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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Zaměstnávání osob s vlastní zkušeností s duševní nemocí v pomáhajících týmech je jedním 

z nejvýraznějších trendů v péči o duševní zdraví v posledních 20 letech. V ČR jde o vysoce 

aktuální a výzkumně jen částečně pokryté téma. Soustředit se kormě přínosů i na potíže spojené 

s rolí peer pracovníka je tedy skvělá volba. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka si definuje hlavní cíl (problém) na s. 10:  

„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.“  

Cíl je formulován srozumitelně a v textu se ho autorka také drží. V tomto smyslu je tedy práce 

zacílená a konsistentní. 

 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Výzkumný problém je zarámován třemi teoretickými kapitolami, ve kterých jsou postupně 

explorována témata: (1)recovery jako paradigmatická změna v péči o duševní zdraví, (2)profese 

peer pracovníků, (3)proces deinstitucionalizace. Témata teoretických kapitol jsou zvolena 

vhodně vzhledem k výzkumnému cíli. Jako čtenář oceňuji plynulou návaznost textu, ve kterém 

se lze dobře orientovat i přes to, že odkazuje na rozsáhlý soubor zdrojů. 

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce se zdroji je určitě silnou stránkou této diplomové práce. Téma je relevantně pokryto 

úctyhodným množstvím nastudovaných anglickojazyčných i českých zdrojů. Výborné je, že 

autorka zahrnula i relevantní diplomové práce z posledních několika let a také to, že při popisu 

aktuálně probíhajících změn, uvádí jako prameny poziční a metodické dokumenty Ministerstva 

zdravotnictví či WHO. Práce se zdroji působí nenuceně, informace a poznatky jsou přednášeny 

srozumitelně a přehledně. K pramenům se autorka znovu vrací ve výzkumné části, když své 

interpretace porovnává s výsledky především zahraničních studií.  

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Pro svůj výzkum zvolila autorka kvalitativní výzkumnou strategii založenou na 

polostrukturovaných rozhovorech s peer pracovníky, které jsou doplněny rozhovorem s 

manažerkou neziskové organizace, která se koordinací peer pracovníků zabývá. Tento zvolený 



 

přístup vnímám jako limitující pro celou práci. Zdrojem výzkumu jsou výhradně výpovědi 

aktérů, které nejsou nijak problematizovány. Téma zisků a potíží tak může být představeno 

pouze jejich optikou, tak, jak ho vnímají(s.35), respektive prezentují ve výzkumném rozhovoru. 

Autorka to nijak nezastírá – např. na s. 72 „práce přináší reflexi zkušeností peer pracovníků..“ 

Rafinovanější výzkumná strategie by nutně musela zahrnout i pohledy jiných aktérů 

(spolupracovníků, blízkých lidí), a/nebo etnografické postupy.  

Celý výzkum je zaměřen na peer pracovníky, přičemž se dále dozvídáme, že někteří pracují jako 

peer konzultanti, jiní jako peer lektoři a peer poradci, běžné je prolínání rolí. Tedy skupina 

aktérů je profesně nestejnorodá. U některých identifikovaných témat to vůbec nevadí – všichni 

totiž nějakým způsobem využívají své zkušenosti z léčby a uzdravování, podobně popisují zisky 

z role i některé stinné stránky, jako je nutnost práce s osobními hranicemi a vyvstávání 

nepříjemných vzpomínek na léčbu (s. 52). Jiná témata jsou ale specifická – například peer lektoři 

nepracují s klienty, jejich občasné angažmá při výuce jim umožňuje mít paralelně i jinou práci 

a svou zkušenost s nemocí v ní tajit atd. Citované výzkumy se potom týkají v naprosté většině 

role peer konzultanta.  

Etické aspekty výzkumu autorka rozebírá v samostatné kapitole (5.7), kde uvádí především 

rizika spojená s vyzrazením anonymity a opatření k jejich snížení. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

V rámci limitů zvoleného designu, které uvádím výše, je výzkumná část zpracována korektně. 

Autorka pojmenovává dílčí témata ve struktuře, kterou si předem vytyčila (zisky a potíže).  

U některých konstatování bych doporučil větší míru odstupu od konceptu výlučnosti peer 

pozice. Například tam, kde se píše o únavě, potřebě psychohygieny (s. 53) či přizpůsobení 

požadavkům nadřízeného (s. 56) – čím jsou tyto fenomény specifické pro peer pracovníky? 

Neukazují se zde spíše jevy spojené s pomáhající profesí jako takovou?  

V závěrečných kapitolách přináší autorka vlastní konceptualizaci. Všímá si, že všichni aktéři 

vnímají svou práci jako příležitost najít smysl (s. 68) a příležitost změnit svůj život (s. 68). 

Peer pracovníci také uvádějí jako svou motivaci změnit k lepšímu život jiných lidí (klientů 

služeb) a rovněž přispět ke změnám systému jako takovému. Tyto aspekty spolu s vnímanou 

nutností peer pracovníků hájit sebe sama,  svou roli potom propojuje v konceptu bojovníků za 

uznání své role. 

 

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce se držela vytyčeného cíle. V rámci zvolené metodologie a při zúžení tématu na reflexi (tak 

jak téma vidí a prezentují aktéři) lze považovat cíl za naplněný.  

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce splňuje běžné formální nároky kladené na diplomovou práci. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autorka formuluje řadu konkrétních doporučení pro  zapojování peer konzultantů do organizací. 

Tyto poznatky v zásadě potvrzují doporučení obsažená ve veřejně dostupných metodických 

materiálech (Manuál zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví, 

2016). Nad rámec dosud publikovaných poznatků jdou úvahy a poznámky ke kultuře organizací, 

která má zásadní vliv na to, jak budou peer konzultanti v týmu začleněni a jak budou moci svou 

roli naplňovat. Za pro praxi nejcennější považuji kategorizaci potíží, které peer pracovníci 

popisují v souvislosti se svou pozicí. Tyto poznatky mohou sloužit jako odrazový můstek pro 

sérii opatření, která učiní pozici peer pracovníků dlouhodobě udržitelnou a přínosnou. 



 

10. Otázky k 

obhajobě 

1. Ve své práci jste kategorizovala přínosy a potíže spojené s peer pozicemi, tak jak 

je vidí sami aktéři. V textu dále formulujete konkrétní manažerská doporučení, která 

umožní řadě uvedených potíží předcházet nebo na ně reagovat. Několik potíží či ztrát, 

ale tímto způsobem nezpracováváte. Konkrétně se jedná o „duševní zdraví jako téma, 

ze kterého není úniku“ (s. 52), „zdroj stresu a únavy“ (s. 53), „stigma peerství“ (s. 

53), „nutnost jít s kůží na trh“ (s. 55),   Vnímáte tyto fenomény jako nutnost 

provázející roli peer pracovníků, resp. dokázala byste navrhnout opatření k jejich 

snadnějšímu zvládání?  

 

2. Píšete o přínosech a potížích peer pracovníků. Myslíte, že existuje nějaká „vnitřní 

ekonomika“ těchto přínosů a potíží? Aby peer pracovníkům stálo za to vykonávat 

svou práci, tak musí přínosy převažovat nad potížemi? Nebo jsou nějaké potíže, které 

jsou kritické a nelze je přínosy vyvážit? 

 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Téma a cíl práce jsou vysoce aktuální. 

Na práci oceňuji vynikající práci se zdroji, jejich srozumitelný a pohotový výklad a propojení 

s tématem peer pracovníků. Metodologicky mohla být výzkumná část práce lépe promyšlena. 

Nicméně při zvoleném designu je kategorizace a formulace zjištění korektní a dobře 

odůvodněná.  

Za hlavní přínos práce považuji exploraci potíží souvisejících s rolí peer konzultantů.  

V celkovém hodnocení se přikláním ke stupni „velmi dobře“, při uspokojivém zodpovězení 

doplňujících otázek položených výše, pak ke stupni „výborně“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Dne 31. 1. 2020 

 …………………………………………………………………….. 

podpis autora posouzení 


