí, 

s majoritou péče poskytovanou lidem v jejich domovech či blízko jejich bydliště. Toto 

doporučení koresponduje s balancovanou péčí pro duševně nemocné popsanou na konci 

předchozí podkapitoly. 

Služby pro lidi s duševním onemocněním se nadále vyvíjí a ve 21. století se již těžiště 

služeb změnilo. Ve 20. století převažovala nemocniční péče s dominantní psychiatrickou 

léčebnou, ambulancí a praktickým lékařem. Ve 21. století je podstatná pestrost služeb 

sestávající z akutní lůžkové péče, krizových služeb, praktického lékaře, komunitních týmů, 

chráněných bydlení, rehabilitace a zotavení (Fotiová, 2009:225 podle Muijen, 2005). 

                                                            
3 Pojem totální instituce vychází z díla Ervinga Goffmana. Ve své knize Asylums tak označuje instituce, ve 
kterých je identita jedince systematicky potlačována, lidé jsou izolováni od okolí a musí se řídit pravidly 
nastavenými zaměstnanci těchto institucí. 
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3.4 Komunitní péče o lidi s duševním onemocněním 
3.4.1 Definice pojmu komunita 

Matoušek definuje komunitu jako společenství lidí, kteří žijí či kooperují v jedné 

instituci či jedné lokalitě. V širším pojetí se pojem používá pro komunikující společenství 

profesionální a zájmová, u kterých již díky dnešním komunikačním technologiím není nutný 

stálý kontakt tváří v tvář. Jako příklad autor uvádí komunitu sociálních pracovníků. 

Komunitu spojuje specifická atmosféra a styl komunikace, má své hranice, které jsou více 

či méně otevřené okolí (Matoušek, 2016:85). Za podstatný rys komunity je pokládán také 

smysl pro komunitu, kterému je možné rozumět jako pocitu blízkosti a zdroji solidárního 

jednání (Gojová, 2013:309). 

Dle Palečka (2005) rozlišujeme různorodé typy komunit, např. územní, organizační 

a interakční. Mezi územní komunity patří např. město, vesnice, obec či sousedství. 

Organizační komunity jsou založené zejména na společné životní situaci či zájmech, řadí se 

sem například škola, domov nebo nemocnice. Pro interakční komunity je charakteristická 

silná sounáležitost, sdílené cíle jejich členů, důvěra, respekt a přátelství. Příkladem mohou 

být některé náboženské skupiny či hnutí hippies. 

3.4.2 Komunitní péče v oblasti duševního zdraví 

Komunitní péče o duševní zdraví může být definována skrze některé základní 

charakteristiky: nahlížení na pacienta v socioekonomickém kontextu, přístupnost služby pro 

klienty, služby založené na práci týmu a cenová efektivita služeb. Dalším rysem je také 

zaměření nejen na deficity spojené s nemocí, ale v duchu zotavení také na silné stránky 

člověka, jeho kapacity a aspirace. Cílem je utváření pozitivní identity a self-management 

nemoci. Podstatné je také zahrnutí komunity, zapojení rodiny, blízkých, známých a 

organizací, které člověka obklopují (Thornicroft, Deb a Henderson, 2016:283). 

Komunitní péče má za cíl intervenovat a poskytovat pomoc na vhodné úrovni, 

v náležité podobě a ve správný čas, aby klient nabyl co největší míry soběstačnosti a kontroly 

nad svým životem. Jedná se o systém služeb, odborné podpory a pomoci určené nejen pouze 

klientovi, ale i jeho okolí: 

 v komunitě: služby v běžných životních podmínkách, péče poskytovaná pokud 

možno v blízkosti bydliště 

 komunitou: podpora poskytovaná mimo odborné služby běžným obyvatelstvem, 

které přijímá hendikep svých spoluobčanů a je ochotné jim pomoci (např. sousedé, 

policisté, prodavači v obchodě) 
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 pro komunitu: odborná pomoc profesionálů se nezaměřuje jen na klienty služeb, ale 

také na podporu okolí, které může klienty podporovat (práce s rodinou klientů, 

sousedy, blízkými) (Foitová, 2009:211). 

Filozofie komunitních služeb 

Komunitní péče svou filozofií přesahuje tradiční dělení mezi zdravotními a 

sociálními službami. Komunitní smýšlení staví na schopnostech a silách přirozeného 

společenství napomoci určitým způsobem znevýhodněným jedincům žít kvalitní život dle 

jejich představ a setrvat v přirozeném prostředí (Foitová, 2009:212). 

Jaké jsou charakteristiky dobré komunitní péče pro lidi s duševním onemocněním? 

Ve výzkumu realizovaném v pěti evropských zemích byly zkoumány hodnoty různých 

stakeholderů neboli zainteresovaných stran – klientů služeb, jejich rodin, profesionálů 

poskytujících služby, tvůrců politik v oblasti duševního zdraví i ostatních občanů. Shodli se 

na následujících znacích dobré péče v komunitě: 

- kvalitní pracovní vztah mezi poskytovatelem služby a klientem, který stojí na bázi 

důvěry a spojenectví, ve kterém se ke klientovi přistupuje jako k rovnoprávnému 

spojenci, který má vlastní kompetence, zkušenosti, znalosti a názory 

- efektivní léčba (intervence) přizpůsobená individuálním potřebám daného klienta, 

zaměřená na jeho posílení a zapojení do společnosti 

- široce dostupná služba a péče, která je přístupná pro klienty, jejich rodinné 

příslušníky a blízké lidi i širokou veřejnost 

- důležitost neformálních poskytovatelů péče pro lidi s duševním onemocněním a 

jejich podpora (Van Weeghel a kol., 2005). 

Mezi evidence-based intervence komunitní péče, jejichž účinnost byla ověřena množstvím 

studií, patří např.: 

- rodinná intervence (např. psychoedukace rodinných příslušníků osob s duševním 

onemocněním) 

- case management neboli případové vedení 

- včasné intervence (prevence primární u ohrožených skupin, prevence sekundární u 

nemocných s cílem zabránit relapsu a prevence terciární s cílem předejít 

chronickému rozvinutí nemoci) 

- trénink dovedností 

- self-management 
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- kognitivní a behaviorální terapie 

- podporované zaměstnávání a podporované bydlení (Foitová, 2009:220). 

Jako příklad z praxe lze uvést tým ACT (z anglického assertive community treatment – 

asertivní komunitní léčba), který představuje program komunitní podpory. Jedná se o 

ambulantní multidisciplinární tým určený pro lidi s vážným duševním onemocněním. ACT 

je forma intenzivního případového vedení klientů, která poskytuje proaktivní psychiatrickou 

domácí péči v komunitě. Cílovou skupinou jsou lidé se závažným duševním onemocněním, 

kteří čelí mnoha komplexním problémům v různých oblastech života, čelí opakovaným 

hospitalizacím apod. Mezi východiska tohoto programu patří např. aktivní vyhledávání a 

týmová práce (Van Weeghel, 2009:24,25). 

Mezi jednu z intervencí patří také podpora rodiny osob s duševní nemocí, která se jeví jako 

velmi podstatná. Péče o nemocného s sebou přináší určitou zátěž. Negativní atmosféra a 

špatné rodinné vztahy navíc přispívají k zhoršenému průběhu nemoci; podporování rodiny 

je proto významné. Úspěšné intervence většinou trvají více než 6 měsíců, edukují rodinné 

příslušníky o průběhu duševní nemoci a její léčbě, poskytují prostor pro empatii a podporu. 

Cílem je zlepšit fungování všech členů rodiny a jejich spolupráci jak s klientem služeb, tak 

léčebným týmem (Dixon a kol, 2001). 

Přínos komunitních služeb 

V následujících bodech jsou shrnuty některé výhody, které s sebou komunitní péče 

přináší pro systém i samotné uživatele služeb (Hejzlar, 2004; Foitová, 2009:217-219): 

1. Spoluvytváří komplexní péči 

Vážná duševní nemoc má vliv na život člověka nejen v intrapsychické oblasti, ale 

také v oblasti sociální či vztahové. Péče se stává komplexní, pokud poskytuje 

pacientům léčbu nejen biologickou (psychofarmaky), ale také na úrovni 

psychologické a psychosociální – např. psychoterapie v denních centrech, pracovní 

rehabilitace v chráněné dílně apod. 

2. Je alternativou k hospitalizaci či umožní její výrazné zkrácení 

3. Má preventivní funkci 

Skrze edukaci, programy pro ohrožené skupiny obyvatelstva, krizové služby i týmy 

včasné intervence se komunitní péče snaží o předcházení poruchám či jejich rychlé 

diagnostice a zamezení dalšímu poškození. 

4. Zlepšuje kvalitu života klientů služeb 

5. Má destigmatizační vliv 
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Komunitní péče přináší skrze osvětové a integrační programy pro veřejnost a 

ohrožené skupiny příležitost osobně se setkat s lidmi s duševním onemocněním či 

zjistit, jak fungují služby nabízené této cílové skupině. To podporuje snižování 

stigmatu, které je s tématem psychiatrie spojeno. Navíc tím, že služby jsou 

poskytovány v přirozeném prostředí a nikoli v uzavřených a izolovaných zařízeních, 

pomáhá přiblížit realitu a snižovat tak strach z neznámého. 

6. Podporuje ochranu lidských práv a důstojnosti 

Mezi hodnoty komunitní péče se řadí partnerství pracovníka a klienta, jejich 

vzájemná spolupráce, hodnocení kvality péče, otevřenost. Smyslem komunitní 

služby je také v duchu svých hodnot chránit lidská práva a důstojnost klientů služeb. 

3.5 Stav v ČR 
Péče o lidi s duševním onemocněním v jednotlivých zemích střední a východní 

Evropy, které byly ovlivňovány politikou Sovětského svazu, nebyla zcela stejná. Přesto 

systémy péče o duševní zdraví v těchto zemích měly mnoho společných rysů: péče probíhala 

především ve velkých psychiatrických nemocnicích, systém péče byl řízen a financován 

centrálně vládou, mnohá společenskovědní odvětví související s psychiatrií byla z velké 

části nerozvinutá (např. sociální psychiatrie, psychiatrická epidemiologie či výzkum služeb), 

a na zaměstnance těchto služeb, pacienty, jejich rodiny ani běžné občany nebylo pohlíženo 

jako na zúčastněné strany problému – tzv. stakeholdery. Až velké socioekonomické změny, 

které začaly s rokem 1989, umožnily zemím měnit systém péče o duševní zdraví (Winkler 

et al, 2017:1). 

Již po sametové revoluci v roce 1989 část psychiatrů a ostatních odborníků 

upozorňovala na nutnost reformy péče o duševní zdraví (WHO, 2018:10). Začátkem 

devadesátých let začaly vznikat první příklady komunitní péče v různých městech České 

republiky (např. v Pardubicích, Mladé Boleslavi, Praze či Havlíčkově Brodě). Zde začala 

vznikat mimonemocniční zařízení typu chráněných dílen, chráněných bydlení či denních 

sanatorií, určená především lidem se závažným duševním onemocněním. Zřizovateli však 

byly především nestátní neziskové organizace, které měly problémy se zajištěním financí 

pro poskytování služeb, a tak po nadějném začátku došlo k zpomalení vývoje a rozvoje 

služeb pro duševně nemocné. Nezvládla se vytvořit funkční síť a neexistoval dostatek 

mobilních služeb (Foitová, 2009:209). 

Vláda a ministerstvo začalo reformu psychiatrie řešit od roku 2011. K řešení 

napomohla dosažitelnost financí z evropských strukturálních a investičních fondů, které 

přispěly k financování transformace služeb. V říjnu roku 2013 vydalo Ministerstvo 
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zdravotnictví Strategii reformy psychiatrické péče, ve které popsalo plány na směřování 

služeb v oblasti psychiatrie. Jednou z priorit je také kvůli přetrvávající stigmatizaci 

zapojování uživatelů služeb v roli stakeholderů do všech úrovní reformy (WHO, 2018:10). 

V České republice probíhá v současné době reforma psychiatrické péče, která 

představuje dlouhodobý proces přinášející změny v poskytování služeb lidem s duševním 

onemocněním. Dle zkušeností ostatních zemích se předpokládá, že reforma bude trvat 15 až 

20 let, nyní probíhá první fáze do roku 2021, kdy jsou započaty nevyhnutelné změny 

systému a tvořeny podmínky pro jejich pokračování. Mezi tyto změny patří například 

rozšiřování komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním či zavádění 

multidisciplinárního přístupu, který má za cíl podporovat klienta ve všech oblastech, ve 

kterých pomoc a podporu potřebuje: celkový zdravotní stav, bydlení, práce apod. (Malý 

průvodce psychiatrickou…, 2017:6,8,13).  

Obecným cílem reformy je zlepšení kvality života osob trpících duševním 

onemocněním. Účelem je také klást důraz na naplňování a prosazování lidských práv 

uživatelů služeb, které jsou obsaženy např. v Úmluvě o právech osob se zdravotním 

postižením. Mezi stěžejní nástroje a prostředky, jak stanovený cíl naplnit, patří 

restrukturalizace služeb, vytvoření funkční sítě zařízení poskytujících péči a změna přístupů 

a myšlení zaměstnanců poskytujících služby (Malý průvodce psychiatrickou…, 2017:5). 

Zásadní součástí reformy psychiatrie jsou nově vznikající Centra duševního zdraví 

(CDZ), jejichž podstatu tvoří multidisciplinární terénní tým, který umožňuje poskytování 

služeb klientům v jejich domovském prostředí. Záměrem CDZ je stát se službou, která je 

mostem mezi ambulantními psychiatrickou péčí a lůžkovou péčí (Farkač a kol., 2018:26). 

Primární cílovou skupinou CDZ jsou chroničtí pacienti se závažným duševním 

onemocněním (tzv. SMI – Severe Mental Illness, tedy pacienti s vážným průběhem 

schizofrenních onemocněním a bipolární afektivní poruchou). Jde o skupinu pacientů, kteří 

jsou nejvíce ohroženi riziky institucionalizace a sociální exkluzí. Další cílovou skupinou 

CDZ by měly být také osoby s raným výskytem psychotického onemocnění, kterým by byla 

poskytnuta včasná intervence (Malý průvodce psychiatrickou…, 2017:19). 

 Mezi úkoly vznikajících CDZ má dle odborníků z Národního ústavu duševního 

zdraví (NÚDZ) patřit také schopnost včas reagovat na duševní nemoci, které se v komunitě 

rozvíjejí. Proto by potenciální cílovou skupinou služeb CDZ měly být také osoby s rizikem 

vzniku vážného duševního onemocnění. Přesto vzhledem ke kapacitě Centra, která je 120 – 

280 osob na CDZ a incidenci vážných duševních nemocí, je pravděpodobné, že týmy CDZ 
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nebudou disponovat personálními kapacitami pro aktivní vyhledávání osob, ale budou 

poskytovat služby především lidem s chronickým onemocněním (Farkač a kol., 2018:26). 

Odborníci z MZ ČR reagovali na problémovou oblast prevence tak, že vytvořili Národní 

akční plán pro duševní zdraví, který představuje vládní strategii pro roky 2020-2030. Jedním 

z cílů akčního plánu je vytvoření funkčního systému primární prevence a včasných 

intervencí (Duškov, 2019). 

Nynější CDZ jsou určena dospělým pacientům. Model multidisciplinárních týmů 

bude ale testován i pro další cílové skupiny pacientů – např. děti, seniory trpící duševními 

nemocemi nebo pro osoby se závislostmi (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2018). Na to, že 

je potřeba věnovat větší pozornost právě ostatním cílovým skupinám komunitních 

psychiatrických služeb, upozorňuje také Pěč. Řadí sem právě děti a adolescenty trpící 

duševními problémy či staré lidi trpící demencí (Pěč, 2019). 

CDZ poskytují zdravotně sociální služby, proto jsou jejich týmy složeny z odborníků 

různých profesí – psychiatr, psychiatrická/všeobecná sestra, sociální pracovník, psycholog, 

peer konzultant a pracovní konzultant. Centra poskytují mobilní, ambulantní, krizové a denní 

služby. Předpokládá se také spolupráce CDZ s dalšími službami v daném regionu, a to 

například v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnočasových aktivit. (Malý 

průvodce psychiatrickou…, 2017:19,20). Podstatným rysem služeb CDZ je asertivita, tedy 

podpora nejen klientů, kteří se o pomoc aktivně přihlásí, ale také klientů, kteří službu 

nevyhledají či ji přímo odmítají, jejich nemoc se zhoršuje a oni se stávají čím dál více 

vyloučenými z běžné společnosti. Díky tomu přístupu by se mělo CDZ dařit „zachytit“ 

klienty, kteří z běžných služeb vypadávají a zůstávají bez pomoci. Součástí služeb je tedy 

aktivní vyhledávání lidí, kteří trpí vážným duševním onemocněním a nedostávají žádnou 

podporu (Základní principy…, 2017:7). Služby jsou postaveny na případovém vedení (case 

managementu), kdy má každý klient s cílem individualizované péče v rámci týmu 

přiděleného klíčového pracovníka. Klíčový pracovník koordinuje naplňování individuálního 

plánu zotavení (recovery plan) a dle potřeb klienta zapojuje do péče ostatní členy týmu 

(Základní principy…, 2017:10,11). 

V multidisciplinárním týmu CDZ je počítáno s rolí peer konzultanta jako 

rovnocenného člena týmu se specifickými znalostmi a dovednostmi, jehož nejde nahradit 

profesionálem. Je zdůrazněno také to, že peer přináší do týmu pohled uživatele služeb, 

člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí, což přispívá i k nastavení „recovery 

orientovaného“ přístupu týmu. V metodice je i obecné doporučení na specifickou 

individuální podporu a supervizi peer konzultantů (Základní principy…, 2017:11,15). 
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Prvních pět CDZ bylo v ČR otevřeno v září 2018 v Brně, Přerově, Havlíčkově Brodě 

a na dvou místech v Praze: v Proseku a ve Strašnicích. V současné době4 funguje 21 Center 

duševního zdraví. Fungující centra najdeme také v Strakonicích, Karlových Varech, Chebu, 

Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Trutnově, Pardubicích, Kroměříži, Uherském Hradišti, 

Opavě, Plzni a v Praze 6 a 8 (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2019). 

Ministerstvo zdravotnictví plánuje do roku 2021 vznik celkem 30 CDZ, do budoucna 

je v plánu síť čítající až 100 CDZ, která budou rovnoměrně rozmístěna po České republice. 

Ministerstvo zdravotnictví kooperuje s mnoha zainteresovanými subjekty, kteří se do 

formování reformy zapojily – odbornou společností, pojišťovnami, kraji, obcemi, 

poskytovateli i příjemci služeb. Zásadní je také spolupráce s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, protože například služby poskytované v CDZ jsou zdravotně-sociální 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2018). 

Jak uvádí Říčan (2015:32), koncept recovery není v Strategii reformy psychiatrické 

péče vydané Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013 explicitně přítomno. V Malém 

průvodci reformou psychiatrické péče vydané v roce 2017 však již pojetí recovery popsáno 

je. Je zde navíc uvedeno, že: „Cílem péče o lidi s duševním onemocněním by mělo být 

dosažení plnohodnotného života bez ohledu na symptomy duševní nemoci.“  (Malý průvodce 

psychiatrickou…, 2017:12). V oficiálním dokumentu nazvaném Základní principy péče 

poskytované v CDZ je koncept zotavení prezentován jako základní filozofie péče 

poskytované v CDZ, popsány jsou i základní principy zotavení jako naděje, zaměření na 

silné stránky a individualizovaná péče (Základní principy péče…, 2017:5,6). To potvrzuje, 

že nové služby pro duševně nemocné již v rámci reformy systému psychiatrie vznikají se 

znalostí konceptu recovery a s cílem prosazovat zavedení myšlenek tohoto konceptu do 

praxe péče o lidi s duševním onemocněním.  

                                                            
4 prosinci 2019 
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Praktická část 

4 Cíl praktické části práce a výzkumné otázky 

4.1 Výzkumný cíl 
Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaké zisky a potíže spojené s jejich profesí 

vnímají peer pracovníci zaměstnaní v oblasti duševního zdraví. Vedlejším cílem je zjistit, 

jak peeři vnímají vliv profese na jejich zotavení. 

Zisky spojenými s profesí peera mám na mysli benefity, pozitivní stránky, které peer 

pracovníci hodnotí jako výhody, které mají díky roli a zaměstnání, které vykonávají.  

Potížemi spojenými s profesí peera míním problémy, výzvy, nepříjemné situace, ztráty, 

limity, které peeři zažívají ve spojitosti se svou pracovní rolí.  

4.2 Výzkumné otázky 
Vzhledem k výzkumnému cíli jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

1. Jaké zisky spojené s jejich profesí vnímají peeři pracující v oblasti duševního zdraví? 

2. Jaké potíže spojené s jejich profesí vnímají peeři pracující v oblasti duševního zdraví? 

3. Jak peeři vnímají vliv svého zaměstnání v oblasti duševního zdraví na svou cestu 

zotavení? 
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5 Metodologie výzkumu 

5.1 Výzkumný design a metoda 
Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem si zvolila kvalitativní výzkumný design. 

Výhodou kvalitativního výzkumu je to, že umožňuje hlouběji problému porozumět. Jak 

uvádí Corbinová a Strauss (1999:11), „kvalitativní metody se užívají k odhalení a 

porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také 

použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme“. Jako metodu 

vytváření dat jsem využila polostrukturované rozhovory s peer pracovníky. V těchto 

individuálních rozhovorech je větší prostor pro hlubší zachycení postřehů, názorů a 

sebehodnocení, a také možnost doptávat se v průběhu rozhovoru. Otázky se zaměřovaly 

především na vnímání výhod i problémů spojených s profesí peera, reflexi a zkoumání vlivu 

zaměstnání na zotavování. Pozornost byla věnována i peerovi jako zaměstnanci. Kostra 

polostrukturovaného rozhovoru tvoří přílohu této diplomové práce. 

5.2 Popis a výběr výzkumného vzorku 
Předmětem výzkumu jsou peer pracovníci z oblasti duševního zdraví. Výzkumný 

vzorek tvoří peer pracovníci, kteří pracují v různých neziskových organizacích v ČR (v 

Praze, Českých Budějovicích, Nymburku a Mladé Boleslavi). Část respondentů jsem získala 

díky spolupráci s neziskovou organizací pracující s peery v Praze, část respondentů 

pracujících mimo Prahu jsem získala díky metodě sněhové koule, kdy mi peeři díky svým 

kontaktům doporučili své přátele a kolegy z peerské komunity. Některé respondenty 

z menších měst jsem oslovila díky kontaktu přítomném na webu organizace, která je 

zaměstnává. Výběr respondentů probíhal záměrně, protože jsem určila kritéria, která musí 

respondent splňovat: 

- zaměstnán/a na pozici peer konzultanta/peer lektora/peer poradce nejméně jeden rok 

- ochota účastnit se výzkumu 

Peera jsem pro účel výzkumu definovala jako člověka, který má vlastní zkušenost 

s duševním onemocněním a byl zaměstnán, aby poskytoval služby dalším lidem s duševním 

onemocněním také na základě své žité zkušenosti. 

Výzkumný vzorek tvoří deset peer pracovníků, kteří souhlasili s realizací rozhovorů. 

Další zdroj dat mi poskytl individuální rozhovor s manažerkou programu v 

organizaci spolupracující s peery, který měl za cíl zjistit její názor na potřeby peerů, výhody 

a nevýhody spojené s profesí peera a význam podpory organizace zaměřené na peer 

pracovníky. 
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5.3 Charakteristika respondentů 
Výzkumný vzorek tvoří deset peer pracovníků, z toho pět mužů a pět žen viz Tabulka 

1 níže.  

Respondenti byli ve věkovém rozmezí 20-50 let a měli zkušenost s vážným duševním 

onemocněním.5 Rozhodla jsem se cíleně nezjišťovat věk a diagnózu respondentů v rámci 

ochrany bezpečí respondentů, navíc si myslím, že tyto informace nejsou pro výsledky 

výzkumu podstatné. S cílem zvýšit anonymitu respondentů jsem změnila jejich jména a 

v některých případech také zaměnila pohlaví a město respondentů. Krátké medailonky 

respondentů v třetí kapitole praktické části jsou ze stejného důvodu mírně upravené. 

Jméno 

respondenta 

Město Peer 

specializace 

Vzdělání Délka 

rozhovoru 

Ross České 

Budějovice 

Peer lektor VŠ 83 minut 

Rachel Praha Peer lektor VŠ 75 minut 

Chandler Mladá Boleslav Peer lektor + 

peer poradce 

VŠ 40 minut 

Monica Praha Peer lektor VŠ 30 minut 

Phoebe Praha Peer lektor + 

peer poradce + 

peer konzultant 

VŠ 80 minut 

Joey Praha Peer lektor VŠ 97 minut 

Richard Praha Peer konzultant 

+ peer lektor 

SŠ 95 minut 

Janice České 

Budějovice 

Peer konzultant VŠ 59 minut 

Emily Nymburk Peer konzultant 

+ peer poradce 

SŠ 53 minut 

Gunter Praha Peer konzultant VŠ 70 minut 
Tabulka 1 Přehled rozhovorů 

5.4 Průběh projektu 
Terénní výzkum probíhal v březnu, dubnu, srpnu, září a říjnu 2019. Díky tomu, že 

všichni respondenti souhlasili, nahrávala jsem rozhovory na diktafon, což přispělo 

k možnosti efektivně zaznamenat získaná data. 

Jak jsem uvedla výše, první část respondentů jsem získala díky kontaktu od 

manažerky jedné pražské neziskové organizace spolupracující s peery. Před zahájením 

výzkumu jsem se dvakrát setkala s manažerkou organizace a ptala se jí na to, jak spolupráce 

s peery v jejich organizaci funguje, jak a kdy začal projekt s peery, jak s nimi komunikují, 

jaké mají zkušenosti se zapojováním peerů a plány do budoucna. Poté jsem se účastnila 

                                                            
5 Dle zahraniční literatury severe mental illness – SMI. 
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začátku jedné z porad manažerky týmu s peery, cílem bylo seznámení se s některými peer 

pracovníky osobně a představení svého studia a cíle diplomové práce. 

Respondenti byli velmi ochotní a spolehliví, nebyl proto velký problém domluvit se 

na termínu setkání. Prvotní kontakt byl většinou pomocí e-mailové komunikace, později 

jsme se domlouvali i přes telefon. Ve dvou případech jsme se poprvé setkali osobně 

v organizaci. 

Devět rozhovorů se odehrávalo buď v kavárně, domácnosti respondenta nebo klidné 

místnosti v organizaci, kde pracují. S cílem nalezení bezpečného místa pro respondenta jsem 

nechávala možnost zvolit si místo na nich. Jeden rozhovor probíhal kvůli časové vytíženosti 

respondenta po telefonu. Po prvním pilotním rozhovoru jsem mírně upravila znění některých 

otázek, aby byly pochopitelnější. Při dalších rozhovorech jsem omezila používání slova 

pozice ve spojitosti s peerstvím, respondentovi pilotního rozhovoru toto slovo vadilo. 

Mluvili jsme o tom a shodli jsme se na slovech profese a role, které mu k peerství seděly 

více. 

Po uskutečnění všech rozhovorů s peer pracovníky a analýze dat, jsem realizovala 

rozhovor s manažerkou týmu pracujícího s peery v pražské neziskové organizaci. Cílem 

bylo představit jí výsledky analýzy dat a zjištění jejího pohledu na potřeby peerů, zisky a 

ztráty spojené s peerskou prací, a také na důležitost podpory organizace směřované peer 

pracovníkům. Zajímal mě také způsob práce a nastavení organizační podpory pro peery. 

5.5 Popis analýzy rozhovorů 
Pro realizaci analýzy dat jsem postupovala dle metod z knihy Corbinové a Strausse 

(1999:43-48) a Švaříčka a Šeďové (2007:211-227). Rozhovory byly přepsány technikou 

doslovné transkripce do textové podoby. Následně jsem data zpracovala pomocí otevřeného 

kódování. Text jsem rozdělila na jednotky (věty a odstavce), kterým jsem přidělila jednotlivé 

kódy. Kódy jsem poté seskupila do několika kategorií. Každá kategorie sdružila kódy, které 

označují podobné téma, jev či význam. 

Pro vytvoření kategorizovaného seznamu kódů jsem využila techniku „vyložení 

karet“ (Švaříček, Šeďová, 2007:226), kdy jsou kategorie vztahující se k výzkumné otázce 

použity jako názvy kapitol. Kategorie jsem seřadila dle výzkumných otázek a v 

jednotlivých kapitolách jsem popsala a interpretovala kódy zařazené do dané kategorie. 

Tučně jsou ve výsledcích analýzy označeny jednotlivé kódy, které respondenti 

uváděli a které jsem následně seskupovala dle významu do kategorií. Pro ukázku toho, jak 

jsem postupovala, je přidána tabulka 2, ve které jsou vidět odpovědi (kódy) týkající se 
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přínosů a ztrát peerství zaznamenané u jednotlivých respondentů a jejich následná 

kategorizace. Respondenti jsou označeni čísly, jejich pořadí odpovídá seznamu medailonků 

v kapitole 4.1. 

Kategorie s kódy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Přínosy           

Zisky klientské práce           

uplatnění vlastní zkušenosti X X X X X X X X X  

možnost předat znalosti X X X X X X X X X  

zpětná vazba a obohacení od klientů X X     X X X X 

unikátní vazba peer:klient  X   X  X X X X 

Osobní zisky           

emancipace X     X X  X X 

svoboda X X  X  X  X X  

energie X         X 

sebevědomí X      X X X X 

zisk nových dovedností X X  X X  X  X  

náhled X   X   X  X  

realizace X X X X   X X X  

smysl X X X X X X X X X X 

autenticita       X X  X 

sebepoznání    X  X   X  

přehled o průběhu nemoci a nabídce 

služeb 

X   X X  X  X  

Resocializace           

blízké vztahy X X  X X X X  X  

zisk vzorů  X  X X X X    

kontakty X X  X X X X  X  

finanční příjem X X  X  X X X X X 

Odborný vliv           

destigmatizační vliv X  X X       

podílet se na podobě péče X X     X  X X 

kontakt a učení se od odborníků X X     X X X  

Ztráty           
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Není úniku z tématu duš. zdraví           

neustále v myšlenkách u nemoci X X  X X X X   X 

definice sebe sama skrze nemoc      X     

emoční únava X X  X X   X X X 

potřeba psychohygieny  X     X X X  

Zdroj stresu a únavy           

vyčerpání, únava X X   X  X X X  

stres X X       X  

úzkost      X     

strach X          

Stigma peerství           

stigma duš. nemoci X X  X X  X  X  

nepochopení okolím, co peer znamená   X X X   X  X 

nutnost se chránit a tajit peerství   X  X    X  

ztížení nalezení práce v komerci  X         

Nutnost jít s kůží na trh           

ztráta soukromí X X         

sdílení osobních, intimních informací  X         

Úskalí klientské práce           

držet si hranice terapeutického vztahu  X     X  X  

přizpůsobit se koncepci služby       X    

odpovědnost za klienta       X X  X 

agresivní, odmítaví klienti  X     X X X  

Nahodilost úvazku u peer lektorů   X  X      

Tabulka 2 Kódy a kategorie k ziskům a ztrátám peerství 

5.6 Limity výzkumu 
Mezi možná omezení výzkumu patří možnost ovlivnění výsledků osobou 

výzkumníka, který může své postoje, hodnoty a vlastnosti vyjadřovat podobou pokládání 

otázek či způsobem, jak porozumí odpovědím. Snažila jsem se tomu částečně předcházet 

pomocí nestranných otázek, omezení předpokládání odpovědí a využitím výhody 

kvalitativní metody – možnosti doptávat se, jak je odpověď myšlena. 

Původ zkreslení výsledků může být také u samotných účastníků výzkumu, protože 

informace mohou částečně zatajovat či upravovat. Podpora pravdivosti informací proběhne 

skrze ujištění, že výsledky rozhovorů budou anonymní. Pozornost byla věnována i volbě 
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bezpečného místa pro rozhovor a snaze vytvořit atmosféru důvěry. Přesto je pochopitelné, 

že otázky zaměřené na hodnocení organizace atd. mohou někteří respondenti vnímat jako 

ohrožující. 

Rozhovory byly vedeny z pozice studenta – externího výzkumníka, který není 

součástí organizace, kde pracují. To přineslo výhody i nevýhody – na jednu stranu nestranný 

pohled zvenčí, na druhou stranu během jednoho či dvou setkání není možné vytvořit silný 

vztah důvěry. 

5.7 Etické aspekty výzkumu 
Ve spojitosti s cílovou skupinou výzkumu, kterou tvoří lidé s duševním 

onemocněním, vyvstává aspekt etiky. Důležitou součástí etického výzkumu je zajištění 

ochrany soukromí respondentů. Snažila jsem se řešit zachování soukromí tím, že všechny 

údaje respondentů jsou anonymizované – použila jsem jiná jména, v některých případek 

změnila pohlaví a některé osobní údaje, aby nebylo možné jednoduše rozpoznat jednotlivé 

respondenty. Peer pracovníci navíc tvoří určitou komunitu, jejíž členové se mezi sebou ve 

velké míře znají, a tak by mohlo dojít k tomu, že by se z odpovědí mohli vzájemně poznat. 

Jako řešení tohoto omezení jsem se o tom snažila s respondenty mluvit a znát jejich názor 

na toto riziko. Respondenti si tohoto rizika byli vědomi a nečinilo pro ně problém, uváděli, 

že se mezi sebou většinou dobře znají a mají kladný kolegiální či přátelský vztah. Zásadní 

pro ně bylo, aby nebyla uvedena jejich pravá jména a byla zaručena anonymita před 

veřejností. Ve snaze zvýšit bezpečí respondentů tvoří výzkumný vzorek peer pracovníci 

z více měst v České republice. 

Důležitá je také ochrana bezpečí a informovanost respondentů. Před zahájením 

rozhovorů jsem proto s každým respondentem mluvila o účelu výzkumu, hlavních tématech 

rozhovoru, o tom, kdo bude mít přístup k jeho odpovědím. Respondenti měli na výběr, jestli 

se chtějí výzkumu účastnit, všichni respondenti se na tomto výzkumu podíleli dobrovolně. 

S respondenty jsem také podepsala informovaný souhlas, který shrnuje všechny podstatné 

informace o výzkumu. Vzor informovaného souhlasu je možné najít v příloze práce. Některé 

otázky rozhovoru jsou velmi osobní, týkají se osobních pocitů respondentů, jejich vztahů, 

nemoci apod., proto je důležité vytvořit atmosféru bezpečí. K tomu jsem se snažila přispět 

tím, že jsem se respondentovi vždy představila, vysvětlila, co studuji, proč mám zájem o 

tohle téma a to, že data z rozhovorů budou využita pro mou diplomovou práci.  

Možným omezením mohlo být také nahrávání rozhovorů na diktafon. Před každým 

rozhovorem jsem se respondentů ptala na souhlas s nahráváním a vysvětlovala, že přepisovat 



42 
 

rozhovor do textové podoby budu já a nebudu poté poskytovat nahrávku žádným dalším 

osobám. Všichni respondenti s nahráváním souhlasili.  

Respondentům jsem také nabídla zaslání diplomové práce k přečtení.  
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6 Výsledky analýzy a interpretace dat 

6.1 Medailonky respondentů 

Ross 

Ross se pohybuje v oblasti duševního zdraví již mnoho let. Nyní pracuje mimo jiné 

na částečný úvazek jako peer lektor. Vystudoval žurnalistiku a jeho obor ho inspiruje i 

v současném zaměstnání. Je ženatý a ve volném čase rád zpívá a hraje divadlo. 

Phoebe 

Phoebe v současnosti pracuje jako peer konzultantka a peer poradkyně, má ale 

zkušenost i s prací peer lektorky. Ze znalostí oboru pedagogiky volného času, který 

vystudovala, čerpá při práci dodnes. 

Monica 

Monica má zkušenosti s prací peer lektorky, zklamala ji ale nárazovost této práce a 

v současné době už se této práci příliš nevěnuje. Pracuje na pracovním místě mimo obor 

duševního zdraví, kde svou diagnózu tají. Má pracovní zkušenosti také z komerční sféry. 

Chandler 

Chandler pracuje na částečný úvazek jako peer lektor, jeho zaměstnáním je ale také 

řídící pozice v organizaci podporující lidi s duševním onemocněním. Je absolventem 

Vysoké školy ekonomické a má rád knihy. 

Joey 

Joey má zkušenost z mnoha různorodých pracovních pozic od stavebního dělníka po 

management mezinárodní organizace. Nyní pracuje na částečný úvazek jako peer lektor a na 

běžném pracovním místě, kde svou diagnózu musí tajit ze strachu z nepochopení. 

Rachel 

Rachel se věnuje práci peer lektorky na částečný úvazek, pracuje i na jiné pozici 

v oblasti duševního zdraví. Mezi její zájmy patří literatura a výtvarná tvorba. 

Richard 

Richard pracuje jako peer konzultant na poloviční úvazek, na zkrácený úvazek se 

věnuje mimo jiné supervizi, která ho velmi baví. V pomáhající profesi našel smysl a 

naplnění, které se mu v ostatních zaměstnáních nalézt nedařilo. 

Janice 

Janice pracuje jako peer konzultantka ve službě, se kterou v minulosti spolupracovala 

jako klient. Důležitá je pro ni rodina. Jejím velkým snem je absolvovat psychoterapeutický 

výcvik. 
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Emily 

Pro Emily je peerství prvním zaměstnáním po dokončení studia střední školy, kdy 

propuklo její duševní onemocnění. Pracuje už více než dva roky jako peer konzultantka na 

poloviční úvazek. Oslovila ji jedna z neziskových organizací a do budoucna se zřejmě bude 

věnovat i peer lektorství. Na své práci oceňuje možnost osobního rozvoje a vzdělávání. Jejím 

tématem je studium vysoké školy, do budoucna zvažuje studium oboru sociální práce na 

vysoké škole. 

Gunter 

Gunter vystudoval vysokou školu technického směru, ale v oboru se nenašel a věnuje 

se peer konzultantství. Je duší umělec, baví ho zpěv, kresba i další kreativní činnosti.  
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6.2 Výsledky analýzy dat 

6.2.1 Přínosy spojené s profesí peera 

6.2.1.1 Zisky klientské práce 

Do této kategorie spadají témata, která peer pracovníci uváděli a která souvisejí se 

specifiky práce s klienty. Vlastní zkušenost s duševní nemocí je jednou z podmínek pro 

pozici peera v oblasti duševního zdraví. Ukázalo se, že možnost uplatnit vlastní 

zkušenost pro pomoc druhým a příležitost předávat jim znalosti peeři vnímají jako 

výhodu, uvedlo to devět z deseti respondentů. 

„Když člověk přednáší mezi duševně nemocnými, tak je velkou odměnou, že po těch šesti 

hodinách lidem ten děs a vystrašení z nemoci zmizí z očí. To je okamžitá reakce na to, jestli 

svoji práci děláte dobře, nebo neděláte.“ (Joey) 

„Já mám takový motto: Chci pomáhat sobě i druhým. Nejde mi o to mít pro sebe víc výhod 

než pro druhý, ale jde mi o to pomáhat sobě i druhým.“ (Ross)  

Téma pomoci druhým jako benefitu práce peera koresponduje i s výsledky výzkumu 

Salzera (2002:285), kde všech 14 informantů uvedlo jako to, co mají na profesi peera rádi a 

z čeho těží, možnost usnadňovat zotavení druhých. 

Využití vlastí zkušenosti na pomoc druhým je spojeno také s transformací své 

náročné situace v něco užitečného, což zmiňovalo jako motivaci i výhodu většina 

respondentů tohoto výzkumu. Příkladem je i zkušenost Monicy: „Dávalo mi smysl svoji 

vlastní zkušenost užít k něčemu dobrýmu, protože jinak ta nemoc byla spíš velký utrpení.“ 

Blízká setkání a podpora přináší radost 

Práce s klienty v rámci pomáhající profese má mnohá specifika, jejíž důležitou 

součástí je vztah mezi pracovníkem a klientem (Kopřiva, 1997:28). Silný důraz je kladen na 

rovnocenný vztah, ve kterém je klientovi i pracovníkovi ponechána autonomie a 

autentičnost. 

Právě lidský vztah je něco, co peer pracovníci vnímají jako benefit spojený s jejich 

profesí. Jako přínos označili možnost blízkých setkání s klienty a to, že jim podpora 

ostatních přináší radost. To dokládá i příběh, který vyprávěl respondent Ross: „Moc 

příjemný pro mě bylo setkání s jedním člověkem, který byl umístěný v domově se zvláštním 

režimem. Vyprávěl mi svůj příběh a mám pocit, že jsem na něj zapůsobil pozitivně. Zdravili 

jsme se spolu po půl roce, když jsem přijel znovu. Byl z té přednášky úplně nadšenej.“ 
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„To, že se klientovi svěřím se svými zkušenostmi, učiní to, že on mi tu otevřenost vrací. To 

mi dává velký smysl a přináší radost.“ (Janice) 

Peeři vyprávěli mnoho příběhů svých klientů, což dokládá i to, že jim na těchto lidech 

záleží, jejich zážitky si pamatují a přemýšleli nad nimi. 

Unikátní vazba peer:klient 

Vztah mezi peer pracovníkem a klientem je často výjimečný. Vazba, která mezi nimi 

může vzniknout, se liší od spojení, které se objevuje mezi klientem a odborníkem. Chápání 

peer pracovníků jako přátel přispívá také fakt, že jedním z jejich pracovních nástrojů je jejich 

vlastní příběh zotavování. Od peerů se proto očekává, že budou sdílet své zkušenosti 

s duševní nemocí, prohry i pády, se kterými jsou mnohdy spojené osobní niterné informace 

a náhled do jejich života (Davidson et al., 2006:447). 

Peer pracovníci jsou schopni naplňovat některé potřeby klientů s duševním 

onemocněním, které profesionální tým nemůže naplnit. Příkladem je například porozumění 

frustraci klientů, kterou cítí k „systému“ (Mowbray et al., 1998:397).   

I respondenti tohoto výzkumu uváděli, že mají jiný styl práce než profesionálové, 

což vede k unikátní vazbě, kterou s klienty vytváří. Schopnost navázat tento druh vztahu 

někteří vnímali i jako expertnost peerství, dovednost, která je těžko přenositelná na 

odborníky, kteří nemají vlastní zkušenost s duševní nemocí. To říká i respondentka Phoebe: 

„Ten vztah mezi peerem a klientem mi hodně dává, někdy je ale i vyčerpávající. Myslím si, 

že je asi mnohem bližší než mezi klientem a odborníkem.“  

„Já si cením, že se k těm klientům ze své pozice můžu dostat mnohem blíž a cítím, že oni to 

oceňují.“ (Gunter) 

Vnímání vztahu mezi peerem a klientem v této podobě koresponduje i s výsledky 

výzkumu Cabrala et al. (2014:108), kde peer pracovníci uváděli, že sdílení osobní zkušenosti 

jim umožňuje utvářet hlubší vazby s klienty oproti ostatním členům týmu. 

Díky autenticitě peerů může vzniknout hlubší napojení mezi nimi a klienty, což jim 

umožňuje klienty posilovat a angažovat jiným způsobem než v případě ostatních odborníků. 

Sdílení autentického osobního příběhu a cesty zotavení přináší a umožňuje jiný styl práce 

než práce profesionálů (Moran et al., 2013:281). Vyprávět svůj příběh neznamená pro 

respondenty závažný problém, protože zůstává na nich, jakou část jejich života s nemocí 

chtějí sdílet. Zpracovat svůj příběh a umět ho použít během práce s klienty či vzdělávacích 
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přednášek je i součástí přípravy na pozici peer pracovníků. „Na to (řešení vlastního příběhu) 

jsem si zvykl velmi dobře, někdy odhalím méně a jindy mnohem více. Dal jsem si hranici, za 

kterou jít nechci a většinou za ní nejdu.“ (Joey) 

Obohacení od klientů 

Jedinečná vazba mezi peer pracovníkem a klientem přináší další výhodu, kterou peeři 

popisovali, a to vzájemné obohacování mezi klientem a pracovníkem. Bylo to typické 

hlavně pro peer konzultanty, jejichž práci tvoří opakovaný blízký kontakt s klienty. Peeři 

popisovali oboustranný přínos, který se zakládá na symetrii jejich vztahu a důvěře.  

„Dostávám dobrou zpětnou vazbu od klientů, se kterými pracuju. Ne vždy je ta zpětná vazba 

kladná, ale ti lidé mi dokážou pomoci. Jakmile jste s někým ve vyšší interakci a máte s ním 

navázaný nějaký terapeutický vztah, tak ta pomoc může být vzájemná, ti klienti vás mohou o 

něco obohatit. Mně to připadá velmi užitečný.“ (Phoebe) 

6.2.1.2 Osobní zisky 

Kategorie osobní zisky v sobě slučuje výhody pro peer pracovníka a jeho osobní 

rozvoj.  

Většina respondentů má za sebou období, kdy kvůli nemoci nemohli pracovat, nebo 

onemocněli po ukončení studia a pracovní zkušenost ještě neměli. Práce peera s sebou nese 

výhody spojené obecně s osamostatněním a získáním zaměstnání: pocit emancipace, zisk 

sebevědomí a svobody. Pomáhat druhým a pocit užitečnosti a ocenění od ostatních přináší 

zvýšení sebeúcty a sebevědomí u peer pracovníků. Tyto přínosy pro peer pracovníky 

potvrzují také výsledky výzkumů z českého prostředí (Zpráva o přínosu..., 2015:26) i 

zahraničí (Salzer, 2002:285). 

„To, že si mě na pozici peera vybrali mezi dalšími asi 10 zájemci, mi hodně zvedlo 

sebevědomí.“ (Gunter) 

Tři respondenti uváděli jako výhodu to, že mu peerství přináší možnost být 

autentický, sám sebou, což je u peerské práce, kdy člověk pracuje s vlastním životním 

příběhem, podstatné.  

„Já jsem se v té práci našel, můžu tam být já, sám sebou, přirozený a funguje to.“ (Richard) 

Všichni respondenti během rozhovorů uvedli, že peerství jim přináší do života smysl. 

Někteří mluvili o tom, jak jim pocit smysluplné činnosti pomohl v počátku, kdy začínali 

pracovat jako peeři a oni uviděli smysl v pomoci druhým. Jiní peeři popisovali smysl, které 
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jim peerství přináší, v tom, že vidí výsledky své práce, naplňují se jejich cíle, uskutečňují se 

pokroky – u klientů i na systémové úrovni péče o duševní zdraví. 

„Naplňuje to nějakou mojí potřebu po smysluplné činnosti, udělat z té vlastní zkušenosti 

něco užitečného i pro druhé.“ (Monica) 

Sedm respondentů uvádělo jako benefit peerství možnost realizovat se 

v zaměstnání, dělat profesi, která je naplňuje. Pro respondentku Phoebe bylo navíc 

přínosem peer konzultování to, že získala pozici „důstojnou pro vysokoškolačku.“ 

Při individuální klientské práci peer konzultantů či práci se skupinou u peer lektorů 

mají peeři příležitost rozvíjet svoje kompetence v oblasti mezilidských vztahů. Respondenti 

uváděli jako benefit své profese zisk nových znalostí a dovedností. Naučili se např. „jak si 

udržovat hranice s klienty“, „jak říkat ne“, „jak zvládat agresivního klienta“, „jak lépe 

komunikovat s jednotlivcem i skupinou“, „jak mluvit na veřejnosti“. Rozvoj dovedností 

spojených s komunikací a klientskou prací jako např. jak pracovat s „náročnými klienty“, 

jak dávat rady a příliš nenaléhat apod. zmiňovali jako výhodu peerství také respondenti ve 

výzkumu Morana et al. (2011:7). 

Sebepoznání a přehled 

Peeři oceňují na práci v oblasti duševního zdraví i to, že při klientské práci, 

konzultaci s kolegy, supervizích apod. mají možnost objevování sebe sama, poznávání svých 

reakcí, traumat či spouštěčů. Respondenti uváděli, že jejich profese jim pomáhá získávat 

náhled na svou nemoc a mnohem více porozumět sám sobě. 

Práce v sociálních službách, neziskových organizacích či svépomocných hnutích 

zaměřujících se na duševní zdraví přináší peerům také znalost faktů o duševních nemocích 

a jejich průběhu. Díky kontaktům s kolegy a klienty mají také přehled o nabídce sociálních 

služeb v jejich městě či celorepublikově. 

„Všecko, co vím o duševním onemocnění, jsem se dozvěděl až tady při školení.“ (Joey) 

6.2.1.3 Resocializace 

V této kategorii jsou spojena témata, která nesouvisí nutně konkrétně s pozicí peera, 

ale jsou spojena obecně se stavem být zaměstnaný. Mezi důležité výhody zaměstnání peera 

uváděli zisk nových přátel a kontaktů. Pro většinu z nich byl podstatným benefitem 

pravidelný kontakt s lidmi mimo domov, i s těmi bez duševního onemocnění. 
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Ukázalo se, že blízké vztahy s kolegy v organizacích, kde pracují, jsou podstatnou 

oporou pro peer pracovníky. Peery těší a povzbuzují nejen přátelské vztahy, ale také zisk 

vzorů a pozitivních příkladů mezi kolegy se zkušeností s duševní nemocí i bez ní. 

„Uvědomila jsem si, že ty problémy, které mají lidé s duševní diagnózou, jsou ty stejné 

problémy, které mají i lidi zdraví. Rozdíl je akorát v intenzitě. To všechno bylo 

povzbuzující.“ (Monica) 

„Přijdu, koukne na mě pár lidí a víme o sobě všechno, nemusíme si nic říkat. To je jak 

přechozenej vztah v dobrým slova smyslu. Nikdo nepochybuje o profesionalitě toho druhýho. 

Nemít vazbu s člověkem, kterej Vám občas otevře ty nejtemnější svoje schránky, to nejde.“ 

(Joey) 

Pocit vazby, zisku „druhé rodiny“ a pocitu sounáležitosti v komunitě peerů je 

popisován jako velký přínos pro peery pracující v duševním zdraví i ve studii Morana et al. 

(2011:7). 

Další uváděnou výhodou je pravidelný finanční příjem, který logicky přispívá i 

k pocitu určitě nezávislosti a samostatnosti respondentů. 

Zisk sociálních vazeb a pravidelný příjem peněz jsou podstatnou posilou, která 

pomohla peerům znovu se integrovat do společnosti. Právě sociální izolace je častým 

problémem duševně nemocných lidí, které společnost stigmatizuje a vyčleňuje, což vede 

k jejich pocitům osamění a nedostatečné sounáležitosti (Balková, 2019:167). 

6.2.1.4 Odborný vliv 

Kategorie, kterou jsem pojmenovala odborný vliv, spojuje přínosy spojené se 

zájmem o podílení se na vývoji oboru duševního zdraví. Peer pracovníci jsou právoplatnými 

členy týmu ve službách podporující duševně nemocné. Přínos a vliv jejich práce na klienty 

těchto služeb byl v minulosti prokázán mnoha studiemi (např. Gillard a Holley,2014; Lawn 

et al., 2008; Mowbray et al., 1996; Doherty et al. 2004. podle Myiamoto, Sono, 2018:25; 

Salzer, 1997; Solomon 2004). Jejich odborná pozice a postupně upevňující se postavení na 

poli služeb pro duševně nemocné přináší peer pracovníkům další výhodu, kterou 

pojmenovali – možnost podílet se na podobě péče a koncepci služeb. To je vnímáno lidmi 

se zkušeností jako velký posun od minulých dob, kdy nedostali prostor. Dnes na 

konferencích přednáší a dostanou slovo v hlavním čase, někteří již i školí ostatní 

zdravotnický personál v konkrétním metodách (např. metoda CARe). 
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Svou pozitivní zkušenost s participací v procesu plánování služeb pro duševně 

nemocné popisuje respondentka Phoebe: „Možná se i podílím na tom, jak péče bude vypadat 

díky probíhající reformě. Scházím se s lidmi na kraji, kde se plánuje koncepce, jak budou 

služby vypadat. A taky tam mám nějaký poradní hlas.“ 

Tři respondenti uvedli, že jako výhodou svého zaměstnání vnímají také jejich aktivní 

přispění k destigmatizaci duševních nemocí. 

„Mě hodně zajímá ta otázka destigmatizace a nějaký destigmatizační vliv ta moje práce 

určitě má.“ (Monica) 

Další klad peerské práce je dle respondentů příležitost diskutovat s odborníky 

v oblasti duševního zdraví a učit se od nich. Respondent Ross například označil tyto 

diskuse jako „setkávání na vyšší úrovni“, které ho obohacuje nejen v oblasti nejnovější 

trendů v oboru. Respondent Richard popisoval, že když se za ním přijdou poradit a zeptat na 

názor odborníci – kapacity v oboru duševního zdraví, přináší mu to pocit naplnění a zvyšuje 

sebevědomí.  

„Mně dělá strašně dobře pracovat s profesionály, hrozně mě ta práce baví a naplňuje. 

Zároveň je efektivní, být i v duelu, že já to doplňuju tím svým příběhem, že si hledáme tu 

cestu, jak tu profesionální a klientskou část propojit, vždyť i my peeři jsme byli myšlení jako 

takový most mezi profesionály a lajky.“ (Richard) 

6.2.2 Vliv peerství na zotavení 

Výhody zmiňované peery popsané v předchozí podkapitole naznačují, že vliv jejich 

profese na cestu zotavování je významná. Při rozhovorech to potvrdili všichni respondenti, 

roli peerství popisovali jako zásadní událost v jejich zotavování. 

„Myslím si, že mě to spolu-zotavilo. Nebyl to jediný faktor toho zotavení, ale myslím si, že 

významný.“ (Phoebe) 

Peerství jako změna postoje k duševnímu onemocnění 

Prvním vlivem peerství na zotavování je, že respondentům pomohlo změnit přístup 

ke své nemoci – pomohlo jim se s nemocí vyrovnat a přijmout ji. Akceptaci nemoci 

popisovali jako jeden z podstatných kroků, které umožňují získat naději a energii začít znovu 

fungovat. K vyrovnání se s nemocí pomáhal peerům mimo jiné pocit, že na nemoc nejsou 

sami, protože poznali mnoho lidí, kteří trpí vážnou nemocí, ale přesto zvládají fungovat, 

mají práci a rodinu. To pro respondenty bylo zdrojem velké úlevy a pocitu sounáležitosti. 
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Dva respondenti popisovali, že jim fakt, že se v peerství stále vracejí k období 

akutního stavu nemoci, někdy přináší traumatické chvíle. Zároveň to však má i terapeutický 

vliv, jelikož jim pomáhá k vyrovnání s nemocí tím, že jim umožňuje vyznat se v období 

nemoci a porozumět jednotlivým situacím, které se odehrály. 

„Přineslo mi to vyrovnání s tou nemocí. To že jsem peer, mi dalo možnost se vyznat v těch 

10 letech, který mi nemoc vzala. Díky mojí práci mi jednotlivé věci do sebe zapadají, vím 

vlastně, proč se stalo tohle a tohle.“ (Richard) 

Zvládání nemoci 

Peerství také pozitivně přispělo k schopnosti respondentů být stabilnější, umět 

zhodnotit svoje potřeby a lépe snášet kolísavé a protichůdné stavy, které jsou pro některé 

duševní nemoci typické. 

„Pomohlo mi to snášet líp výkyvy, které potom nastaly a věřit v to, že to zase bude dobrý.“ 

(Chandler) 

Resocializace díky zaměstnání 

Zisk zaměstnání znamenal pro některé peery zisk nové společenské role, která jim 

umožnila znovuzařazení do společnosti. Vliv práce na zotavení je tedy dle peerů značný, to 

popsal i respondent Joey: „Vliv peerství je absolutní, stoprocentní. To, že jsem rok mohl 

pracovat na tom projektu, to mě vrátilo do reálného světa. Já jsem v té nemoci úplně přestal 

komunikovat s každým. Předtím jsem prošel pracema od stavebního dělníka po ředitele 

mezinárodní neziskovky. Uvědomil jsem si, jakou cenu pro mě má práce v životě. Ta hodnota 

práce jako společenského aktu je hrozně velká, po nějakých lécích je to to nejdůležitější. 

Potom kdybych neměl, kde bydlet.“ 

Kromě společenské role přináší zaměstnání peerům také denní režim, který dává 

jejich životu pravidelnost, řád a odpovědnost. Respondenti popisovali, jak jim právě denní 

režim pomohl a pomáhá v zotavení.  

„Uvědomuju si, jak je pro mě důležitá ta povinnost té práce. Ráno musím vstát, musím být 

v práci. A mám zodpovědnost. Večer, když přijdu z práce, tak mám dobrý pocit, že jsem ten 

den něco dělala. To mi hodně pomohlo.“ (Emily) 

Podle mnoha autorů (např. Thornicroft, 2011; Waghorn & Lloyd, 2005) je nejspíše 

právě práce tím nejdůležitějším nástrojem podpory v zotavení dospělých osob s duševním 

onemocněním, jež může vést i ke snížení klinických symptomů jejich nemoci. 
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Zlepšení sebepojetí 

Důležitá je také práce s osobním příběhem, který slouží jako jeden z pracovních 

nástrojů peera. Utřídění svého příběhu také přispělo k přijetí sebe sama, částečné změně 

sebepojetí a schopnosti začít sám sobě víc rozumět. „To že jsem peer, mi vlastně pomohlo 

líp porozumět událostem ve svém životě...A porozumět vlastně sám sobě, protože jenom tak 

můžu nabídnout pochopení i klientům.“ (Gunter) 

Ve studii Salzera a Sheara (2002:286) peer pracovníci uváděli, že jim pomoc druhým 

v zotavení a možnost mít dopad na životy druhých usnadňovalo jejich vlastní zotavování, 

protože si mohli uvědomit vlastní kompetence a nárůst informací, které jsou relevantní nejen 

pro klienta, ale i pro ně. 

6.2.3 Ztráty a obtíže spojené s profesí peera 

6.2.3.1 Duševní zdraví jako téma, z kterého není úniku 

Žít s duševním onemocněním a zároveň být zaměstnán v oblasti péče o duševní 

zdraví přináší respondentům zmiňovaný problém – nemožnost uniknout z tématu 

duševních nemocí. To, že v zaměstnání peeři často vyprávějí vlastní cestu zotavení, vede 

k tomu, že se k úspěchům i neúspěchům v boji s nemocí neustále vracejí, což některým 

peerům může přinášet nepříjemné pocity. To popisuje i respondent Chandler: „Tím, že se 

člověk v sobě víc „babrá“ (smích), vlastně jde do toho svého problému, tak ten problém zjitří 

a někdy se stává to, že to chvíli trvá, než se to usadí, než se to uklidní. Na druhou stranu si 

myslím, že když se něco rozloží a jde se do toho víc analyticky, tak se to může zase líp 

složit…zpracovat.“ 

Nepříjemné pocity spojené se vzpomínkami na vlastní hospitalizaci popisuje jako 

ztrátu i respondentka Emily: „Hodně se pohybuju v jedné psychiatrické nemocnici, kam 

chodím s klienty, nebo stačí, když vím, že některý klient je hospitalizovaný…Tak si pak 

vzpomínám na svou vlastní hospitalizaci a na to nemyslím moc ráda. Někdy si říkám, jestli 

by nebylo lepší udělat velkou tlustou čáru. Občas mě to překvapí, jak silně to prožívám v těch 

nemocnicích.“ 

Respondentka Rachel zmínila zajímavý pohled na jednu ze ztrát, kterou jí peerství 

přináší – to, že si zvykla definovat samu sebe skrze nemoc, což ovlivňuje i její sebepojetí. 

„Nicméně pořád dělám chybu, že teď jsem někam psala medailon do časopisu, kam dali mojí 

grafiku a rovnou jsem začala: Onemocněla schizofreniíí…vystudovala literaturu a bla bla. 

Ale oni mi to vyškrtli z toho, což mi nevadilo, ale uvědomila jsem si, jak vlastně samu sebe 
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pořád definuju skrz tyhle věci, a to pak má zpětně vliv i na to, jak pojímám samu sebe ve 

společnosti. To je určitě nevýhoda.“ 

Další nevýhodou, která s tím souvisí, je i emoční únava a neustálá potřeba 

psychohygieny. 

6.2.3.2 Zdroj stresu a únavy 

Sedm respondentů označilo za nevýhodu práce jako peer vyčerpání, silnou únavu, 

občasný zdroj stresu, úzkosti či strachu. Peeři popisovali, že jde často o spojení únavy 

emoční i fyzické a je pro ně výzvou si tento stav uvědomit, přestat si brát nadmíru povinností 

a najít si čas na odpočinek.  

6.2.3.3 Stigma peerství 

„Stigmatizace je sociálně psychologický proces, který označuje jedince negativní nálepkou 

na základě odlišnosti, která je pro druhé z nějakého důvodu nepřijatelná.“ (Ocisková et al., 

2014:251).  

Veřejná stigmatizace okolím i sebestigmatizace má podstatný vliv na život pacientů 

se schizofrenií. Stigma má vliv na sebevědomí pacientů a přímo i nepřímo souvisí i 

s kvalitou života lidí s vážným duševním onemocněním (Ocisková et al., 2014:250). 

Všichni respondenti zmiňovali vliv stigmatu na některou oblast jejich života.  

„Že chce člověk s duševním onemocněním pracovat, že pracuje, to působí jako silný aha 

efekt u těch lidí, zatím to tak je. To stigma je tak obrovský, že zasahuje hrozně moc lidí do 

strašných hloubek.“ (Ross) 

Dva peer lektoři, kteří mají druhé zaměstnání na běžném trhu práce mimo obor 

duševního zdraví, popisovali jako zásadní nevýhodu spojenou s peerstvím nutnost 

úzkostlivě tajit svou nemoc v druhém zaměstnání. Kvůli zkušenostem se stigmatem ze 

strany kolegů a nadřízených v předchozím zaměstnání cítí peer lektoři potřebu se chránit a 

neodhalovat svou nemoc ze strachu z ponižování na pracovišti či ztráty pozice. 

Zaměstnavatelé někdy sdílí stigma duševní nemoci, že duševně nemocní nejsou schopni 

pracovat či budou nespolehliví a častěji v pracovní neschopnosti (Thornicroft, 2011). 

Nutnost „žít dvojí život“ a v jednom zaměstnání být naprosto otevřený a v druhém 

pravidelně lhát je pro respondenty velmi vyčerpávající. To potvrzuje i Joey:  

„Nevýhodou je, že tam (v druhé práci) musím lhát. Nepočítají s tím, že mi může být blbě, 

musím se vymlouvat. Pak si ze mě dělají legraci, že ležím doma s rýmičkou. Abyste se vyhnuli 

dehonestaci, tak se necháte dehonestovat. Nedělám na pozici, kde bych se s tím mohl vytasit. 
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To prostě nejde. (…) Pracoval jsem i na jiný pozici, kde vedoucí moje kamarádka to věděla. 

Ale když docházelo k pracovním sporům, tak to nevydržela a vytáhla to. To fakt nechcete 

zažít. Když vás váš nadřízenej, kamarád poníží tímhle způsobem v práci.“ 

Na diskriminaci a stigmatizaci osob s duševním onemocněním na trhu práce 

upozorňuje i Thornicroft. Ten říká, že diagnóza duševní nemoci je jeden z nejúčinnějších 

důvodů, proč je člověk z pracovního procesu vyřazen. Velká část lidí s duševním 

onemocněním čelí problémům jak s hledáním, tak s udržením pracovního místa. Mnoho 

osob s duševním onemocněním se potýká s rozporem, protože chtějí pracovat, ale mají 

negativní reálné zkušenosti s pracovním trhem. Ze studie s 200 personalisty posuzujícími 

žadatele o zaměstnání vyplynulo, že zmínka duševní nemoci výrazně snižuje šanci získat 

danou pozici. Důvodem bylo častěji očekávání horšího pracovního výkonu oproti očekávání 

častější absence v zaměstnání. Také průzkum realizovaný Nadací duševního zdraví6 ve 

Velké Británii zaměřující se na zkušenosti osob s duševním onemocněním na pracovním 

trhu přinesl zjištění, že pouze třetina osob našla odhodlání uvést v žádosti o pracovní pozici 

zkušenost s problémy v duševním zdraví. Více než polovina duševně nemocných lidí si 

myslela, že v minulosti s určitostí, nebo možná, nebyli pro konkrétní pracovní místo přijati 

z důvodu duševní nemoci (Thornicroft, 2011:72,73, 83).  

To potvrzuje zkušenost respondentky Phoebe, která popsala jako jednu ze ztrát a 

potíží peerství ztíženou možnost uplatnění v komerční sféře. Zažila nezájem 

zaměstnavatelů při pohovorech poté, co zjistili, že má duševní nemoc a pracuje jako peer. 

Phoebe proto přemýšlí, jestli je možné profesi peera opustit, poté co se člověk vyčerpá a 

chce zaměstnání změnit. Sama říká, že si není jistá, jestli práci peera opustit jde, protože jí 

se to v minulosti nepodařilo. 

„Dále nevím, jestli je to stigma spojený s duševní nemocí nebo stigma spojený s profesí 

peera. Pokoušela jsem se pracovat v komerční sféře, ale paní mi na pohovoru řekla: 

Podívejte, ale vaše práce je poslání. Jste fakt z toho sociálu, já to na vás vidím. Myslím si, 

že jste dobrá, ale já vás nepotřebuju.“(Phoebe) 

Také respondent Richard vnímá ztíženou možnost zanechat práce peera a najít si 

podobně kvalifikovanou pozici v jiném oboru: „Někdy si říkám, co bych dělal, kdybych 

nedělal peera. Že je to vlastně hodně definováno v úzkém kruhu duševního zdraví a oni i byli 

kritici peerů, že je to profesionalizace nemoci.“ 

                                                            
6 V originále Mental Health Foundation 
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O tom, že není lehké opustit zaměstnání peera a začít nový profesní života se 

zamýšleli i respondenti výzkumu Morana et al. Zkušení peer pracovníci na seniorských 

pozicích se svěřili s pocitem, že jejich veřejné vystupování na konferencích, v rádiu, 

novinách apod. je zaškatulkovalo do role peera, což je pro ně někdy omezující. Jeden 

z respondentů spojil peerství s nálepkou a rozhodl se přestěhovat do jiného státu, aby začal 

novou kariéru (Moran et al., 2013:287). 

Zmiňovanou nevýhodou je také nepochopení okolím, co peer znamená, které 

souvisí mimo jiné s tím, že je to profese rozvíjející se v České republice teprve v posledních 

letech a lidé nemají dostatečné povědomí o náplni této práce. 

„Lehce cítím trochu stigmatizaci peerství jako má to duševní onemocnění, takže já pak 

zdůrazňuju, že jsme oceněni stejně jako ostatní lektoři a bráni rovnocenně.“ (Chandler) 

6.2.3.4 Nutnost jít s kůží na trh 

Tři respondenti zmínili jako nevýhodu ztrátu soukromí, která souvisí s tím, že 

vystupují na veřejnosti, odborných konferencích, pracují se studenty apod. 

Dalším problémem pro peery je, že jejich práce nutně sděluje i něco z jejich soukromí 

– to, že mají duševní nemoc. Peeři se proto s lidmi, které neznají tak dobře, často dostávají 

do nekomfortních situací. 

„Pro mě je problém, když se mě známí ptají, kde pracuju. Jestli jim mám říct, že jsem peer, 

protože to o sobě říkám i něco víc, a to ne vždy chci u známých, které skoro neznám. Je to 

tradiční otázka, ale je to pro mě složité v té běžné komunikaci.“ (Emily) 

„Taky se blbě odpovídá lidem, kterým třeba nechci říct, že jsem nemocná, což se mi stává 

zřídkakdy, protože já to hrozně ráda říkám. Ale teď se mě nějaký realitní makléř při jednání 

ptal, vy pracujete s počítačema asi žejo. Tak jsem řekla, že nijak zvlášť. A neřekla jsem ne, 

já jsem duševně nemocná novinářka a peer lektorka. Skrze to, že člověk řekne, kde pracuje, 

tak říká i něco o sobě. A to může být problém.“ (Rachel) 

Práce peera ze své podstaty přináší i nutnost odhalit část ze svého soukromí. To je 

zřejmě částečně rozdílné v hlavním městě a na malých městech, kde se lidé mezi sebou více 

znají.  Peer konzultanti, kteří pracují v menších městech, popisovali, že se jim běžně při 

pořádání veřejných diskusí/přednášek stává, že někteří lidé s duševním onemocněním z řad 

jejich klientů jsou ochotni mluvit o své nemoci, ale ne ve městě, ve kterém žijí. Zábrany a 

strach ze stigmatu jsou tedy stále přítomné. 
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6.2.3.5 Úskalí klientské práce 

Držet si hranice terapeutického vztahu 

S faktem, že vztah mezi peerem a klientem je utvářen jiným způsobem než vztah 

odborníka s klientem, souvisí i větší pravděpodobnost navázání silnější vazby a důvěry, 

která může mít tendenci dospívat až k vzniku přátelství. To je pro peer konzultanty, kteří 

často pracují s klienty narozdíl od peer lektorů individuálně, velká výzva. Peer konzultanti 

popisují, že sdílení osobních informací, řešení důvěrných témat jako např. vztahy a sexualita 

přispívají k tomu, že klienti se k nim začnou chovat jako k přátelům a přestanou si 

uvědomovat a respektovat pravidla služby. Pro peer konzultanty je velkou výzvou udržet ve 

vztahu mezi nimi a klienty důvěru, naději a zároveň si udržet profesní hranice. 

„Někdy (klienti) chtějí překročit hranici terapeutického vztahu. A já se musím bránit, protože 

bych to neustála a je to i moje povinnost si držet tu profesní hranici.“ (Phoebe) 

Téma udržení hranic s klienty je peery zmiňováno jako výzva i v dalších výzkumech 

(např. Miyamoto and Sono, 2012:26, Mowbray et al., 1998:404). V organizacích 

poskytujících služby pro lidi s duševním onemocněním je navíc většinou běžné, že 

pracovníci nemají povoleno vytvářet jakékoli blízké vztahy s klienty. Přátelství mezi 

klientem a pracovníkem může být někdy vnímáno jako neprofesionální přístup (Mowbray 

et al. 1998: 404).  

Přizpůsobit se koncepci služby 

Pro některé peery je výzvou naučit se pracovat jako peer v rámci politiky a koncepce 

dané organizace. Ze začátku může být těžké přejít od intuitivní touhy pomáhat k práci 

v souladu s pravidly a metodikou služby.  

„Pamatuji si, že mi vedoucí týmu říkala, s tímhle klientem se nebudeš vídat jednou týdně, 

nezapadá to do té rehabilitace. Ale já se s ním moc chtěl vídat takto často, měl jsem s ním 

vztah, tak jsem to ze začátku bral trochu jako křivdu, byl jsem z toho smutný. Ale musel jsem 

to přijmout jako politiku organizace.“ (Richard) 

Odpovědnost za klienta 

Tři respondenti zmiňovali jako náročnou součást klientské práce nastavení 

odpovědnosti ve vztahu klient-profesionál. Richard popisuje, jak si musel uvědomit, že 

odpovědnost za klienta by neměla být kladena na pracovníka, ale měla by přecházet na 

klienta. Zaujmout tento přístup se musel naučit a pomohly mu k tomu i diskuse s odborníky 

terapeuty: „Musel jsem si říct, když tam s ním (klientem) jsi, odpracuješ to nejlepší, co 



57 
 

můžeš, ale je to pak na něm, jak si to ošetří ve svém životě. Odpovědnost je, že s tím člověkem 

jsem v pravdě, chovám se ke klientovi eticky, ale jak se on pak zachová doma, to je na něm.“ 

(Richard) 

Agresivní či odmítaví klienti 

Čtyři respondenti uváděli jako výzvu čelit agresivním či odmítavým klientům. 

Všichni uvedli, že to není častá praxe, ale pokud nastane, je pro ně náročnou situací i 

vzhledem k tomu, že jejich vztah s klienty je odlišný od ostatních profesionálů. Peeři 

popisovali, že v těchto případech často čelí pochybování o sobě, jestli neudělali něco špatně 

a je pro ně důležité mít čas si odpočinout a řešit tyto situace na supervizi či poradě s kolegy. 

6.2.3.6 Nahodilost úvazku u peer lektorů 

Peer konzultanti jsou v organizacích poskytujících služby duševně nemocným 

většinou zaměstnaní na poloviční úvazek. U peer lektorství jde jen o částečný úvazek, 

nárazovou práci, takže spolu s ní peer lektoři pracují v dalším zaměstnání na částečný, či 

plný úvazek. 

Pro dva peer lektory, kteří navíc pracují v druhém zaměstnání mimo obor duševního 

zdraví, je velkou nevýhodou nahodilost a nepravidelnost úvazku peer lektora. Pro 

respondentku Monicu peer lektorství nesplnilo její očekávání v tom, že by šlo o pravidelný, 

byť částečný úvazek. Nahodilost jí neumožňuje se této práci věnovat, ač ji velmi baví. Proto 

v současnosti svou činnost peer lektorky snížila na minimum. 

„Pro mě největší výzvou bylo to, že to bylo tak nepravidelné, kdyby to bylo jednou za týden, 

čtrnáct dní, tak by se z toho stala nějaká rutina. Ale tohle bylo jednou za dva měsíce, tak to 

pro mě byl velký stres, protože se to do rutiny nedostalo, bylo to znovu jako poprvé.“ 

(Monica) 

I pro respondenta Joeyho je nepravidelnost a malá výše úvazku nevýhodou, protože 

by si uměl představit pracovat jako peer lektor na poloviční či plný úvazek. Kdyby ho práce 

peer lektora uživila, cítil by se mnohem svobodnější. 

6.2.4 Peer jako zaměstnanec 

Část otázek v rozhovoru byla věnována názorům peerů na fungování neziskových 

organizací, ve kterých pracují, jejich potřebám a názorům na to, čeho si na organizacích 

nejvíce cení a co by se naopak mohlo zlepšit. 
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6.2.4.1 Dobrá praxe v organizacích, se kterými peeři spolupracují 

Peer pracovníci identifikovali jako dobrou praxi organizací, kde pracují (tedy to, co 

funguje a pomáhá jim jako zaměstnancům), následující rysy: 

- organizační kultura – lidský a otevřený přístup managementu organizace 

- neformální podpora mezi kolegy 

- pravidelné porady peera a vedoucího (případové vedení) s cílem zisku zpětné vazby 

a rady pro práci s klienty 

- supervize, psychoterapie 

- training peerů před začátkem práce 

Peeři popisovali následující charakteristiky otevřené a lidské organizační kultury, 

kterou zažívají a oceňují: 

- „dveře jsou vždy otevřené“, „otevřená náruč“ ze strany vedení ve smyslu moci být 

otevřený o svých názorech vůči vedení 

- pocit zájmu managementu organizace o peera jako zaměstnance, jak se mu daří 

- lidský přístup 

- možnost mluvit otevřeně o zdravotním stavu, jak se cítí; být opravdový 

- pocit rovnoprávnosti, uznání odbornosti peer profese 

- možnost přijít se poradit bez obavy, když přijde problém 

Neformální podpora v rámci týmu 

Peeři popisovali jako pomoc, která jim při práci pomáhá také oporu, kterou si 

neformálně poskytují mezi kolegy v týmu. Zdůrazněna byla vzájemná psychohygiena, 

kdy mohou v rámci týmu neformálně sdílet a společně zpracovávat negativní emoce spojené 

s prací i osobním životem. 

„Mezi kolegyněmi se podporujeme navzájem v takových potřebách, že si kupujeme jídlo, 

nosíme si občerstvení z domova, ptáme se, jak se cítí, jak se má, jaký měla včera den, když 

vím, že byla nastydnutá, tak se ptám, jestli je to lepší a ona mi to zase oplácí a funguje to 

velmi dobře.“ (Phoebe) 

„Funguje to, že si vzájemně sdělujeme frustrace, stresy, bolesti z rozhovorů, neúspěchy i 

úspěchy…“ (Gunter) 

Pro peery je také podstatné cítit pochopení od týmu v potřebách, které souvisí 

s jejich nemocí. Respondenti zmiňovali především potřeby, které se někdy vyskytují spolu 
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s medikací – to, že se po ní cítí unavení, hůře udrží koncentraci na dlouhou dobu, nemají 

chuť k jídlu, hůř se jim ráno vstává, mají nižší výkonost a jsou citlivější na stres. Peeři 

uváděli, že si cení toho, že kolegové jejich specifické potřeby respektují. To je například 

zkušenost Phoebe, Richarda a Rachel. 

„Někdy je pro mě problém kvůli únavě někam dojet, ráno vstát. Stalo se mi asi dvakrát nebo 

třikrát, že jsem usnula na vlastní přednášce, to není úplně nejlepší. Jednou to jsem učila 

s jedním psychologem a mě moc nebavilo, co on říká. Naštěstí to byl dvoudenní kurz a druhý 

den jsem byla čilá a vnášela jsem i druhou perspektivu. Ale ten první den jsem byla bez 

energie a to je nepříjemné docela.“ (Rachel) 

„Já někdy na konci pracovní porady vstanu a řeknu: promiňte, už nemůžu a odejdu. A je to 

tolerováno.“ (Phoebe) 

U Richarda v začátcích práce peera nastalo silné napětí v týmu, kolegové na něj byli 

naštvaní a on se bál přiznat, že mu někdy není dobře právě ze strachu z nepochopení, selhání. 

Téma řešili na supervizi a nastavili si komunikaci v týmu tak, že dnes Richard cítí empatii 

kolegů a moc si jí cení. 

„Já jsem si pak uvědomil, že oni na mě nejsou naštvaný, protože mi není dobře, ale protože 

jsem nebyl schopen to říct. To je taková ta past těch začínajících peerů, že nechceme selhat 

a využít tu velkou šanci. A tak jsem se musel naučit, že i pro ten tým je lepší, když to uznám 

a řeknu: dneska mi není dobře, budu teď zpracovávat administrativu v kanceláři.. A 

kolegové tohle hodně přijímají.“ (Richard) 

Supervize, psychoterapie 

Zkušenosti respondentů tohoto výzkumu se supervizí se liší, protože peer 

konzultanti mají týmovou supervizi v organizaci zajištěnou pravidelně, navíc si mohou dle 

potřeby vyžádat supervizi individuální. Peer lektoři nemají zajištěnou pravidelnou supervizi, 

schází se ale pravidelně jako tým na sezeních, která tak nejsou pojmenovaná, ale následují 

princip intervize. 

Přesto všichni respondenti supervizi znali, měli s ní zkušenost a shledávali ji jako 

podstatnou součást služeb pro lidi s duševním onemocněním. Peer konzultanti popisovali 

výhody týmové supervize ve smyslu „pročištění“ emocí a zátěže v týmu, případovou 

supervizi oceňovali pro posun v kvalitě řešení případů. Jedna z respondentek popisovala 

důležitost supervize, ale dodala i její rezervy ve smyslu toho, že ne vždy přinese supervize 

vyřešení problému: „Té skupinové supervize se někdy zúčastňuje vedení. Já mám pocit, že 
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když je opravdu nějaký problém, tak se tam nic nevyřeší, že se tam to podstatné nevyřkne. 

Ze strachu, nebo aby to někoho jiného nepoškodilo…Takže je třeba si uvědomit, že to není 

všespásné.“ (Phoebe) 

Respondent Richard definoval výhody a nevýhody supervize následovně: „Když se 

ta supervize dostává do osobní roviny a jsou tam nějaký tlaky v té týmové…Tak to mě někdy 

přetíží, není mi z toho dobře, ale vynechat nás by taky samozřejmě nebylo dobře. Já třeba 

supervize mám rád, baví mě a odpočinu si na ní. A někdy je to tak těžký, že jsem rád, že už 

to skončilo a nechci o supervizi dlouho slyšet.“ 

Janice uvedla, že pro ní byla podstatným přínosem peerská supervize, která probíhala 

týmově v rámci projektu začleňování peer konzultantů do organizací. Tam měla možnost 

sdílet pracovní pochyby i úspěchy s ostatními kolegy peery. Po skončení projektu tato 

organizovaná možnost peerských supervizí skončila a Janice hodně chybí. Podporu ze 

sdílení s kolegy pracujícími na stejné pozici jí týmová supervize s multidisciplinárním 

týmem nahradit nedokáže.  

 „Kolikrát jsem si říkala: mám já právo vůbec tohle chtít po organizaci? Ale na té peerské 

supervizi jsem vždy dostala podporu a rady, což mi moc pomáhalo. (…) Po dvou letech jsem 

si sama musela říct o podporu a zavolala jsem kolegyni peerce z jiného kraje, aby mi 

poradila alespoň po telefonu a pomohla nasměrovat.“ (Janice) 

Důležitost peer podpory pro peer konzultanty ve formě skupinové supervize důrazně 

doporučila do efektivní praxe i Foitová a kol. (2014:29): „Naproti tomu skupinová supervize 

s dalšími peery výrazně posiluje identifikaci s rolí, ukotvení v roli, držení hranic role a 

samozřejmě nabízí prostor pro porovnání zkušeností a vzájemnou podporu mezi peery, 

ocenění silných stránek peera v praxi apod.“ 

Individuální supervize/psychoterapie 

Šest respondentů považovalo za zásadní mít možnost pravidelně konzultovat své 

pracovní i osobní zkušenosti s odborníkem mimo organizaci, kde pracují. Někteří z nich 

využívali individuální supervizi, někteří dávali přednost psychoterapii či pravidelné 

konzultaci se svým psychiatrem. 

„Já stále chodím na intenzivní psychoterapii a hodně mi to pomáhá. Řeším s terapeutkou i 

pracovní věci, jsme si hodně blízké. Mohla bych k tomu asi využít i individuální supervize, 

ale určitě ne tak často a pravidelně jako můžu s terapeutkou, kterou si sama platím.“ (Janice) 

Přípravný kurz na profesi peera 
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Klíčovou roli pro výkon své práce shledávají peeři v kvalitě přípravného kurzu na 

profesi peera. Respondenti prošli vzdělávacím kurzem vedeným pražskou organizací 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a shodli se na jeho kvalitě. Důležitost kurzu 

popisovali v možnosti získat potřebné znalosti o duševním zdraví a zotavení, získat potřebné 

dovednosti pro profesi peera (např. komunikační, prezentační, techniky vedení rozhovoru), 

naučit se používat svůj příběh zotavení jako nástroj práce. Čtyři respondenti zmínili zásadní 

roli této přípravy v možnosti utřídit si, jestli je jejich zdravotní stav stabilní natolik, aby se 

mohli této práci věnovat bez toho, „aby uškodili sobě či klientům“. 

„Ale i v nás, kde jsou silné a slabé stránky a kde potřebujeme podpořit. Takže to pro mě byla 

opravdu taková rodinná silná konstelační terapie při přípravě.“ (Joey) 

Respondentka Emily absolvovala přípravný kurz na pozici peera a nyní dokončuje 

také kurz pracovníka v sociálních službách, který popisuje spíše jako formalitu než přípravu 

na peerství: „Já zrovna dělám ten kurz pracovníka v sociálních službách, ale nedalo mi to 

úplně dovednosti pro peera. Je tam hodně témat, který já při práci vůbec nevyužiju, a vůbec 

by mě to nenaučilo, jak pracovat s vlastním příběhem a konkrétně s lidmi s duševní nemocí.“ 

6.2.4.2 Negativa aneb co by mohly organizace zlepšit 

Zatíženost vedení 

Jako negativa organizace uváděli respondenti přetíženost zaměstnanců a nedostatek 

času manažerů. Respondenti zároveň nedostatek času manažerů chápali, zdůvodňovali ho 

například množstvím úkolů a grantových výzev, u jiné organizace tím, že i vedoucí 

pracovníci pracují s klienty a „musejí péči věnovat hlavně klientům“. 

.„Vedoucí pravidelně moje potřeby nezjišťuje, je hodně přetížený. Když něco potřebuju řešit, 

musím se ozvat sama a vybojovat si u něj čas na schůzku. Potom ale má zájem a věc řeší. 

Přesto je to něco, co bych ráda, aby se změnilo.“ (Janice) 

Nutnost „vydobýt“ si místo v týmu 

Peer konzultanti, kteří pracují v multidisciplinárním týmu, popisovali, že čím déle 

pracují na pozici peera, tím více se cítí být právoplatným členem týmu. Na začátku zažili 

situaci, kdy měli pocit, že si místo v týmu musí „vydobýt“. Mezi nejčastější překážky 

patřila nedůvěřivost a rezervovanost kolegů „odborníků“ či nepochopení role a způsobu 

práce peerů. Zpětně vnímají, že bylo pro ostatní kolegy důležité zjistit a vidět, že peer je 

spolehlivý a pro tým i klienty je jeho práce přínosná. 
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„Myslím si, že jsem si musela vybudovat nějakou pozici. Je to i moje zodpovědnost, jestli 

jsem schopná fungovat a něco přinášet, že to není jen ten trend, ale mám na tom také podíl 

svojí zásluhou.“ (Phoebe) 

 „Já jsem třeba jednou mluvila s klientkou, které vůbec nebylo dobře. A tak jsem potom 

požádala svého nadřízeného, zda by ji nekontaktoval kvůli zhoršenému stavu, a ona mu 

řekla, že se nic neděje, že je v pohodě. A nadřízený se domníval, že je ta informace ode mě 

špatná, protože sama jsem peer a sama mám problém. Ale za dva dny ta klientka byla 

v nemocnici na akutním oddělení, protože skutečně její stav byl špatný. A on mi to z toho 

důvodu nevěřil, ale dneska se tomu smějeme oba dva. Často se k tomu vracíme, on si to 

dobře pamatuje a poučil se z toho. Dává to k dobru i veřejně, že mi nevěřil.“ (Phoebe) 

Ze začátku se setkával s nepochopením peerské role od kolegů odborníků i 

respondent Richard. Pro jeho kolegy byla pozice peera nová a nechápali, v čem je práce 

s klienty z této pozice unikátní, jak Richard popisuje i zde: „Kolegové mi říkali: „Vždyť ty 

si s tím klientem povídáš o tom samém, co já. A v čem je to jiné…Ale ono je to jiné. Je to 

v jiném vztahu, v tom sdílení, používám naději, mám vlastní zkušenost. Můžu se soustředit 

na silné stránky.“ 

Toto nepochopení vnášelo do týmu problémy, které řešili jako tým i na supervizi. 

Richardovou strategií, jak překonat nedůvěřivost kolegů, byla trpělivost a dát možnost 

kolegům vidět výsledky své práce. Právě to, že se začaly objevovat silné stránky jeho peerské 

pozice (např. schopnost komunikovat s rodiči klientů, jeho schopnost práce se skupinou) 

podle něj pomohlo kolegům pochopit jeho pozici jako legitimní a rovnocennou. Po nějaké 

době došlo v týmu k ustálení a Richard se začal cítit být součástí týmu. 

6.2.5 Podpora peerů ze strany organizace: pohled manažera 

Připadalo mi přínosné se zeptat také manažerky neziskové organizace, která s peery 

spolupracuje a koordinuje projekt, na kterém se většina respondentů podílela. Manažerce 

jsem představila výsledky této práce a chtěla jsem znát její názor na identifikovanou dobrou 

praxi organizací. Zajímal mě také její pohled na peery zmiňovaná negativa, která mohou 

organizace brát jako podnět k zlepšení. Protože peeři na této organizaci vyzdvihovali lidskou 

organizační kulturu, která jim pomáhá, zajímal mě pohled na tuto skutečnost také očima 

zaměstnance této konkrétní organizace. Jde o malou organizaci, jejíž interní tým tvoří 10 

lidí. Externě spolupracují s lektory i dalšími odborníky. 

Manažerka uváděla, že vnímá organizační kulturu jako „štábní“ kulturu, kterou zaměstnanci 

mezi sebou vzájemně uznávají bez ohledu na to, jestli je kolega peer či nikoli. Slušné chování 
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a vzájemnou podporu chápe také jako určitou kompenzaci vůči nejistotě (např. finanční), 

kterou práce v neziskovém sektoru přináší. Organizační kultura dle manažerky také není 

promyšleně řízenou strategií, ale řídí se spíše citem a přirozeně. Mezi základní atributy řadí 

lidskost, komunikaci, respekt a upřímnost. 

Podporu, kterou organizace peerům poskytuje, manažerka neoznačuje za „cílenou“, ale spíše 

na základě potřeby. Manažerka si je vědoma přetíženosti zaměstnanců, což je také jedním 

z důvodů, proč systematická podpora peerů ani není možná. Navíc sama říká, že „jde o 

neziskovou organizaci nikoli o chráněnou dílnu.“ 

Co tedy v organizaci funguje? 

- Neformální podpora mezi kolegy 

- Občasné zjišťování potřeb peerů, vzdělávání, spokojenosti peerů v závislosti na 

situaci (není plánované dopředu) 

- V případě signálů, potřeby, citu vyptání se, jak peer zvládá množství a typ práce, jak 

se mu daří 

- Vnímání křehkosti v určitých oblastech práce a snaha v nich peery podpořit 

„Víc než nastavený systém managementu péče o lidi je to tak, že nad tím aktivně přemýšlíme 

a kolegům nasloucháme.“ Manažerka organizace 

Na otázku, jak je kultura utvářena, je-li to lidmi, kteří jsou nastavení na pomáhající profesi 

či třeba zpětnou vazbou od kolegů a nadřízených, kterou zaměstnanec dostane, když jeho 

chování nezapadá do organizační kultury, odpověděla manažerka, že si myslí, že jde o 

kombinaci obojího. Manažerka zdůraznila, že zpětnou vazbu v organizaci využívají jako 

nástroj růstu a nikoli jako sankci. Mezi formu zpětné vazby uvedla manažerka například 

sdělení od kolegů, že „takto se to dělat nemůže“. 

6.3 Diskuse 
Výstupy z analýzy dat představují výhody a nevýhody spojené s profesí peera 

pohledem samotných peer pracovníků. Některé v předchozí podkapitole popsané zisky a 

ztráty jsou konzistentní s výsledky studií, které zkoumaly toto téma v zahraničí (Moran et 

al., 2011, Mowbray et al., 1998, Salzer and Shear, 2002, Yuen, Fossey, 2003, Miyamoto, 

Sono, 2012). 

Výsledky této práce přispívají k dosavadním znalostem této oblasti především proto, 

že se zaměřují na zkušenosti peerů v českém prostředí v období probíhající reformy 

psychiatrické péče. V nově vznikajících Centrech duševního zdraví je součástí 
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multidisciplinárního týmu na poloviční úvazek také peer konzultant. Věřím proto, že 

výsledky této práce budou moci využít manažeři v sociálně-zdravotních službách, kteří 

začínají pracovat s peery jako zaměstnanci a nastavují jejich integraci, pracovní roli či 

podporu ze strany organizace. Doufám, že výsledky by mohly být užitečné i pro organizace, 

které již s peery pracují, ať k ještě bližšímu porozumění náhledu peerů, tak jako případný 

podnět k zlepšení vzájemné spolupráce s peer pracovníky. 

Na základě analýzy dat a studia literatury proto nyní v jednotlivých podkapitolách 

shrnu oblasti, které je v týmu/organizaci potřeba ošetřit a nastavit, pokud bude do týmu přijat 

peer pracovník. Dvě závěrečné podkapitoly Peerství jako příležitost a Peeři jako bojovníci 

za uznání interpretují některé peery reflektované zisky a ztráty. 

6.3.1 Příprava týmu na přijetí peera 

Jak je popsáno v podkapitole Peer jako zaměstnanec, někteří peer konzultanti se 

setkali v začátcích peerství s výzvou začlenit se do týmu a ustanovit v něm své místo. 

Počátečním problémem peerů bylo také nepochopení specifik a významu role peera ze strany 

jejich kolegů. 

Je pravděpodobné, že těmto počátečním komplikacím by se dalo předejít přípravou 

týmu na začlenění peera a zapojením týmu do procesu rozhodování. Ustanovení nové 

pracovní pozice a integrace nového pracovníka do již fungujícího týmu představuje pro 

stávající zaměstnance změnu, která může vyvolat přirozený odpor. 

Příprava týmu by měla sestávat z edukace zaměstnanců ohledně významu a náplně 

peerské pozice v týmu, ale také ze zapojení týmu do procesu plánování a rozhodování. 

V rámci řízení změny je důležité, aby se zaměstnanci cítili do vývoje situace začleněni. Tým 

může např. společně shrnout očekávání od peera, profil a náplň pozice atd. Výhodná by pro 

tým mohla být také spolupráce s organizacemi, které s peery delší dobu pracují a mohou 

ukázat pozitivní příklady. Po přijetí peera do týmu může být velmi užitečné ukazovat malá 

vítězství, co se díky začlenění nového člena týmu podařilo (např. efektivnější spolupráce 

s rodiči klientů, jak popsal jeden z respondentů tohoto výzkumu). Tato doporučení vychází 

také ze zkušenosti Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které shrnulo svá doporučení z 

projektu „Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné“ do Manuálu zapojení peer 

konzultantů do péče o duševní zdraví (2016). 

Potřebu adekvátně připravit tým před příchodem peera identifikovala jako zásadní 

doporučení pro praxi také Hromádková (2016:116). 
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Jeden z respondentů se naopak setkal s profesionálním začleněním peera do 

organizace, kdy nastoupil na základě výběrového řízení, tým v organizaci dopředu mapoval 

silné stránky peera, zájmy, které by mohl uplatnit v práci s klienty, tým chtěl dopředu znát 

příběh zotavení peera. To naznačuje, že došlo v této oblasti k posunu a organizace se 

postupně výrazně zlepšují v efektivní integraci peera do týmu. 

6.3.2 Vzdělávání peer pracovníků 

Přípravný kurz 

Pro práci peer konzultanta je nutné absolvovat kurz pracovníka v sociálních 

službách, který je podmínkou pro zisk odborné způsobilost k výkonu povolání pracovníka 

v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách. 

Je však otázkou, jestli tento kurz dostatečně připraví peery na jejich pozici. Peeři totiž 

pracují specifickým způsobem s konkrétními cílovými skupinami. Respondent Richard 

během rozhovoru zmínil: „Musíme se taky vzdělávat jako peeři, potřebujeme to. S životním 

příběhem si peer v práci nevystačí.“  

To potvrzuje i práce Foitové a kol. (2014:29), která popisuje zásadní postoje, 

dovednosti a znalosti, kterými pro úspěšný výkon profese peer konzultanta je třeba 

disponovat. Mezi postoje patří zaujetí aktivního přístupu ke své nemoci, důvěra v možnost 

zotavení druhých z vážné duševní nemoci, snaha o reflexi a sebereflexi atd. Do znalostí 

spadá především porozumění konceptu zotavení, fázím zotavení a jednotlivým nástrojům 

využívaným k podpoře zotavení – např. WRAP. Dále sem patří povědomí o významu 

multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné a výhodách práce v týmu.  

Aby nabyté znalosti mohl peer uplatnit při klientské práci, je třeba mít i potřebné 

dovednosti – komunikační dovednosti – aktivní naslouchání, navázání a ukončení práce 

s klientem, schopnost používat svůj příběh zotavení při práci s klienty, téma udržení hranic 

své role v organizaci i s klienty (Foitová a kol., 2014: 29,30). 

Na potřebu vzdělávat peery v těchto oblastech pro výkon jejich profesi zareagovalo 

i Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, která nabízí přípravný kurz pro zájemce o pozici 

peer konzultanta s názvem Základní kurz pro peer konzultanty. Tento kurz má za cíl předat 

budoucím peer konzultantům potřebné znalosti a dovednosti, zároveň zvýšit jejich 

kompetence pro práci s klientem a začlenění do multidisciplinárního týmu poskytujícího 

služby lidem s duševním onemocněním (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019). 

Vedle kurzu Foitová a kol. (2014:30) doporučuje také absolvování stáže v organizaci, která 

má pozitivní zkušenost se zařazením peera do týmu. 



66 
 

V současné době ale není ze zákona povinné takový kurz před zahájením práce jako 

peer absolvovat. Může to být pouze podmínkou zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že peeři 

ale často vystudovali rozličné obory a nemají pracovní zkušenost ze sociálních služeb, 

myslím si, že je zásadní takto konkrétně zacílený kurz (na rozdíl od obecného kurzu 

pracovníka v sociálních službách) před nástupem na pozici absolvovat.  

Respondenti tohoto výzkumu vzdělávacím kurzem organizovaným CRPDZ prošli a 

hodnotili ho velmi kladně. V rozhovorech se navíc neobjevovaly problémy s nejasností role 

peera a náznaky, že by peeři postrádaly některé dovednosti k výkonu práce, které jsou v 

některých zahraničních studiích peery zmiňovány jako nevýhody (Miyamoto, Sono, 

2012:27, Moran et al, 2013). Peeři naopak hodnotili kladně zisk nových znalostí a 

dovedností, které získali kromě praxe s klienty i při úvodních školeních (viz podkapitola 

3.2.1.2. Osobní zisky v této práci). Také v práci Hromádkové (2016:117) byl přípravný kurz 

pro peer konzultanty hodnocen jako vhodný úvod do práce peera a peeři hodnotili jako 

užitečné stáže v ostatních zařízeních spolu se setkáními se zkušenějšími peery.  

Myslím si, že kurz určený přímo pro peer konzultanty má navíc oproti kurzu 

pracovníka v sociálních službách také výhodu v tom, že peery nevzdělává obecně jako 

odborníka do sociální služby. Tím, že byla předem identifikována specifika peer profese, 

vzdělává kurz peera jako experta na zotavení, vysvětluje jeho roli, která je odlišná od 

pracovníka v sociálních službách, a zachovává autenticitu peerů. 

„Ono se od začátku mluvilo o tom, jak peery vzdělávat a nepotlačit tu jejich autentickou 

zkušenost. To, že bychom měli mít laickou řeč, křehký přístup, přirozené lidství...Prostě aby 

kurz peery nezkazil.“ (Richard) 

Respondent Richard považuje laickou řeč za jeden z prostředků, který pomáhá 

autenticitě peerů. Také Mead a Macneil (2004) zdůrazňují zásadní roli jazyka v oblasti 

duševního zdraví, která rozděluje peer pracovníky od ostatních zaměstnanců. Vysvětlují, že 

pokud peer pracovník začne používat medicínské termíny s cílem zapadnout do týmu, 

zanedbává tím vlastně specifikum peerské pozice v týmu. 

6.3.3 Podpora ze strany organizace je zásadní 

Ukázalo se, že opora poskytnutá organizací je podstatným krokem k úspěšné 

integraci peera i jeho spokojenému výkonu práce. Z výzkumu vyplynulo, že jedním 

z vhodných nástrojů může být pravidelná týmová a individuální supervize, která umožní 

pracovníkům prostor k sebereflexi klientské práce i k řešení procesů v týmu. Supervize je 

vhodnou intervencí i u syndromu vyhoření, který je u pomáhajících profesí často řešeným 
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tématem. Dva respondenti tohoto výzkumu při rozhovoru uvedli, že se před časem již cítili 

vyhořelí a uvažovali, že s prací peera skončí. Právě supervize nabízí prostor pro otevření 

tohoto tématu buď individuálně či v rámci celého týmu. Význam individuální i skupinové 

peerské supervize pro peer pracovníky vzešly i z výzkumu Foitové a kol. (Foitová a kol, 

2004:31).  

Druhým „přetrvávajícím“ prostředkem opory pro zaměstnance může být 

organizační kultura, která se ukázala jako podstatný prvek podpory spokojenosti peerů a 

jejich kvalitního pracovního výkonu v zaměstnání. Peeři ocenili osobní lidský přístup, 

atmosféru důvěry, kde nevládne strach ze selhání a chyb, možnost pravidelné zpětné vazby, 

pocit rovnoprávnosti zaměstnance s vedením organizace atd. Tyto peery pozitivně vnímané 

charakteristiky organizační kultury korespondují s tzv. kulturou učící se organizace, která 

klade důraz na neustálý rozvoj a učení zaměstnanců, otevřenou výměnu zpětných vazeb 

napříč organizací a pohlíží na chyby a problémy jako na příležitost k růstu a zlepšení kvality 

(Hawkins, Shohet, 2004:173,174). 

Jako ideální nejen pro organizace pracující s peery se jeví tzv. resilientní kultura, 

která staví na kolektivním rozhodování a spolupráci, rovnováze pracovního a soukromého 

života, zplnomocnění pracovníků a pravidelné reflexi. Podstatná je i větší možnost řadových 

pracovníků a nižšího managementu na rozhodování a ovlivňování chodu organizace 

(Beddoeová, 2010 in Havrdová a kol., 2011:23,24). 

Organizační kultura je výsledek dlouholetého úsilí, zvyků, norem chování či způsobu 

myšlení. Ač není možné ji vybudovat okamžitě, uvědomění si její role je podstatným krokem 

k zlepšení kvality a efektivity organizace. 

Franzová (2015:106, 109) v souvislosti se zaváděním modelu peer konzultantů do 

organizace nabízí k zamyšlení jako typ participativní kultury organizace „organizaci 

zaměřenou na zotavení“, jejíž cílem je podpora zotavení klientů a umožnění dosažení i 

jiných rolí než jen uživatelů služby, mimo jiné skrze důraz na participaci lidí s duševním 

onemocněním. 

Význam vhodného zaškolení, supervize a správně nastavené podpory pro peery 

zdůrazňují i Gillard a Holley (2014:291) jako předpoklad pro maximalizaci výhod, které 

pro systém i klienty zapojení peer pracovníků přináší. Také z výzkumu v této práci 

vyplynul význam správné adaptace neboli zapracování peera v organizaci a jeho integrace 

do týmu. Efektivní adaptace peera by mohla ovlivnit např. také negativní zážitky peer 

konzultantů, kteří se setkali s nutností „vydobýt“ si místo v týmu. Doporučení pro 
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organizace přijímající peery je tedy využít užitečné adaptační postupy, mezi které se řadí 

přirazení mentora, který plní roli průvodce nově přijatého zaměstnance; společné vytvoření 

plánu s cíli adaptace v andragogickém duchu a adaptační kolečko, které sestává ze 

seznámení s ostatními kolegy, odděleními v organizaci a jejich hlavními úkoly. Mezi další 

metody adaptace, které by mohly peerům začátky na nové pozici usnadnit, patří orientační 

balíček a e-learning řešící omezený čas mentora a umožňující opakovaný přístup 

k informacím. 

„Tahle práce by bez ošetření nešla a je tím tráveno hodně hodin. Porady, každodenní 

sdílení s kolegy. Mám jednou za čas osobní hodnocení, kde se mluví o tom, jestli něco 

nepotřebuju. Když jdu za šéfem, tak je mi okamžitě k dispozici.“ (Richard) 

6.3.4 Peerství jako příležitost 

Příležitost najít smysl 

Všichni respondenti mluvili v souvislosti s peerstvím o nalezení smyslu. V 

logoterapii je smysl života základní pojem a dle Viktora Frankla je základním cílem člověka 

zažít smysl (Frankl, 1985). Jednou z cest, jak smysl v životě objevit, je to, jaký postoj člověk 

zaujme vůči utrpení, protože je svobodnou volbou člověka, jak se zachová v těžkých 

situacích (Comerchero, 2014:71). 

V tomto přístupu je možné na peerství nahlížet jako na aktivní přístup k těžké situaci 

a zdroji utrpení – nemoci, ve kterém díky tomu peeři mohli najít smysl. To jim umožnilo 

nalézt pocit naplnění a podpořit jejich cestu zotavení. 

Příležitost pro změnu 

Peerství je navíc pro lidi s duševním onemocněním cestou, jak změnit svůj osobní 

život. Peerská zkušenost přináší nejen osobní rozvoj skrze nové znalosti a dovednosti, ale i 

lepší sebepoznání a zlepšení sebepojetí (lépe se sám v sobě vyznat, odpustit sám sobě, 

přijmout nemoc, vyšší sebevědomí). To ve spojení s výhodami zaměstnanosti (finanční 

příjem, zisk nových přátel) dává peerům možnost změnit svůj život, postavení ve společnosti 

a „začít znovu“. 

Motivací je pro peera navíc také možnost pomoci druhým k zotavení a změnit 

k lepšímu jejich život. Velkou ambicí a reflektovanou výhodou je také šance měnit systém 

péče o duševně nemocné, na čemž se mnozí peeři opravdu podílejí – přednášejí na 

konferencích, jsou součástí odborných skupin, které plánují koncepci služeb, aktivně se 

účastní destigmatizačních akcí a podílejí se na výzkumech. 
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6.3.5 Peeři jako bojovníci za uznání své role 

Z výsledku vyplývá, že peer pracovníci čelí podobné situaci jako mnoho jiných nově 

vznikajících profesí – musejí obhajovat a vysvětlovat význam své role vůči veřejnosti, 

odborníkům, ale i v rámci týmů, kde jsou zaměstnaní.  

Dva respondenti (Phoebe a Richard) uváděli, že musí jako peeři někdy čelit kritice, 

protože jejich pozice jsou označovány jako výsledek „profesionalizace nemoci“. Oba 

respondenti uvedli, že peerství vnímají ale jako „profesionalizaci zotavení“, protože člověka 

neopravňuje pracovat jako peer jen fakt, že je duševně nemocný. Naopak podmínkou je se 

z nemoci zotavit a mít speciální vlastnosti a dovednosti nutné pro tuto profesi.  

S tím souvisí i boj za finanční ohodnocení. Pro peer lektory i peer konzultanty je 

peerství jejich profese, pracují tak na částečný úvazek a dostávají mzdu. Všichni peer lektoři 

ocenili přístup své zaměstnávající organizace ve smyslu, že si organizace zakládá na tom, že 

peer lektor dostává stejnou mzdu jako lektor odborník, se kterým někdy přednáší v duelu. 

Přesto se o samotné mzdě peerů a její výši vedou diskuse a peeři v některých případech 

musejí obhajovat, že jsou za svou roli placeni.  

„Tady se řeší, že profesionál bude mít nějakou hodinovou sazbu a peer bude mít o polovinu 

menší. To je nefér. Proč se o tom vůbec musíme bavit.” (Joey) 

 

„Práce peera je význačná už jenom proto, že vzbuzuje v odborné veřejnosti různé vášně. Já 

teď pracuju za peníze, což samo o sobě je pro někoho provokace. Někteří lékaři tvrdí, že 

peeři by měli pracovat jen dobrovolně a zadarmo. Otázka pro mě je, z čeho by pak měli peeři 

žít.“ (Phoebe) 
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Závěr 
V posledních desetiletích došlo k výrazným změnám v poskytování služeb lidem 

s duševním onemocněním. Proměnily se také postoje k této cílové skupině, předmětem 

zájmu se stala kvalita života, naplňování lidských práv a aktivní participace uživatelů služeb 

na podobě péče. Mezi způsoby zapojování uživatelů služeb do systému psychiatrie patří 

mimo jiné jejich zaměstnávání na pozicích peer pracovníků, osob s vlastní zkušeností 

s duševní nemocí. Peer pracovníci se stali součástí služeb v západních zemích v posledních 

30 letech, v České republice začalo se zapojováním peer pracovníků do služeb Centrum pro 

rozvoj péče o duševní zdraví v rámci svých projektů z roku 2013 a 2015. Pozitivní efekt 

zapojení peer pracovníků do služeb pro lidi s duševním onemocněním na klienty i pracovní 

tým potvrdilo mnoho zahraničních studií (např. Shepherd a Repper, 2017; Cabral et al., 

2014; Davidson et al, 2012; Mowbray et al. 1998). 

Na vzniku modelu recovery se rovněž značnou měrou podíleli samotní příjemci 

psychiatrických služeb. Dnes je toto pojetí, kladoucí důraz na vůli žít kvalitní život i přes 

přetrvávající symptomy onemocnění, jedním ze základních konceptů, které se promítají do 

principů služeb pro lidi s duševní nemocí. 

Tato diplomová práce se zabývala situací peer pracovníků v českém prostředí. Cílem 

empirické části práce bylo zjistit, jaké zisky a ztráty spojené s jejich profesí vnímají peer 

pracovníci v oblasti duševního zdraví. Cíl se podařilo naplnit, po analýze dat jsem odpovědi 

shrnující zisky peerství seskupila do čtyř kategorií: zisky klientské práce, osobní zisky, 

resocializace a odborný vliv. 

Klientská práce přináší respondentům mnoho výhod, které vnímají jako cenné – 

pomáhat skrze vlastní zkušenost s nemocí druhým a získávat zpětnou vazbu od klientů. 

Stejně jako odborná literatura také peer pracovníci vnímají ojedinělost své vazby s klienty. 

Přináší jim radost a unikátní vztah spolupráce. Mezi subjektivní benefity jejich profese 

uváděli peeři větší pocit svobody, emancipaci, růst sebevědomí, sebepoznání, zisk nových 

dovedností atd.  

Analýza rozhovorů potvrdila, že role zaměstnání je pro návrat lidí s duševní nemocí 

do běžného života klíčová. Nová společenská role spojená s novou prací přináší peerům 

možnost změnit svůj osobní život. Všichni respondenti mluvili ve spojitosti se zisky peerství 

o tom, že jim pomohlo nalézt smysl. Profese peer pracovníků je specifickým zaměstnáním, 

které peerům dává i další příležitosti, které je naplňují – pomáhat měnit k lepšímu životy 

ostatních lidí s duševní nemocí skrze klientskou práci i podílení se na změnách systému péče. 
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Sílící roli uživatelů služeb a naplňování jejich práv při tvorbě politik a koncepcí, kterou 

deklaruje i samotná reforma psychiatrie v ČR, identifikovali jako benefit i samotní 

respondenti. Jako výhodu svého zaměstnání uváděli možnost odborného vlivu, kam řadili 

např. destigmatizační vliv jejich práce, kontakt a spolupráci s odborníky, a také možnost 

podílet se na podobě služeb a péče o lidi s duševním onemocněním. 

Mezi problémy, které peeři vnímají ve spojitosti se svou profesí, patřila přirozená 

nemožnost uniknout z tématu duševní nemoci, protože duševní zdraví je jejich tématem 

v zaměstnání i mimo něj. S tím souvisí vyšší emoční únava, stres a potřeba psychohygieny. 

Další zmiňovanou potíží je stigma duševních nemocí a stigma peerství, které většina 

respondentů zažívá. Někteří z nich proto cítí potřebu se chránit, skrývat své zaměstnání ze 

strachu z nepochopení okolím či ztráty pracovních příležitostí mimo obor. Mezi dalšími 

potížemi peer pracovníci uváděli ztrátu soukromí či úskalí spojená s klientskou prací, jako 

např. nutnost nastavit si s klienty hranice či se přizpůsobit nastavení služby. 

Z výsledků vyplývá, že vliv peerské profese na zotavení je významný. Všichni 

respondenti uváděli roli peerství jako zásadní v jejich zotavování. Mezi prvky, které 

pozitivně ovlivnily zotavování peerů, patří to, že jim tato práce pomohla nemoc přijmout a 

najít energii znovu začít fungovat. Zisk vzorů a nových přátel s podobnou zkušeností, 

vzdělávání v konceptu recovery a nabídce služeb a zlepšení porozumění svému příběhu 

spojené se zlepšením sebepojetí, všechny tyto prvky podpořily dovednosti respondentů být 

stabilnější, lépe znát své potřeby a zvládat kolísavé stavy, které někdy nemoc přináší. 

Zjišťovány byly také zkušenosti peer pracovníků jako zaměstnanců neziskových 

organizací. Z výzkumu vyplynulo, že podpora poskytnutá organizací je zásadním krokem 

k úspěšné integraci peer pracovníka do týmu a má vliv na jeho spokojený pracovní výkon. 

Peeři identifikovali jako klíčové prostředky opory lidskou organizační kulturu, neformální 

podporu od kolegů, pravidelné porady s vedoucím, pravidelnou supervizi či psychoterapii a 

absolvování přípravného kurzu pro profesi peera. 

Na základě těchto zjištění z výzkumu byly spolu s poznatky z odborné literatury 

navrženy doporučení pro praxi především pro management organizací zaměstnávající peer 

pracovníky.  Diskutovány byly oblasti, které je vhodné ošetřit a nastavit před přijetím peera 

do týmu. Patří sem příprava týmu na přijetí peer pracovníka, zapojení týmu do procesu 

rozhodování, vhodně nastavený systém supervize (individuální, týmové i specificky peerské 

supervize). Doporučeno bylo také klást důraz na adaptaci peera v organizaci a využití 

navrhovaných adaptačních postupů pro nové zaměstnance. Právě vhodná adaptace by mohla 
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předcházet negativním zkušenostem, které někteří respondenti zažili, když si své místo 

museli před kolegy „vybojovat“.  

Přínos této práce vnímám především v tom, že přináší reflexi zkušeností peer 

pracovníků z českého prostředí v době probíhající reformy psychiatrické péče. Ministerstvo 

zdravotnictví plánuje v následujících letech vznik sítě až 100 CDZ rozmístěných po České 

republice (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2018). V CDZ je členem multidisciplinárního 

týmu na poloviční úvazek také peer konzultant, proto se dá předpokládat, že peerů bude 

v českém prostředí přibývat. Věřím, že pro manažery těchto organizací budou výsledky této 

práce užitečné k nastavení integrace a vzdělávání peer pracovníků stejně jako k vytvoření 

opory poskytované organizací peer pracovníkům. 
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