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Předběžný název připravované DP: Zisky a ztráty spojené s profesí peer pracovníků 

v oblasti duševního zdraví 

Formulace a vstupní diskuse problému 

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

představuje dlouhodobý proces přinášející změny v poskytování služeb. 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: 8,13). 

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 (Makovcová, 2010; Malý 

průvodce psychiatrickou…, 2017: 5). 

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

podílet, je jejich zaměstnávání na pozicích peer pracovníků. Peer pracovníci pracující 

v oblasti duševního zdraví jsou lidé, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, 

pro práci na této pozici musí být schopni a ochotni o své nemoci mluvit a mít stabilizovaný 

zdravotní stav. 

Výzkumné téma jsem volila z oblasti duševního zdraví, protože toto téma mě 

dlouhodobě zajímá. 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 
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peerů na zotavení klientů a téma reflexe jejich zkušeností a vlivu jejich zaměstnání na jejich 

kvalitu života zůstává upozaděno. 

Při studiu řízení v sociálních a zdravotnických organizacích jsem dospěla k názoru, 

že výzkum zaměřující se na toto téma z českého prostředí by mohl být přínosný nejen pro 

samotné peery, ale i pro vedení organizací, které je zaměstnávají. Ty by mohly lépe pracovat 

s potřebami peerů jako zaměstnanců a reflektovat názory a zkušenosti peerů jak 

v managementu organizace, tak v nastavení supervize. Pohled na potřeby peerů a přístup 

organizace k nim jako k zaměstnancům bude zjišťován také od manažerky programu, která 

peer pracovníky koordinuje a vede. 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 jejich cestu zotavení. 

Teoreticko-metodologické východisko 

Peer pracovníci mohou pracovat v různých rolích a službách – například jako člen 

multidisciplinárního týmu, v přímé péči s lidmi s duševním onemocněním či formou 

lektorování pro lidi s duševním onemocněním, jejich blízké či studenty pomáhajících 

profesí. To, co tyto role spojuje a tvoří pozici peer pracovníka 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 a 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). Mowbray zmiňuje například 

možnost porozumět frustraci klientů, kterou cítí k „systému“ 

V souvislosti se zapojením peer pracovníků do služeb poskytovaných 

profesionály byl v mnoha studiích zkoumán efekt na klienty těchto služeb a přínos pro 

organizace poskytující tyto služby. Gillard a Holley (2014:288) shrnují přínosy pro klienty 

služeb ve snížení sociální izolace klientů, zlepšení jejich kvality života a zvýšení jejich 

sebejistoty a nezávislosti. Studie uvádějí také pozitivní roli peer pracovníků představujících 

vzor zotavení pro klienty a jejich blízké, ale i zaměstnance organizace (Lawn et al., 2008; 

Mowbray et al., 1996; Doherty et al. 2004. Podle Myiamoto, Sono, 2018:25). 

Jako výhody organizací zaměstnávající peer pracovníky uvádějí Gillard a Holley 

(2014:288) zlepšení sdílení informací, hlubší porozumění situacím, které klienti prožívají a 

snižování počtu hospitalizací klientů.  
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V některých studiích byla zkoumány i pozitiva a negativa pro samotné peer 

pracovníky, které z této profese pramení. Říčan, Foitová a Stuchlík (2015:26) uvádějí jako 

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

sociálního statutu a zvýšení jejich sebevědomí. Gillard and Holley (2014: 288) zmiňují jako 

benefity navíc 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 (problém 

s nastavováním hranic), problémové 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). 

Výzkumný cíl 

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

vnímají peeři pracující v oblasti duševního zdraví. Vedlejším cílem je zjistit, jak peeři 

vnímají vliv těchto zisků a potíží 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.  

Moran et el. (2013:282) uvádí jako příklady zisků zvýšení sebevědomí a poznání 

sebe sama, získání pracovních dovedností či snížení hospitalizací. Naopak jako příklady 

negativních aspektů bytí peerem uvádí konflikt rolí či nedocenění role peera ostatními. 

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? 

Výzkumný design a metoda 

Pro zodpovězení výzkumných otázek budu volit kvalitativní výzkumný design. 
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Metodou vytváření dat budou 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. Rozhovory s peery budu 

realizovat na jaře 2019. 

Rozhovory budu nahrávat na diktafon, pokud s tím budou respondenti souhlasit. 

Pokud by s tím respondent nesouhlasil, přepisovala bych odpovědi v průběhu rozhovoru 

ručně. 

Popis analýzy rozhovorů 

Budu zpracovávat obsahovou analýzu dat. Rozhovory budou přepisovány technikou 

doslovné transkripce do textové podoby. Poté budu data zpracovávat pomocí otevřeného 

kódování – text rozdělím na jednotky, kterým přidělím jednotlivé kódy. Kódy budu poté 

seskupovat do různých kategorií. Kategorie budou sdružovat kódy, které označují podobné 

téma či význam. 

Výzkumný vzorek 

Předmětem výzkumu jsou peer pracovníci z oblasti duševního zdraví. Výzkumný 

vzorek budou tvořit peer pracovníci, kteří pracují v různých neziskových organizacích v ČR. 

Část respondentů získám díky spolupráci s neziskovou organizací pracující s peery v Praze, 

část respondentů pracujících mimo Prahu získám díky metodě sněhové koule. Výběr 

respondentů bude probíhat záměrně, protože jsem určila kritéria, která musí respondent 

splňovat: 

- zaměstnán/a na pozici peera nejméně 1 rok 

- ochota účastnit se výzkumu 

Výzkumný vzorek bude tvořit přibližně 10 peer pracovníků, kteří souhlasí s realizací 

rozhovorů. 

Další zdroj dat by poskytoval individuální rozhovor s manažerkou programu v organizaci 

spolupracující s peery, který by měl za cíl zjistit její pohled na to, jak organizace zjišťuje 

potřeby peerů jako zaměstnanců a jak s jejich potřebami pracuje. 

Osnova polostrukturovaného rozhovoru 

Otevírací otázky 

Rozhovor zahájím obecnými otázkami na to, jak se respondent dostal k práci peera, jaká je 

jeho motivace k této práci apod. 

Zisky a potíže spojené s peer pozicí 
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V následující části budou otázky zaměřené na to, jestli respondent vnímá nějaké přínosy a 

nevýhody toho, že pracuje v oboru duševního zdraví, jestli zažívá na této pozici výzvy či 

musí řešit pravidelně nějaké problémy spojené s tím, jakou práci vykonává. Mezi otázky 

bude patřit například i dotaz na to, co respondentovi práce jako peer dala a vzala či jak si 

zvykl na to, že v zaměstnání často řeší vlastní příběh. 

Profese peera a vlastní zotavení 

V této části rozhovoru se budu ptát na otázky zjišťující, jak podle respondentů ovlivnil fakt, 

že pracují jako peeři jejich proces zotavování. 

Peer jako zaměstnanec 

Na závěr budu zjišťovat názor respondentů na to, jestli jejich nadřízení zjišťují jejich 

potřeby, jestli mají pravidelnou supervizi či by o ni měli zájem a proč, jestli se cítí 

v organizaci bezpečně a jestli mají pocit, že jako peer mají odlišné potřeby než ostatní 

zaměstnanci organizace. 

Etické otázky spojené s realizací 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. Snažím se řešit zachování soukromí tím, že všechny údaje 

respondentů budu anonymizovat – budu používat jiná jména, případně 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 bych o tom chtěla s každým peerem mluvit a znát jeho názor na toto riziko. 

Důležitá je také ochrana bezpečí a informovanost respondentů. Před zahájením 

rozhovorů proto budu s každým respondentem mluvit o účelu výzkumu, hlavních tématech 

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

jestli se chtějí výzkumu účastnit, pokud budou dobrovolně souhlasit, podepíšeme před 

rozhovory informovaný souhlas. Některé otázky rozhovoru jsou velmi osobní, týkají se 

osobních pocitů respondentů, jejich vztahů, nemoci apod., proto je důležité vytvořit 

atmosféru bezpečí. K tomu bych ráda přispěla tím, že se respondentovi vždy představím, 

vysvětlím, co studuji, proč mám zájem o tohle téma a to, že data z rozhovorů budou využita 

pro mou diplomovou práci.  
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Možným omezením by mohlo být také nahrávání rozhovorů na diktafon. Před 

každým rozhovorem respondentovi vysvětlím, že přepisovat rozhovor do textové podoby 

budu já a nebudu poté poskytovat nahrávku žádným dalším osobám (mohli bychom se 

domluvit i na smazání nahrávky po přepisu). Pokud by některý respondent s nahráváním 

nesouhlasil, přepisovala bych odpovědi ručně v průběhu rozhovoru.  

Pokud budou mít respondenti zájem, nabídnu jim zaslání své práce k přečtení. 

Předběžná struktura práce 

Úvod 

Teoretická část 

1. Vysvětlení konceptu recovery 

2. Peer pracovníci – co zahrnuje práce peera, výsledky měření jejich práce, zkušenosti 

se zapojováním peera do týmu, výsledky zahraničních studií o reflexi zkušeností 

peerů s jejich profesí 

3. Moderní přístupy k práci s lidmi s duševním onemocněním – transformace 

z institucionální péče do péče komunitní, stav v ČR – reforma psychiatrie 

Praktická část 

1. Metodologie kvalitativního výzkumu 

2. Interpretace dat 

Závěr 

Harmonogram 

Září – Prosinec 2018 (+ průběžně) – četba odborné literatury k tématu zapojení peer 

pracovníků, zotavení, reformě psychiatrie v ČR 

Září 2018 – leden 2018: zahájení spolupráce s organizací pracující s peery, poznání aktivit 

organizace, studium materiálů, účast na vzdělávacích aktivitách pro odbornou i laickou 

veřejnost 

Leden, únor 2019 – představení projektu peerům, získávání respondentů pro individuální 

rozhovory, vytvoření osnovy rozhovoru 

Březen - Květen 2019 - realizace individuálních rozhovorů s peery 

Duben - Září 2019 + analýza dat, tvorba doporučení  
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Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru zaznamenaného pro účely 

diplomové práce na téma „Zisky a ztráty spojené s profesí peer pracovníků v 

oblasti duševního zdraví.“ (předpokládaný název)  

Výzkum realizuji v rámci studia oboru řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 

organizacích FHS UK. 

Na výzkumném projektu se podílíte dobrovolně, vaše účast spočívá v rozhovoru 

nahrávaném na diktafon. Na jakoukoli otázku můžete odmítnout odpovědět a také můžete 

rozhovor v jeho průběhu kdykoli ukončit. 

Ve spojitosti s citlivostí zkoumaného tématu je důležitá otázka zajištění ochrany soukromí a 

bezpečí respondentů. Proto je zaručena: 

1. Anonymita respondentů – v přepisech rozhovorů budou odstraněny osobní údaje.

2. Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících výzkumu. 

Svým podpisem tohoto dokumentu souhlasíte se svou účastí na tomto výzkumném projektu. 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Lucii Fišerové v rámci výše definovaného 

výzkumného projektu. 

 

 

V ....................................... 

Dne ................................... 

 

Podpis:      Podpis výzkumníka: 

Lucie Fišerová 
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Příloha č. 3: Kostra polostrukturovaného rozhovoru s peer pracovníky 

Otevírací otázky 

Popište prosím, jak jste se dostal/a k práci na pozici peer lektora. 

Jaká je vaše motivace pracovat na pozici peera? 

Cítíte se jako peer být rovnocenným partnerem dalších členů vašeho multidisciplinárního 

týmu? Uveďte prosím příklad, proč si to myslíte. 

Zisky a potíže spojené s peer pozicí 

Vnímáte nějaké přínosy toho, že pracujete v oboru duševního zdraví? Pokud ano, jaké? 

Vysvětlete prosím, proč tuto stránku vnímáte jako výhodu. 

Zažíváte na této pozici nějaké výzvy? Pokud ano, vyprávějte prosím některé situace, 

které vás v souvislosti s výzvou napadly. 

Napadají vás nějaké nevýhody vyplývající z toho, že pracujete jako peer? Pokud ano, 

jaké? 

Vysvětlete prosím, proč tuto stránku vnímáte jako nevýhodu. 

Řešíte pravidelně nějaké problémy spojené s tím, jakou práci děláte?  

Je pro vás pozice peera něčím význačná nebo zvláštní? Pokud ano, čím? 

Co vám práce jako peer dala a vzala? 

Představte si, že byste pracoval/a v jiném zaměstnání, které by nesouviselo s duševním 

zdravím. Napadají vás nějaké rozdíly, které byste mohl/a zažívat? Měla by práce mimo 

tento obor nějaké výhody a nevýhody? Jaké? 

Jak jste si zvykl/a na to, že v zaměstnání velmi často řešíte vlastní příběh, osobní 

zkušenosti? 

Napadlo vás někdy, že by bylo lepší nezabývat se duševním zdravím i ve svém 

pracovním životě? Kdy jste takový pocit měl/a? 

Profese peera a vlastní zotavení 

Vnímáte zotavení a zotavování jako uzavřený stav či spíše cestu, proces? 

Jak podle vás ovlivnil fakt, že pracujete jako peer, váš proces zotavování? 

Vnímáte nějaká zlepšení ve vlastním zotavování ve spojitosti s vaším zaměstnáním? 

Pokud ano, jaké a kde je souvislost mezi zlepšení a vaší prací? 

Peer jako zaměstnanec 

Zjišťují vaši nadřízení (či jiní zaměstnanci organizace, kde pracujete) pravidelně vaše 

potřeby? 

Máte pocit, že management organizace má o vás a vaši situaci zájem? 

Máte v organizaci zajištěnou pravidelnou supervizi?  

Pokud ano, jaký typ? (supervize týmová, individuální, vzdělávací, manažerská…) 
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V čem vidíte její přínosy a nedostatky pro vás jako zaměstnance? 

Pokud ne, měl/a byste o pravidelnou supervizi na pracovišti zájem a proč? 

Máte pocit, že jako peer máte odlišné potřeby než ostatní zaměstnanci vaší organizace? 

Proč si to myslíte? 

Cítíte, že jsou vaše potřeby ze strany organizace zjišťovány a následně nějak řešeny? 

Cítíte se v organizace bezpečně? Máte s některými kolegy bližší, otevřené či přátelské 

vztahy? 

 

 


