
 

 

Univerzita Karlova   

Fakulta humanitních studií  

  

Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 

organizacích  

  

 

Sebestigmatizace peer konzultantů a práce s ní 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Klára Komrsková 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 

 

Praha 2020 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLAŠUJI,  

Že tuto předloženou diplomovou práci jsem vypracovala zcela samostatně a cituji v ní veškeré prameny, 

které jsem použila. 

 

V ………………………… dne………………………….  Podpis: 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji paní Doc. PhDr. Zuzaně Havrdové, CSc. za veškerou podporu a pomoc při zpracování 

práce. Za odborné vedení, ochotu i shovívavost při zodpovídání mých dotazů a za cenné 

připomínky. Také děkuji všem, kteří se výzkumu účastnili.    



 

1 
 

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se věnuje tématu sebestigmatizace peer konzultantů a jejich postavení 

v pracovním týmu. Cílem práce je zkoumat míru sebestigmatizace u peer konzultantů, jak 

ji u sebe prožívají a překonávají. A dále nasbírat poznatky o tom, jak podpořit současné 

vzdělání a postavení peer konzultantů v pracovním prostředí. Práce je rozdělena na 

teoretickou a empirickou část. V teoretické části popisuji stigmatizaci, peerkonzultanství 

a proces zotavení. Empirická část sestává ze dvou na sebe navazujících výzkumných studií. 

První zkoumá, jaká je míra sebestigmatizace peer konzultantů v porovnání s běžnou 

populací duševně nemocných v ČR a druhá zkoumá, zda a jak peer konzultanti 

sebestigmatizaci prožívají, jak s ní pracují a jakou roli přitom hraje z jejich pohledu okolí, 

zejména jejich vztahy a zaměstnání. Rovněž zkoumá i současné podmínky pracovního 

prostředí peer pracovníků, a to převážně v oblasti kompetencí, náplně práce a vzdělávání. 

K výzkumu jsem použila kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu.  Z výzkumu vyplývá, 

že míra sebestigmatizace měřená dotazníkem ISMI je u peer konzultantů zásadně nižší než 

u duševně nemocných, kteří jako peer pracovníci nepracují. Rozhovory a jejich rozbor 

ukázaly, že na sebestigmatizaci u peer konzultantů subjektivně nejvíc pozitivně působí 

jejich zaměstnání, přijímaná psychoterapie, vztahy s blízkými a případně vlastní 

rodičovství. Dotazovaní peer pracovníci vnímají sebe sama aktuálně mnohem pozitivněji 

než dříve. Rozhovory dále přinesly řadu poznatků o působení pracovního prostředí, o 

nedostatečném vzdělávání i nejasných kompetencích a náplni práce peer konzultantů.   

 

Klíčová slova: Sebestigmatizace, zotavení, sebestigmatizace peer konzultantů, vyrovnávání se 

se sebestigmatizací. 
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Abstract 
 

The diploma thesis deals with the topic of self-stigmatization of peer consultants and their 

position in the work team. The aim of this work is to examine the degree of self-stigmatization 

in peer consultants, how they experience and overcome it. And gather knowledges haw to 

support the current education and position of peer consultants in the work environment. The 

work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part describes the 

stigmatization, peer consultation and the recovery process. The empirical part consists of two 

consecutive research studies. The first examines the degree of self-stigmatization of peer 

consultants on comparison with the general population of the mentally ill in the Czech Republic. 

And the second examines whether and how peer consultants experience self-stigmatization, 

how they work with it, and what role their surroundings, especially relationships and 

employment, play in their view. It also examines the current working environment conditions 

of peer workers. Mainly in the field of competencies, job description and education. Research 

shows that the level of self-stigmatization measured by the ISMI scale is significantly lower for 

peer consultants than for mentally ill people who do not work as peer workers. Interviews and 

their analysis showed that the self-stigmatization of peer consultants is subjectively most 

positively influenced by employment, psychotherapy, relationships with loved ones and 

parenthood. The interviewed peer workers now perceive themselves much more positively than 

before. The interviews also brought several findings on the impact of the work environment 

about insufficient education and as well as unclear competencies and job descriptions of peer 

consultants. 

 

Keywords: Self-stigmatization, recovery, self-stigmatization of peer consultants, coping with 

self-stigma.  
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Úvod 
 

V době, kdy v České republice probíhá reforma psychiatrické péče, probíhá i řada 

programů na podporu destigmatizace osob s duševním onemocněním i celé oblasti 

psychiatrie. Obecné předsudky, které vůči psychiatrickým pacientům společnost 

uplatňuje, mají vliv na přijímání a zvnitřňování těchto charakteristik duševně 

nemocnými lidmi. To souvisí se snižováním jejich sebevědomí, pocitem nedůležitosti 

jejich života a nedůvěrou v možnost vlastní úzdravy. Proces označovaný v oblasti péče 

o duševní zdraví jako zotavení by měl mít naopak vliv na zvyšování prožívané hodnoty 

sebe sama, které se se sebestigmatizací postupně snižuje. Na pomoc s procesem zotavení 

byla do této oblasti zakotvena role tzv. peer konzultantů, od nichž je především 

očekáváno, že budou působit jako zdroje naděje, že zotavení je skutečně možné.  

K tématu mě přivedlo mé zaměstnání, ve kterém se setkávám s lidmi s duševním 

onemocněním i s peer konzultanty. Všímám si, jak lidé s psychiatrickou diagnózou 

pochybují sami o sobě a o svém budoucím životě a jak se onemocnění stává jejich 

hlavním životním tématem. Již delší dobu si kladu otázku, zda tyto pocity mají i moji 

kolegové peer konzultanti a pokud ne, zajímá mě, jak se jim podařilo se s nimi vypořádat.  

 V přípravě diplomové práce jsem vycházela z teorií, které naznačují, že tito 

pracovníci s vlastní zkušeností mají již za sebou překonání sebestigmatizace, jelikož je 

u nich cesta zotavení úspěšná. Položila jsem si proto nejprve otázku, zda je skutečně 

sebestigmatizace u peer pracovníků nižší než u ostatních duševně nemocných lidí 

z běžné populace. Pro to, aby bylo možné dobře využít zkušeností peer konzultantů pro 

lidi s duševním onemocněním, nechtěla jsem se spokojit jen s ověřením toho, zda mají 

nižší sebestigmatizaci než ostatní, ale také mne zajímalo, jak k tomu došli, jak 

sebestigmatizaci prožívali a prožívají, jak se s ní vyrovnávají a jakou roli v tom hraje 

jejich okolí (rodina, vztahy, zaměstnání). Obojí jsem se rozhodla zkoumat v diplomové 

práci pomocí výzkumu. Kromě zmíněných dvou otázek jsem se rozhodla také nasbírat 

poznatky o tom, jak podpořit současné vzdělávání a postavení peer konzultantů 

v pracovním prostředí. Zatímco první otázku jsem se rozhodla zkoumat kvantitativně, 

pomocí dotazníku, pro druhou otázku se nabízela metoda kvalitativní, a posléze jsem se 

rozhodla pro vedení rozhovorů s peer konzultanty. 
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Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se 

věnuji nejprve hlavnímu pojmu, na který se ve své práci soustředím, totiž pojmu 

stigmatizace (a sebestigmatizace) a jejími proměnami v souvislosti s vývojem 

psychiatrie. Mapuji, jaké druhy stigmatizace rozlišují různí autoři a porovnávám 

i přístupy a podobu stigmatizace, jak ji popsali různí autoři prostřednictvím výzkumných 

studií u nás a v zahraničí. Dále přibližuji roli peer konzultantů a jak je zatím v ČR 

vymezena, takže shrnuji existující poznatky o jejich činnosti, vzdělávání a náplni práce. 

Kriticky zde též reflektuji chybějící poznatky a zkušenosti, jak vyplynuly z dosavadních 

výzkumů, což má zejména relevanci pro můj vlastní výzkum. V poslední kapitole se 

podrobně věnuji tématu zotavení, které považuji spolu s uváděnými názory autorů za 

klíčové pro proces překonávání sebestigmatizace. Zmiňuji fáze zotavení, techniky práce 

s duševně nemocnými a to, jak je nahlíženo zotavení v souvislosti se sebestigmatizací. 

Všechna uvedená témata jsou významná pro výzkumnou část, která na ně navazuje.   

Empirická část obsahuje dvě výzkumné studie. První zkoumá, zda se liší úroveň 

sebestigmatizace osob s duševním onemocněním a peer konzultantů v ČR. Tuto otázku 

se pokouším zodpovědět pomocí kvantitativního výzkumu s využitím standardizovaného 

dotazník ISMI a porovnávám výsledky s již provedeným výzkumem Národního ústavu 

pro duševní zdraví, který zkoumal sebestigmatizaci v populaci duševně nemocných v ČR 

v roce 2016. Druhá studie je věnována rozhovorům s peer konzultanty, ve kterých 

zjišťuji zkušenosti a prožívání sebestigmatizace, jeho překonávání, faktory, které na toto 

prožívání působí a nedostatky v pracovním prostředí, které mohou být návodem 

k rozvoji potenciálu profese peer konzultantů. Výsledky by měly sloužit právě k rozvoji 

potenciálu využití a zakotvení role peer konzultanta v multidisciplinárních týmech 

a k rozvoji aktivit nebo programů pro osoby s duševním onemocněním, které se se 

sebestigmatizací potýkají.  
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1. Stigma 

 

Obsahem první kapitoly je představení hlavních pojmů, na které se ve své práci soustředím, 

a to pojmů stigmatizace a sebestigmatizace. V kapitole se budu zabývat historií pojmu, jeho 

proměnami v souvislosti s vývojem psychiatrie a mapovat, jaké druhy stigmatizace rozlišují 

různí autoři. Porovnávám i přístupy a podoby stigmatizace, jak ji popisují různí autoři 

prostřednictvím výzkumných studií u nás a v zahraničí. Na konci se zaměřím na destigmatizaci, 

jako pojem a přístup, který se proti stigmatizaci ohrazuje a aktivně bojuje proti ní. Pro úvodní 

ilustraci prožitku stigmatizace, jsem sáhla k dopisu, který reprodukuji z díla významného 

autora spojeného s výzkumným sledováním stigmatu E. Goffmana.  

     

"Milá přítelkyně osamělých srdcí,  

je mi teď šestnáct a nevím, co mám dělat, a byla bych moc ráda, kdybys mi mohla poradit. Když 

jsem byla malá, nebylo to tak zlé, protože jsem si zvykla, že se mi děti u nás v bloku posmívají, 

ale teď bych chtěla mít chlapce jako ostatní děvčata a chodit s ním v sobotu večer tancovat. 

Jenže mě nikdo nikam nepozve, protože jsem se narodila bez nosu – i když tancuju výborně, 

mám pěknou postavu a táta mi kupuje moc hezké šaty. Celý den jen sedím sama doma, koukám 

do zrcadla a brečím. Uprostřed obličeje mám velkou díru, která každého vyděsí, dokonce i mě, 

takže to nemůžu mít nikomu za zlé, že mě nechce někam pozvat. Moje maminka mě má moc 

ráda, ale když se na mě podívá, pokaždé se rozpláče.      

 Co jsem komu udělala, že mě postihl takový ukrutný osud?! A jestli jsem třeba i provedla 

něco špatného, tak rozhodně ne dřív, než mi byl jeden rok, a přitom jsem se takhle už narodila. 

Ptala jsem se táty a on říkal, že neví, ale prý jsem se možná něčeho dopustila na tom jiném 

světě, než jsem se narodila sem, anebo že jsem takhle trestaná za jeho hříchy. Tomu já nevěřím, 

protože můj táta je hrozně hodný. Měla bych se zasebevraždit? 

Upřímně Tvá, 

Zoufalá."  

(Goffman, 2003, str. 8). 
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1.1 Pojem stigma 
 

Pojem „stigma“ pochází z řečtiny, kde byl používám pro pojmenování vypáleného nebo 

vyřezaného znaku na těle člověka. Vypálení nebo vyřezání určitého označení byl jeden ze 

způsobů, jak označit někoho neobvyklého, nesoucího nějaké zvláštní degradující označení 

specifického znaku.  Tím bylo zajištěno, že každý, kdo se na tuto osobu podívá, bude vědět, 

že se jedná o zloděje, trestance, zrádce o osobu pošpiněnou, nebo nečistou. (Gofman,2003, 

str. 9). S příchodem křesťanství odkazoval pojem stigma na tělesný znak svatosti, na rozkvetlé 

květy na pokožce, nebo rány podobné těm, které měl Ježíš na svém těle. Lékaři nadále převzali 

tento výraz a začali ho používat ve spojitosti s tělesným znakem fyzické poruchy. Stigmatem 

jsou v tomto případě důkazy ohrožující nakažlivé nemoci (lepra, mor), tyto znaky vedly 

k izolaci jedince od ostatních. V dnešní době si pod pojmem stigma představujeme ponížení, 

odloučení od společnosti a hanbu ve spojitosti s něčím, co společnost na jedinci odsuzuje na 

základě předpokladů a standardů, které daná společnost má.  Chromý (2002, str. 219-220) 

charakterizuje stigma jako: "Znamení domnělé méněcennosti, vedoucí k odmítání jeho nositele 

druhými lidmi. Zdrojem stigmatu může být viditelná vlastnost (například deformita těla) nebo 

okolnost neviditelná (například příslušnost k určité skupině lidí)." Škoda (2016, str. 16) k tomu 

dodává, že odmítání se může promítnout do snahy stranit se stigmatizovaným osobám v oblasti 

bydlení, zaměstnání nebo vztahů.  

 

1.2 Postavení osob s duševním onemocněním ve společnosti v průběhu historie 

 

V minulosti se výklad duševního onemocnění odvíjel od chápání vesmíru, přírodovědy, 

medicíny, filozofie, od kulturní vyspělosti dané společnosti a dalších okolností. Důsledkem 

byla léčba zakoušením nejrůznějších vymítacích procesů a zaříkávání zlých duchů 

(Raboch, Pavlovský, 2013).          

 Velkým vývojem prošla raná psychiatrie až ve starověkém Řecku, kde sloužily chrámy, 

jako útulky pro nemocné. Po pádu říše Římské v 5. století došlo v Evropě k úpadku a veškeré 

humanistické teorie a přístupy se změnily a ustupovaly do pozadí (Raboch, Pavlovský, 

2013, str. 14). Ve Středověku představovala psychiatrie nejhorší stránku tehdejšího lékařství. 

Výklad onemocnění i jeho léčení se ocitlo pevně v ruchách církve, která se opět vrátila ke 

starému vysvětlení o vlivu ďábla na lidskou duši. U klášterů se stavěly tzv. osady bláznů 

a duševní onemocní v té době nebylo považováno za lidské neštěstí, ale za neúnosnou hanbu 
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pro dotyčného člověka a pro jeho rodinu. Nemocní lidé byli v útulcích vězněni v nelidských 

podmínkách (Svoboda, 2006, str. 16).        

 Vencovský (1996) tvrdí, že obor psychiatrie se začal stavět do pozice samostatného 

oboru medicíny až v 18. století. Philipp Pinelov o němž se nadneseně říká, že „sňal duševně 

nemocným okovy,“ přestavěl věznice pro nemocné na psychiatrické ústavy, léčil prací 

a psychodramatem. Také se zasloužil o vybudování Útulku pro choromyslné v Praze roku 

1790. Na Moravě ale ještě ke konci 18. století byla situace pro duševně choré nepříznivá 

Nemocní lidé byli vystavováni a zesměšňováni (Vencovský, 1996, str. 18). V polovině 

19. století se na psychiatrické scéně objevila psychoanalýza a v roce 1952 psychofarmaka. 

Budovaly se také další útulky. V Dobřanech (1880), v Opavě (1893) nebo ve Štemberku (1893) 

(Vencovský, 1996, str. 18).  Dragomirecká (2008) popisuje situaci po první světové válce, kdy 

se rozvíjel odborný akademický život, vznikaly odborné časopisy a učebnice.   

 Od roku 1919 se u nás zdvojnásobil počet propuštěných pacientů z léčeben, vzrostl 

počet psychiatrů a vybudovaly se další ústavy. V předválečném období bylo České 

zdravotnictví v tomto ohledu srovnatelné s ostatními zeměmi v Evropě. V době druhé světové 

války byly zavřeny vysoké školy a probíhal Hitlerův plán T4, který měl za cíl eliminovat počet 

duševně nemocných (Dragomirecká, 2008, str. 1–16).      

 Od 60. let začal Český socialistický stát výrazně zaostávat za ostatními, v Čechách bylo 

sice dostatek pobytových služeb a dostatečná síť psychiatrických ambulancí, ale převažoval 

paternalistický model, při kterém pacienti neměli žádnou možnost léčbu ovlivnit a rovněž 

nebyla dostupná preventivní ani rehabilitační péče. Po roce 1990 se výrazně snižovala 

obsazenost psychiatrických lůžek a stoupal počet osob vyšetřovaných v ordinacích 

(Dragomirecká, 2008, str. 1–16). Winkler a kol. (2013) uvádějí, že v nynější době nejen 

díky enormnímu nárůstu duševních onemocnění, které svět zaznamenává po vstupu do třetího 

tisíciletí, ale také kvůli jejich zátěži pro státní ekonomiky, je tomuto témata věnována zvýšená 

politická pozornost. Evropská unie stejně jako Rada Evropy a všech 52 států WHO se usnesly 

na deklaraci a akčním plánu pro duševní zdraví. Evropská unie také v roce 2005 publikovala 

svůj strategický dokument pro duševní zdraví tzv. Zelenou knihu. Tyto dokumenty jasně 

deklarují směr, kterým by se členské státy, měly ubírat (Winkler, Csémy, Janoušková, 

Krejníková, 2013, str. 6). 
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1 .3 Obecná struktura stigmatu 
 

Jak uvádí Ocistková (2015) i přesto, že žijeme v jednadvacátém století a historie trýznivého 

chování k duševně nemocným je snad nějakou dobu za námi, stále se setkáváme právě se 

stigmatizací duševně nemocných osob. A to v podobě určité formy hluboko zakořeněné 

diskriminace ze strany společnosti. "Stigmatizovaní mohou být trestáni, mohou jim být 

omezována nebo odmítána práva, mohou být vystavěni posměchu anebo odmítavým reakcím. 

Stigmatizace osob s psychickou poruchou v sobě nese předpoklad o jejich morální slabosti, 

nebezpečnosti, kontaminaci a vině.  Tyto postoje se opakují ve stereotypech, kterými jsou lidé 

s psychickou poruchou hodnoceni ve společnosti, v médiích a které odrážejí postoje k nim 

(Ocistková,2015, str.21).“ 

Osicková a kol. (2014, str. 251) uvádí následující faktory, které se na stigmatizaci podílejí.  

1.  Neznalost (nedostatek znalostí a povědomí o duševních poruchách),  

2. předsudky (záporné postoje k lidem s duševním onemocněním) a   

3. diskriminace (jednání, jež může omezit nebo narušit práva jedince).  

Rozlišuje rovněž stigma veřejné, strukturální a osobní.  

1. Veřejné stigma vyjadřuje, jakým způsobem se stigmatizace ukazuje v konkrétní 

společnosti, na příklad v médiích a zvycích.  

2. Strukturální stigma můžeme chápat jako stigmatizaci, která se projevuje na úrovni 

institucí – zaměstnavatelů nebo úřadů  

3. Osobní stigma je obraz pacienta, jak hodnotí sám sebe.  

Osobní stigma se skládá z několika částí, a to:  

1. jak člověk vnímá stigmatizaci, 

2.  jak ji reálně zakouší,  

3.  jak stigma sám přijal – jakou má míru sebestigmatizace (Ocisková a kol.,2014, 

str. 251).“.  
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Tabulka č. 1 Vysvětlení pojmů týkajících se stigmatizace  

Pojem Veřejné stigma Strukturální stigma Osobní stigma 

Hlavní 

projev/hlavní 

problém 

Předsudky ve 

společnosti 

Diskriminace 

psychicky 

nemocných a péče 

o ně 

Zakoušené (prožívané) stigma ve vnímání, 

hodnocení a emocích 

 

   Vnímání objektivně 

přítomné 

diskriminace ze 

strany druhých 

a očekávání 

diskriminace ze 

strany druhých 

Sebestigmatizace 

(internalizace 

stigmatu, zvnitřnění 

stigmatizujících 

postojů společnosti) 

Příklady typických 

projevů 

Mediální obraz 

psychicky 

nemocných, vtipy 

o psychiatrických 

pacientech, 

výchovné vlivy 

 

Zákony, alokované 

prostředky 

rezervovaný přístup 

k psychicky 

nemocným na 

úřadech, ve 

zdravotnictví, 

omezené možnosti 

čerpání zdravotní 

péče, přijímání 

a propouštění ze 

zaměstnání 

 

Identifikace (ztotožnění se) s nálepkou 

duševně nemocného s přímým ovlivněním: 

- postoje k sobě samému (snížení 

sebevědomí a sebeúcty, pocity 

méněcennosti, ztráta vědomí vlastní 

hodnoty). 

- uplatnění v životě (vyhýbání se a izolace, 

ústup od realizace životních plánů a cílů). 

 

(Ocistkova, Práško a kol., 2015)  
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1.3.1 Primární stigmatizace 

 

Když hovoříme o primární stigmatizaci, mluvíme o jevu, který se týká jeho primárního nositele. 

V důsledku stigmatizace duševních poruch ve společnosti, se duševně nemocní obávají, že 

vyjde najevo, že nějakým duševním onemocněním trpí. Snaží se proto udržet onemocnění 

v tajnosti. Jak popisuje Škoda: (2018, str. 17) "Psychicky nemocní, kteří svou poruchu 

zakládající stigma tají, žijí pod trvalým tlakem, že nakonec vyjde najevo. To je také důvod, proč 

někteří psychicky nemocní nevyhledávají odbornou pomoc." Důsledkem utajování je poté 

i zhoršování zdravotního stavu.  

1.3.2 Sekundární stigmatizace 

 

Jak je patrné, stigmatizace se netýká pouze svého primárného nositele, ale i jeho blízkého okolí, 

které trpí právě takzvanou sekundární stigmatizací. Nemusí se jednat pouze o rodinu 

nemocného, ale v rámci sekundární stigmatizace hovoříme rovněž i o stigmatizaci psychiatrie, 

odborníků na duševní zdraví i ostatních pomáhajících profesí, kteří se problematikou duševního 

zdraví zabývají (Škoda, 2018, str. 18). Jak uvádí Finzen (2013, str. 18) například v Německu 

se psychiatři přejmenovávají na psychoterapeuty, jelikož psychiatr má nízkou prestiž a je 

devalvován svými lékařskými kolegy z jiných oborů medicíny.     

 Snižování hodnoty psychiatrie má historické kořeny, které jsou uvedeny výše. Je to 

hlavně následek znehodnocování psychiatrie jako nevědeckého oboru, který podle ostatních 

odborníků léčí vymyšlené choroby mastičkářstvím a šarlatánstvím (Kusá, Ondrejka, 2006, 

str. 275).  

1.3.3 Stigmatizace rodinných příslušníků  

 

„Já o tom nemluvím, ale vím, že kdybych řekla tuhle diagnózu, co má syn, já nevím, sousedce, 

ta by se divila jako, aha, a senzace, a kdesi… (Janoušková et kol., 2016, str. 66).  

Rodinní příslušníci a nejbližší okolí nemocného ho často odrazují od návštěvy psychiatra. 

Rodina má mívá strach, že diagnózu dostane její člen a bude tak označen za "nenormálního", 

i z toho, že za "nenormální", bude označována celá rodina. Rodina raději postiženému pomáhá 

zařídit běžné věci a nabádá ho, aby se už probral, vzchopil, našel si partnera/partnerku, zkrátka 

aby začal už žít život jako všichni ostatní. To může mít za následek upevňování symptomů 

psychické poruchy (Ocistkova, 2015, str. 37).  
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Hinshaw (2005, str. 720) ve své studii píše o objektivní zátěži pro rodinu, která spočívá 

ve finančních nákladech, hledání ubytování, zaměstnaní apod. Dále zmiňuje také subjektivní 

zátěž, která znamená spíše psychickou zátěž. Starosti, rozpaky a míru psychické zátěže 

pečujících. Studie prokazuje, že rodiny mnohem hůře snášení zátěž subjektivní, kterou vnímají 

jako silnější.  Podle Hinshaw (2005) rodiče duševně nemocných pacientů cítí pocity hanby 

a viny, jelikož si nemoc svého potomka vysvětlují jako selhání vlastních rodičovských rolí, 

k čemuž je ostatně vede velká část teoretické základny psychiatrie 20. století.   

 Z výzkumu, který se prováděl v České republice (Janoušková, 2016), vyšlo najevo, 

že v rodinách je téma duševního onemocnění tabuizované, často založené na předsudcích. typu: 

"kdo nepracuje, je příživník", "psychická porucha je jen lenost" apod. Dále je patrné, 

že onemocnění člena rodiny má přímý vliv na rodinné vztahy, a to i takovým způsobem, 

že rodinné prostředí se v podstatě samo stává stigmatizujícím – zde můžeme hovořit o rodinné 

sebestigmatizaci. Například rodiče nemocného potomka přebírají veškerou odpovědnost 

a fungují ochranitelským způsobem. Jednají a zacházejí s dospělým členem rodiny jako 

s dítětem s pocitem, že člověk s psychickým onemocněním nedokáže žít samostatný 

plnohodnotný život, podporují ho jak každodenní péčí, tak finančními prostředky. Blízcí 

nemocného vnímají dopady společenské stigmatizace od svého okolí, přijímají je a na jejich 

základě jednají se svými nemocnými příbuznými (Janoušková, 2016, str.65-66). 

„… je to poměrně dost komplikovaný jako a nám… z mýho pohledu ne ani tak na finance, ale 

hlavně jako na čas, kdy jako je to jako s malým…s malým dítětem se dá říct, jako toho člověka 

nikterak neobtěžuje to bytí s tím dotyčným, z druhý strany ale musí bejt furt v pohotovosti, stejně 

jako u malého dítěte prostě (Janoušková, 2016, str. 66)." 
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1.3.4 Stigmatizace zdravotníky 

 

Dalším specifickým druhem stigmatizace osob s duševním onemocněním, je stigmatizace ze 

stran zdravotníků i dalších odborníků vůči osobám, které trpí nějakou z forem psychické 

poruchy. Ocistková a Práško (2015) líčí postoje lékařů a psychoterapeutů, kteří bezpečně 

poznají psychotické poruchy a vědí, jak je léčit, ale těžko se orientují v neurotických 

onemocněních a nekompromisně odsuzují poruchy osobnosti. Často je hlavním kritériem 

terapeutický vztah, který lékař či terapeut ke svému klientovi zaujme. Vnitřní nastavení 

terapeuta ke klientovi je rozhodující. Pokud si terapeut řekne, že jde o poruchu osobnosti, již 

dopředu často očekává nemožnost zlepšení nebo terapeutickou neovlivnitelnost a snaha k práci 

s klientem se ze strany odborníka sníží na minimum (Ocistková, Práško, 2015, str. 30-31). 

 Podobně to funguje s nálepkováním pacientů, u kterých odborníci již do předu počítají 

s náročnou léčbou. Nálepku těžko léčitelné diagnózy může pacient dostat, pokud jsou mezi 

lékařem a pacientem určité antipatie, pokud se nedaří s pacientem navázat uspokojivou 

spolupráci apod. Pak pacient obdrží od lékaře nálepku například: "hraničář," "psychopat," 

"hypochondr", "paranoik" a tak dále. Jak dále vysvětluje Ocistková (2015) diskreditující 

nálepky se často používají jako obrana terapeuta, kterou se snaží dotyčný zastínit vlastní 

neúspěch v práci s klientem, nebo neochotu poskytnout klientovi častější kontakt 

a intenzivnější péči (Ocistková, 2015, str. 30-31). 

 

1.3.5 Stigmatizace v médiích 

 

K nalezení těchto článků jsem potřebovala jen pár minut. Zařadila jsem rovněž jeden 

zahraniční, jelikož ani západní země nejsou výjimkou v uveřejňování obdobných titulků.  

"Schizofrenik, jenž vraždil na sídlišti, není trestně odpovědný (tyden.cz, 2015)." 

"Vrchní soud zrušil detenci pro schizofrenika, který ubodal knihovnici (idnes.cz, 2016)." 

"Rozsudek nad babičkou Rozparovačkou: Za brutální vraždy doživotí v těžkém blázinci! Tamara je totiž 

schizofrenička (blesk.cz, 2017)." 

"Schizophrenic serial killer ‘tried to burn victim’s bodies in pig roaster' after murdering four 

young men (mirror.co.uk, 2017)" 

"Podezřelého z vraždy v Plzni soud poslal do vazby, trpí schizofrenií (novinky.cz, 2018)" 
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"Vězení se vyhne Vladimír J. (40) z Pardubic za květnovou vraždu svého syna (†6). Soud v úterý 

rozhodl o jeho ústavní psychiatrické léčbě, jelikož u něj znalci zjistili schizofrenii (blesk.cz, 

2019)." 

Klíčovým zdrojem informací o lidech s psychickým onemocněních jsou média. Ocistková 

(2015) zmiňuje výzkumy (Angermeyer, Matchinger 1996; Philo, 1996; Grinfeld, 1998; 

Olstead, 2002; Nesseler, 2011; Nawka et.al., 2012) ohledně souvislosti negativního ohlasu 

veřejnosti na duševně nemocné a jejich mediálního obrazu, které potvrzují přímou souvislost 

mezi informacemi, které plynou široké veřejnosti z médií a mezi mírou stigmatizace 

ve společnosti. Jak je patrné výše, záporné ukázky psychotických poruch i jiných duševních 

onemocnění v tisku i v jiných médiích, jsou běžné, a to jak v České republice, tak v i v jiných 

západních zemích. Nejčastěji se jedná o prezentaci agrese a nebezpečnosti duševně nemocných 

osob i přes to, že duševně nemocní nepáchají trestné činy častěji než běžná populace 

(Ocistkova, 2018, str. 33).         

 Stejně tak situaci v médiích popisuje Hinshaw (2005, str. 729) ve své zprávě, kde uvádí, 

že pokud jde obecně o jakákoli sdělovací média, jsou zprávy podávané veřejnosti o duševně 

nemocných, plné agrese, trestných činů, násilí a iracionality. Článků o odvaze, síle, vytrvalosti, 

houževnatosti, o vytrvalém úsilí, o péči blízkých a o dosažení úspěchů duševně nemocných, je 

jen velmi málo.  

1.4 Stigmatizace ve výzkumech  
 

Srovnání stigmatizace duševně nemocných v České republice, Anglii a Katalánsku 

Janoušková a kol. (2016) uvádějí výsledky mezinárodního srovnání výzkumů v oblasti 

stigmatizace osob s duševním onemocněním.      

 K výzkumu byla použita standardizovaná škála CAMI (Community Attitudes toward 

the Mental Ill), která má za cíl sledovat postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním 

a měřit míru tolerance veřejnosti k psychicky nemocným osobám. Výzkumy byly prováděny 

na reprezentativních vzorcích České, Anglické i Katalánské populace. Z České republiky 

se účastnilo 1810 respondentů, Anglický a Katalánský vzorek obsáhl 1741 a 1872 účastníků 

výzkumu. Ve všech třech zemích bylo minimální skóre nula maximální dvacet šest. Čím více 

bodů tím vyšší míra tolerance → nižší míra stigmatizace.  V Anglii probíhal výzkum v roce 

2011, v Katalánsku 2013 a v České republice v roce 2014. Bylo zjištěno, že nejtolerantnější 

z těchto tří zemí je Anglie (v průměru 17,2 bodu na respondenta), za ní Katalánsko (15,8 bodu 
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na respondenta) a poslední, tedy k lidem s duševním onemocněním nejméně tolerantní, byla 

Česká republika (s průměrem 11,1 bodu na respondenta). Ukázalo se, že nejvýraznější dopad 

na počet bodů dotazovaného měla národnost. Dalším významným determinantem byl věk. 

Osoby ve věku od 55 do 99 let měli o 2 ,2 bodu nižší skóre než skupina s nejnižším věkem 

dotazovaných (15-34 let). Přidávám ukázky odpovědí, kde je mezi národnostmi patrný rozdíl. 

 

Tabulka č .2 Souhlasné odpovědi s výrokem: "Na ochranu veřejnosti před lidmi s duševním 

onemocněním by měl být kladen menší důraz."  

Země ČR (%) Anglie (%) Katalánsko (%)  

Souhlas (v %) 19,7  35,8  32,7  

Jiná odpověď (v %) 80, 3  64,2  67, 3  

 

Tabulka č .3 Souhlasné odpovědi s výrokem: "Lidé s duševním onemocněním jsou mnohem 

méně nebezpeční, než si většina lidí myslí.“ 

Země ČR (%) Anglie (%) Katalánsko (%) 

Souhlas  23,3  62,5  56,0  

Jiná odpověď  76,7  37,5  44,0  

 (Janoušková a kol., 2016, str. 39-42)  
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1.5 Sebestigmatizace 
 

Ocistková (2015, str. 38) líčí sebestigmatizaci jako třístupňový proces, v průběhu, kterého 

jedinec s duševním onemocněním internalizuje záporné stereotypy společnosti. V prvním 

stupni se osoba potýká s nepřijetím, které vůči ní zaujímá její okolí a začíná si všímat důvodů, 

proč je s ní zacházeno jako s nerovnou vůči ostatním. Když si jedinec začne chování ostatních 

uvědomovat, po čase s ním začne souhlasit. A v konečné fázi s tímto chováním od ostatních 

k sobě samému souhlasí a zároveň je začne používat sám na sobě – tím dojde k zvnitřnění 

stigmatu. To podle Ocistkové (tamtéž) souvisí s osobním stigmatem, jehož složky jsou: 

"vnímané stigma, zakoušené stigma a sebestigmatizace."   Vnímané stigma chápeme jako 

očekávané reakce společnosti na osobu jedince, zakoušené stigma souvisí se skutečnou 

stigmatizací a omezením, které jedinec prožívá a sebestigmatizace vychází z předešlých dvou 

složek. Stigmatizace může vyvolávat pocity ostudy, sebeobviňování, nízkého sebevědomí, 

úzkosti. Může způsobit sebe nenávist, nechuť začlenit se do společnosti, anebo zažívání averze 

k vlastní osobě. Nechuť k začlenění se do běžného života vede k ještě silnější izolaci 

a k výraznému snižování vlastní hodnoty. Dlouhodobá sebestigmatizace má neblahé důsledky 

v oblasti psychického prožívání a zdraví jednotlivce (Kusá, Ondrejka, 2006, str. 274).  

 Vážné psychické onemocnění se často pro jedince stává hlavním tématem jeho života. 

Vše ostatní se může jevit méně důležité, i z toho důvodu, že onemocnění ovlivňuje fungování 

ve všech životních oblastech. Zasahuje do prostředí rodinných vztahů, pracovního uplatnění, 

finanční situace do somatického zdraví apod. Najednou člověk nezvládá to, co mu dříve 

nedělalo potíže a selhává ve svých profesních i osobních rolích. To může vést k sílícímu pocitu 

nejistoty a obav z budoucnosti, proto jedním z faktorů léčby by neměla být pouze snaha o léčbu 

symptomů, ale také příprava na samostatný život, ve kterém nebudou pacienti závislí na svých 

blízkých. Pro jedince je rovněž těžké se vypořádat i se změnou vlastního zevnějšku, která 

provází například užívání psychiatrické medikace. Dále záleží i na informacích, které člověk 

s duševním onemocněním o své diagnóze získá, aby si mohl vlastními slovy a sám pro sebe 

vysvětlovat, proč se mu děje, co se mu děje, jaké má jeho nemoc projevy a jakou má 

pravděpodobnou prognózu. (Vágnerová, 2004, str. 89-91).     

 Jak dále uvádí Ocistková (2015, str.39): "Chronická psychická porucha má zásadní 

dopad na sebepojetí člověka." 
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1.5.1 Sebestigmatizace v ČR 

 

V České republice probíhal dlouhodobá studie, jejíž cílem bylo stanovení ekonomických 

a společenských nákladů na psychotická onemocnění. Tuto studii zaštiťoval Národní ústav 

duševního zdraví (dále NUDZ) - výzkumný program Sociální psychiatrie. Součástí výzkumu, 

byla i standardizovaná škála ISMI (Internalized Stigma of Mental Illness), která se využívá 

k určení míry sebestigmatizace duševně nemocných osob.  Výběr respondentů probíhal 

v několika etapách a dotazovaní pocházeli převážně z komunitních služeb péče o duševní 

zdraví. Vybraných respondentů se účastnilo dohromady 138 klientů. 17 klientů z každého 

zařízení ze 7 krajů ČR. Díky studii bylo zjištěno, že u vybraného výzkumného souboru 

se hodnoty úrovně sebestigmatizace nacházejí okolo střední hodnoty tzn. (2 ,5 bodu), což podle 

výzkumníků z NUDZ značí mírnou sebestigmatizaci vybrané skupiny. (Průměrná hodnota 

skóru indikující self-stigma byla 2 ,27 (minimální hodnota = 1 ,1 a maximální hodnota = 3 ,5). 

Z pohledu zjišťujícího sebestigmatizaci v různých oblastech je například patrné, že lidé 

s psychózou si myslí, že jim onemocnění zničilo život (60,2 %, průměrná odpověď = 2 ,76) 

a 50,4 % respondentů také souhlasí s výrokem, že lidé bez psychického onemocnění jim 

nemohou porozumět (průměrná odpověď = 2 ,55).       

 Ze závěru studie vyplývá, že ačkoliv je celková hodnota sebestigmatizace v populaci 

lidí s psychiatrickou diagnózou "pouze" mírná, jsou oblasti, ve kterých osoby s duševním 

onemocněním zaujímají ssebestigmatizující postoj. Jak NUDZ přiznává, rekrutace respondentů 

byla omezená a nedá se tak proto zobecnit výslede na celou populaci psychicky nemocných 

osob, ale pouze na ty, které využívají komunitní služby (Janoušková, 2016, str. 59-60). Tuto 

studii použiji pro účely svého výzkumu.  
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1.5.2 Boj proti sebestigmatizaci 

 

Jak uvádí Ocistková (2015) V práci se sebestigmatizaci je na místě kombinovat více přístupů. 

Z historicky zakořeněného předsudku, že "blázny" není potřeba poslouchat.  Jen málo kdo 

psychicky nemocné jedince vnímá a poslouchá jejich vyprávění, jelikož většina jejich blízkých 

i odborníků, jim nevěří to, co říkají nebo tomu nepřikládají valný význam. 

 Narativní přístup v psychoterapii umožňuje klientovi vyprávět svůj životní příběh 

i příběh s duševní poruchou. Při vyprávění příběhu si klient utřídí svoje životní role, uvědomí 

si, že vše má svůj začátek i konec, může se pozorovat jako konatel a strůjce příběhu, může 

znovu zakoušet pocitu kontroly nad svým životem a událostmi, které dokáže následně lépe 

předvídat. Díky tomu se v životě necítící tolik ztracený a bezmocný.    

 Podle Lysakera a kol. (2003) v Ocistkové (2015, str. 268): "představuje práce 

se změnou osobního příběhu základní prvek léčby, který pomáhá při snižování 

internalizovaného stigmatu u pacientů se závažnými psychickými poruchami.“   

 Dalším účinným nástrojem na snižování sebestigmatizace je psychoedukace. 

Psychoedukační programy se snaží předat co nejjasnější informace o psychické poruše a léčbě 

jejímu nositeli. Záměrem této metody je zlepšení povědomí o dané nemoci, posílení naděje na 

změnu a normalizování poruchy (sdělit skutečnost, že takovou nemocí trpí mnoho lidí po celém 

světě).  Další užitečnou podporou v rámci psychoedukace mohou být praktické rady ohledně 

vyřizování úředních věcí, praktická opora v průběhu zařizování služeb, emoční zázemí apod 

(Ocistkova, 2015, str. 267–289).        

 Co se týká nácviků praktických věcí, adaptability na prostředí, zvládání běžných 

životních situací a stresu, k tomu dobře slouží kognitivně behaviorální terapie. Jednou z jejích 

složek je právě výše zmiňovaná psychoedukace. Dalšími složkami jsou jednotlivé postupy 

zvládání stigmatizačního děje v životě klienta. Do toho můžeme zařadit práci se zvládáním 

stigmatizujícího chování ze stran druhých, překonávání a zmírnění pocitu vlastní 

sebestigmatizace a v neposlední řadě i tréning komunikace v rodině. Terapeutické rodinné 

přístupy jsou taktéž jedněmi z těch, kteří formují základnu pro boj proti sebestigmatizaci osob 

s duševním onemocněním (Ocistkova, 2015, str. 267–289). 
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1.6 Destigmatizace 
 

Vědomí o tom, že vliv stigmatizace a diskriminace duševně nemocných ve společnosti vede ke 

zhoršení zdravotního stavu pacienta a ke zhoršení kvality života, jak nemocné osoby, tak jeho 

blízkých, přivedlo odborníky i státní a nestátní organizace k tvorbě destigmatizačních 

programů a celorepublikových kampaní. Jak dále tvrdí Ocisková (2015, str. 253, 257), 

Stigmatizace duševně nemocných může být snižována:  

- „vzděláním“ (Jak uvádím výše, stigmatizace vychází především z nedostatku 

informací, proto se cílené nebo obecné edukační kampaně snaží pomocí rozhlasu, 

televize, filmu atp., napomoci ke změně postojů cílové skupiny nebo obecné populace. 

Bohužel dopady těchto programů na postoje společnosti, nemívají dlouhodobý 

charakter).  

- „protestem“ (Například Organizace "Stigma Watch" má v plánu používat jak formy 

edukace, tak i protestu. Protesty cílí na media a filmy, které duševně nemocné ukazují 

v nepravdivých nebo dehonestujících barvách).  

- „kontaktem“ (Třetí přístup k destigmatizaci je založen na předpokladu, že zkušenost 

s osobním kontaktem s člověkem, který trpí psychickou poruchou, vede k redukci obav 

z psychiatrických pacientů, a naopak přispívá k pochopení a soucitu společnosti k takto 

nemocným lidem.) (Ocistkova, 2015, str. 257). 

 

 

1.6.1 Zahraniční destigmatizační programy 

 

Ze zahraničích projektů bych ráda zmínila kampaň "Time to change", která od roku 2012 

probíhá ve Spojeném království. Je to rostoucí sociální hnutí, které se snaží změnit způsob 

myšlení společnosti o lidech s duševním onemocněním. Již spolupracují s osmi sty 

zaměstnavateli, na vytvoření přívětivého pracovního prostředí pro osoby s psychickými 

potížemi. Podporují více než dva tisíce škol v edukaci o psychických poruchách o životě 

s duševním onemocněním a snaží se tvořit na školách prostor, aby se o duševním onemocnění 

studenti nebáli mluvit. Dále podporují stovky lidí, aby se ke kampani přihlásili a začali měnit 

postoje lidí v místě jejich bydliště. 

 



 

22 
 

Sociální hnutí se rozšiřuje i do zahraničí. Další kampaně "Time to change" probíhají 

ve Spojených státech, v Kanadě, ve Španělsku, v Ghaně, v Nigerii, v Keni, v Indickém 

Bengaluru, v Austrálii i na Novém Zélandu (Time to change, 2019).  Dalšími zahraničními 

programy jsou například programy zacílené na policisty ve státě Georgie. Vzdělávací kampaně 

pro policisty ve Švédsku, destigmatizační kampaně mezi praktickými lékaři v Istanbulu 

a například ještě kampaň "Blázníš, no a?" která pochází z Německa a nyní ji realizuje zapsaný 

ústav Fokus ČR i v České republice (Janoušková, 2016, str. 10).  

 1.6.2 Destigmatizační programy v ČR 

 

O přehledné zpracování seznamu destigmatizačních kampaní v ČR se zasadil NUDZ, který 

se rozhodl zpracovat přehledovou studii o destigmatizačních programech v České republice. 

Janoušková a kol. (2016) postup při tvorbě seznamu popisuje následovně. Průzkum probíhal 

v několika krocích. První fáze byla naplněna vyhledáváním destigmatizačních kampaní 

a projektů na internetu, v druhé části probíhalo hledání skrz doporučení poskytovatelů 

sociálních služeb i expertů v oblasti destigmatizace. A poslední část průzkumu hledala 

programy pomocí strategií Ministerstva zdravotnictví v rámci pracovní 

skupiny   Destigmatizace a komunikace.  Výsledky průzkumu popisovaly 74 destigmatizačních 

programů, ze kterých bylo v roce 2016, 35 aktivních. Projekty byly cílené na širokou veřejnost, 

na rodiny osob s duševním onemocněním, na integrovaný záchranný systém, na žáky 

základních a středních škol, na studenty vysokých škol, na pracovníky působící ve veřejné 

správě, na novináře i na zaměstnavatele. Přehled je možné dohledat ve výzkumné zprávě 

(Janoušková, 2016, str. 12–14).  Je patrné, že destigmatizační aktivity jsou důležité jako forma 

odezvy na stigmatizaci a jsou neoddělitelnou součástí k utváření prostoru a podmínek pro lepší 

a kvalitnější život duševně nemocných lidí i jejich blízkých. Destigmatizační programy, které 

se organizují, by měly odrážet skutečné potřeby cílové skupiny (Matoušek a kol., 2005, s. 147) 

a měly by narušit zažité hranice mezi lidmi s duševním onemocněním a mezi zdravými 

(Fojtíček, 2013, str. 4). Destigmatizační kampaně, se snaží o vytvoření nového a zdravějšího 

pohledu na osoby s psychickým handicapem a o nový pohled na psychiatrii obecně. Využívají 

k tomu metody vzdělávání, protestu a kontaktu a snaží se tak přetvořit stigmatizující optiku 

společnosti, která ji zaujímá vůči duševně nemocným a psychiatrii. Destigmatizace má tak 

nepřímo vliv i na pocity sebestigmatizace, protože pokud se bude pracovat se stigmatizujícím 

chováním ze strany druhých, zmírní se tak i pocity sebestigmatizace duševně nemocných 

(Ocistkova, 2015, str.267–289).
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2. Profese peer konzultanta 

V následující kapitole vymezuji pojem „peer“ a profesi peer konzultantů tak, jak jí nyní 

v našich podmínkách rozumíme a shrnuji existující poznatky o jejich činnosti, vzdělávání 

a náplni práce. Také zde reflektuji chybějící poznatky a zkušenosti, které vyplynuly 

z dosavadních výzkumů, což má zejména spojitost a význam pro můj vlastní výzkum. 

 

2.1 Pojem peer a rozdíl v rolích peer pracovníků  
 

Výraz „peer“ má v Českém překladu více významů. Můžeme ho překládat jako vrstevník, druh 

nebo rovnocenný partner. Můžeme tak pojmenovat osobu, kterou spojují s jinou osobou určité 

znaky. Ve škole například věk (vrstevníci), ve zdravotnictví stejný handicap, v rodinné oblasti 

stejný stav (matky samoživitelky) apod. V kontextu oblasti péče o duševní zdraví se se slovem 

„peer“ setkáváme, pokud mluvíme o někom, kdo má zkušenost s duševním onemocněním a kdo 

se rozhodl pomáhat svými zkušenostmi ostatním podobně nemocným jedincům (Foitová 

a kol.,2016, str. 8).           

 Na webu Diakonie (dobrodus.cz, 2020) popisují peer konzultanta jako člověka, který si 

prošel duševním onemocním, a zažil si nejrůznější pocity s tím spojené, jako úzkost, bezmoc, 

neporozumění nebo samotu. Jako člověka, který si dokázal získat nad onemocnění náhled, 

nemoci se nepoddal a naučil se s ní žít spokojený život. Tento člověk chce dodat odvahu a 

podporu ostatním, kteří se nacházejí v podobně náročných situacích, jako se nacházel on sám 

(dobrodus.cz, 2020).           

 Peer konzultant (dále také jako peer) je osoba, která používá svoji zkušenost k podpoře 

dalších nemocných osob a k posilování jejich naděje. Pracuje v týmu pracovníků, kterým 

zprostředkovává pohled „z druhé strany“ a stává se tak mostem mezi klienty a pracovníky 

(Hovorková, Hejzler, 2017).         

 Slovy Barbory Holé ženy z centra pro rozvoj duševního zdraví (2018): „svým kolegům 

může zprostředkovat pohled z druhé strany, ze strany někoho, kdo má zkušenost 

s překonáváním nemoci a s různými druhy profesionální péče, a přinášet tak nové nápady 

a pohledy pro práci s klienty a jejich podporu (Holá, 2018).“  
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V závislosti na tom, na co se v práci „peeři“ zaměřují, můžeme podle Foitové a kol. (2016) 

rozdělovat peer pracovníky na: 

a) Peer konzultanty – osoba s duševním onemocněním, která pracuje 

v multidisciplinárním týmu společně s profesionály a jejíž jednou z náplní práce je 

například poskytování podpory a naděje klientům na základě vlastní prožité zkušenosti.  

 

b) Peer lektor – člověk, který pomáhá vzdělávat profesionály v oblasti duševního zdraví 

(lékaře, psychology, sociální pracovníky, adiktology) z pohledu člověka, který má 

s duševním onemocněním a s jejím léčením zkušenosti. Lektor je proškolený i v dalších 

přednášených tématech (Foitová a kol., 2016 str. 8). Peer lektoři se také mohou účastnit 

přípravy na výuce a na rozhodování o tom, co v daném programu bude a mají rovněž 

podíl i na vyhodnocování kvality průběhu výuky (socialniprace.cz, 2019).  

 

c) Peer poradce – osoba, která využívá své zkušenosti s nemocí i se zdravotní a sociální 

péčí v poradenských službách. 

 

d) Peer výzkumník – člověk se zkušeností s duševním onemocněním, který vede vlastí 

výzkumnou činnost nebo spolupracuje na výzkumné práci s dalšími profesionály jako 

jejich kolega (Foitová a kol., 2016, str.9).  

 

Jak je patrné peer pracovníci mohou fungovat v různých rolích a zaujímat různé postavení 

v typech podpory. Solomon (2004) popisuje další typy peer podpory. Jako nejstarší model 

zmiňuje svépomocné skupiny, kde přirozeně dochází k tomu, že si lidé se stejnou zkušeností 

vyměňují názory, nápady, zážitky a vzájemně se podporují a dodávají si naději k dosáhnutí 

svého cíle například v podobě životní změny.      

 V dnešní době mohou být další formou podpory například anonymní svépomocné 

skupiny na internetu nebo bezplatné telefonní linky. Méně známé jsou také „peer-run“ 

organizace, které se vytvořily v podstatě na základě svépomocné skupiny, kterou se její 

zakladatelé rozhodly uvést do formálního statusu. Často jsou právě tyto formalizované skupiny 

plánovány a vedeny lidmi s duševním onemocněním (Solomon, 2004, str.393–394).  
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Peer podpora v sobě i podle Grahama a Rutherforda (2016) skrývá mnoho různých podob, 

stejně tak jak o nich píše Solomon (2004). Graham a Rutherford (2016) v rámci organizace Peer 

For Progress, která šíří vzájemnou podporu po celém světě, rozeznávají čtyři základní funkce 

vzájemné podpory, s prostorem pro flexibilitu a přizpůsobení se místnímu dění a sociálnímu 

prostředí. Rozdělují peer podporu na čtyři základní komponenty: 

 

a) Pomoc v každodenním životě – poskytování péče v praktických oblastech 

každodenního života. 

b) Podpora v emocionální a sociální oblasti života. 

c) Pomoc navázání se na komunitní a klinické služby. 

d) Poskytování kontinuální průběžné podpory.  

 

Graham a Rutherford (2016) dále popisují, co to znamená efektivní peer podpora.  

a) Efekt podpory je skryt ve sdílení podobné situace, v partnerském vztahu, ve kterém jsou 

si peer a klient rovni. Podpora je motivována cíli, kterých účastníci chtějí a potřebují 

dosáhnout. 

b) Efektivní podpora zdůrazňuje silné stránky a lidský potenciál.  

c) Je vedena lidmi se zkušeností, nikoli profesionály.  

d) Efektivní podpora je také obecně zaměřena na lepší podmínky, vyšší kvalitu života 

a dobré výsledky péče (Graham a Rutherford, 2016, str. 6 ,7).  

  

Peer podpora v péči o osoby s duševním onemocněním je tedy jakákoli koordinovaná 

a plánovaná podpora lidmi mající zkušenost s psychickým onemocněním. Osobám, které tuto 

pomoc nabízejí se říká peer pracovníci nebo poskytovatelé peer podpory. Potom mluvíme o 

modelu orientovaném na zotavení a účasti klienta v jeho léčbě. Tento typ práce se nabízí 

v různých poskytovaných službách, buď formálního (formální organizace, poskytující služby) 

nebo neformálního druhu (volná setkání svépomocných skupin) (Asad, Chreim, 2016, str. 767). 
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2.2 Náplň práce peer konzultanta  
 

Posláním peer konzultanta je podpora klienta, která je založená na poskytování a přijímání 

pomoci, jež obsahuje hodnoty úcty, respektu, sdílené odpovědnosti a partnerství. Tento model 

není založen na psychiatrických přístupech a diagnostice, je založen na lidském přístupu, na 

empatickém porozumění stavu druhého díky sdíleným zkušenostem (Mead a kol., 2001, 

str.135). Peer pracovník přináší klientovi optimismus a naději už jen tím, že pracuje.  

Pozitivní výsledek práce peer konzultanta lze pozorovat například na zvýšení vnímavosti 

a empatie týmu k nedobrovolným hospitalizacím klientů. Podle zahraničních výzkumů jsou 

služby, ve kterých jsou peeři zaměstnáváni také lépe přijímány lidmi, pro které jsou určeny 

(Kašpar, Vaněk, 2014, str. 8–9). Náplň práce peer konzultantů v Holandsku je rozdílná. 

Zatímco v České republice peer konzultanti pracují spíše v neziskovém sektoru následné péče 

jako pracovníci v sociálních službách, v Holandsku pracují jako členi multidisciplinárních 

týmů, kde se věnují přímo léčbě nebo motivaci klienta k léčbě. Následně se postupem času 

stávají i součástí lůžkové péče v psychiatrických nemocnicích. V České republice se nyní 

zkouší zapojit prvních několik peer konzultantů v psychiatrické nemocnici Bohnice 

(Foitíková a kol, 2016, str. 10). Foitíková a kol. (2016) dále uvádí, že v našich službách zaujímá 

peer tři druhy pozic, a to podle toho, zda se jedná o vztah: 

a) Peer konzultant – klient 

b) Peer konzultant – rodina 

c) Peer konzultant – tým 

Když peer konzultant pracuje s klientem předává klientovi svůj vlastní příběh i příběhy 

ostatních. Snaží se ukázat klientovi, že se nemusí orientovat pouze na nemoc, ale i na své silné 

stránky. Zdůrazňuje, co všechno už klient zvládnul, zplnomocňuje ho, a kromě motivace 

a naděje, se mu snaží předat vědomí o vlastní odpovědnosti v cestě k plnohodnotnějšímu životu 

(tamtéž). Peer pracovník pracující s rodinou rodinu motivuje k otevřené komunikaci 

o onemocnění a jeho následcích. Pomáhá rodině nahlédnout na průběh nemoci očima 

nemocného a dodává blízkým naději, že situace má nadějná řešení.   
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Jak zmiňuji výše peer pracovník do svého týmu přináší pohled z jiné perspektivy. Účastní se 

porad i supervizí, kam přináší své postřehy, poznatky, zkušenosti a názory. 

V multidisciplinárním týmu funguje jako „živý důkaz,“ že zotavení je možné a tím dodává 

naději a motivaci týmu věřit, že práce s klienty není zbytečná (Foitíková a kol, 2016, str. 10). 

   

• Má příležitost přednášet před obecnou populací nebo odborným publikem.  

• Může pracovat v individuálních konzultacích s klienty nebo s rodinnými příslušníky 

a může si vybrat i práci se skupinou klientů – na způsob svépomocných skupin.   

• V denním programu se zapojuje do aktivit v organizaci. 

• Chodí za klienty v psychiatrických nemocnicích, doprovází klienty k psychiatrovi nebo 

pomáhá vyřizovat úřední záležitosti. 

•  Může využít příležitosti zapojit se do destigmatizačních projektů – například může 

sdělovat svůj příběh a svůj pohled na různá témata do medií, může vystupovat na 

veřejných akcích.  

• K povinnostem patří i povinná administrativa, účast na supervizích, poradách a na 

dalším vzdělávání.  

• Zapojuje se do přípravy protikrizových plánů, může zasahovat do tvorby metodik, 

koncepcí a směrnic organizace.  

• Na oddělení psychiatrických nemocnic může poskytovat pomoc pro právě přijaté 

pacienty, kterým může být v nemocnici průvodcem (Foitíková, 2016, str. 11). 

 

2.3 Vzdělávání a schopnosti peer konzultantů 
 

Vzdělávání a přípravu osob se zkušeností s duševním onemocněním zařizuje v České republice 

nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, která vznikla v roce 

1995 a nyní funguje jako jeden z prostředků a nástrojů realizace České psychiatrické reformy. 

Organizace se věnuje mnoha činnostem na poli psychiatrie. Například boji s předsudky pomocí 

destigmatizačních kampaní, transformace pobytových zařízení, přenos novinek v péči ze 

zahraničí, tvorba metodik pro práci s lidmi s duševním onemocněním a v neposlední řadě se 

věnuje vzdělávání osob s duševním onemocněním pro práci peer konzultantů i vzdělávání 

odborníků na duševní zdraví (cmhcd.cz, o nás, 2017).  
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Vzdělávání v oblasti duševního zdraví zařizuje vzdělávací institut, který od roku 2008 patří 

právě pod taktovku Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.   

Vzdělávací institut nabízí kurzy jak pro odborníky, tak pro začínající pracovníky v této oblasti. 

Jsou k dispozici základní kurzy pro budoucí peer konzultanty i nabídky dalšího vzdělávání 

(cmhcd.cz, vzdělávací-institut, 2017).  

 

2.3.1 Základní vzdělávací kurz pro peer pracovníky 

 

Základní vzdělávací kurz obsahuje 35krát 45 minut výuky. Trvá pět dní a je akreditován 

ministerstvem práce a sociálních věcí. Odborným garantem kurzu je MUDr. Zuzana Foitová. 

Kurzem provázejí profesionálové i lektoři s vlastní zkušeností s duševním onemocněním 

(cmhcd.cz, vzdělávací-institut,2017).  Nejen že by měl budoucí peer konzultant přijít na kurz 

ve vyrovnaném zdravotním stavu, ale podle Foitíkové (2016), se od něho očekávají i další 

předpoklady. Jedinou podmínkou totiž není pouze zkušenost s nemocí. Budoucí peer musí mít 

zkušenost i s léčbou a s menšími či většími úspěchy a neúspěchy v době svého života a léčení. 

Dále se u budoucího peer konzultanta budují tři základní kameny.  

 

Postoje 

Osoba by měla být aktivní v přístupu k  léčbě vlastního onemocnění, měla by věřit možnosti 

zotavení i  u  druhých a  měla by být otevřená ke sdílení vlastního příběhu. Důležitým faktorem 

je také schopnost reflexe vlastní práce a sebereflexe například v  rámci supervize. Zásadní je 

rovněž mít dobrý postoj sám k sobě, respektovat své zdraví a  nezapomínat na vlastní zotavení 

(Foitová, 2016, str. 26). 

 

Znalosti 

Peer konzultant by měl mít znalosti o recovery. Měl by znát konkrétní fáze zotavení a jejich 

průběh v  čase. Podle nich by měl být schopný rozeznat v jaké fázi se nachází on sám a  v  jaké 

se nachází klient. Mohl by být podle tohoto klíče rovněž schopný rozpoznat, kdy klienty oslovit 

a jakým způsobem s  nimi komunikovat. Dále je vhodné, aby peer konzultanti znali 
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strukturované nástroje používané k práci s klientem například WRAP – prostředek 

k uvědomování si pocitu pohodu a slouží i jako prevence relapsů (tamtéž). 

 

Dovednosti 

K základním dovednostem peer konzultantů patří zejména komunikace. Schopnost aktivně 

naslouchat, být autentický, vyprávět svůj příběh, navazovat vztah s klientem i  ho ukončit, budit 

důvěru, být profesionální, přátelský a  zároveň si držet hranice své role. Podle Fotiotové 

(2016, str. 27) velmi nelehký úkol pro jakéhokoli pracovníka v této oblasti.  

 

2.3.2 Osnova základního kurzu pro budoucí peer pracovníky 

 

První den: „Koncept recovery (zotavení): Základní pojmy, význam konceptu v současné péči 

o duševní zdraví. Prezentace duševního onemocnění z pohledu zotavení. Metody práce 

s klientem, které využívají koncept zotavení. Koncept recovery a prezentace osobního příběhu.“ 

Druhý a třetí den: „Práce s osobním příběhem: Prezentace osobního příběhu. Obsah a hranice 

v tvorbě a prezentaci osobního příběhu.“ 

Čtvrtý den: „Nácvik komunikace: Specifika komunikace peer konzultanta. Komunikace s 

klientem a jeho rodinou v odlišných situacích. Zásady komunikace v roli peer konzultanta.“ 

Pátý den: „Práce v týmu: Význam multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné. 

Vyjednávání v týmu. Výhody týmové práce a podpora týmu. Minimalizace rizik v týmu při práci 

s klientem. Konflikt v týmu (cmhcd.cz, vzdělávací-institut, 2017).“ 

Podmínkou k úspěšnému ukončení kurzu a k získání certifikátu je 90% účast na kurzu a sepsání 

vlastního příběhu, který potom peer konzultant používá v praxi.  Po absolvování tohoto kurzu 

se peer konzultant stává pracovníkem v sociálních službách (cmhcd.cz, vzdělávací-institut, 

2017). 

2.4. České a zahraniční výzkumy v oblasti peer podpory 
 

Výzkumná zpráva Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (Paleček, Říčan, 2015), přináší 

informace o přínosu zapojení peer konzultantů do práce s lidmi s duševním onemocněním.  
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Cílem výzkumu bylo ukázat, co se ve spolupráci klienta a peera děje, které z přínosů peer 

pracovníka vnímá klient jako užitečné, naopak jaké nevýhody s sebou nese.    

Výsledky ukazovaly na to, že klienti si od peer pracovníků přebírají informace o symptomech 

nemoci a jejich zvládání, základní povědomí, kde zařídit dávky, co všechno může nemoc 

přinášet i brát. Pro jiné je důležité, že za nimi přichází někdo, kdo nějakou nemoc měl a prošel 

si podobnými věcmi a nyní je v roli pomáhajícího profesionála, který má práci, může vést běžný 

život, a ještě pomáhat ostatním. Z výzkumu vychází, že pro někoho je důležitá naděje, kterou 

peer přináší, pro jiné je to hluboké porozumění, pro někoho dalšího ukázka spirituální cesty 

(Paleček, Říčan, 2015, str. 12).         

 Nevšední přístup představuje studie z Cambridge od Naslund a kol. (2016), která 

představuje výhody interakce s peer konzultanty online. Jde o větší sociální propojení, pocit 

skupinové příslušnosti, sdílení příběhů a strategií, jak se vypořádat s každodenními problémy. 

 Jednotlivci v online skupině lépe čelí stigmatizaci a zažívají pocit osobního zmocnění 

a poskytnutí naděje. Tím, že je kontakt po síti, jedinec dostane rychlou podpůrnou reakci od 

ostatních. Naslund a kol. (2016) ve své studii uvádějí rovněž rizika online skupin peer 

pracovníků. Ty mohou zahrnovat vystavování zavádějícím informacím, pocit nejistoty ohledně 

zdravotního stavu člověka na protější straně a vystavení případným nepřátelským nebo 

hanlivým komentářům. Výhody online peer podpory, ale převažují nad případnými riziky.  

 New Yorský výzkum od Marana a kol. (2012), který se zaměřoval na různé okamžiky, 

které potkávají peer konzultanty v pracovním prostředí, prokázal, že respondenti si často stěžují 

na nepříznivé pracovní podmínky, které se vyznačují převážně náročnou pracovní vytížeností. 

Obzvláště u osob, které měly kromě duševního zdraví klientů na starost i vedení skupin nebo 

spolupráci na psaní grantů, je v této souvislosti ve výzkumu zmiňován syndrom vyhoření. 

 Podle výzkumu Walkera, Bryanta (2013) zkušenosti peer pracovníků s pracovním 

kolektivem zahrnovaly nízkou mzdu, mnoho hodin přesčas, potíže při přechodu z role pacienta 

do role peer konzultanta a ze strany kolegů projevování diskriminace a předsudků.  

 O projevech diskriminace hovoří právě i Moran a kol. (2012), kteří ve své práci zjistili, 

že se peeři v zaměstnání setkávají s nepřímými projevy předsudků například, když své kolegy 

nebo supervizory slyší, jak si nedůstojně vypráví o svých klientech. Také se cítí nepříjemně, 

když slyší své spolupracovníky, jak s klienty jednají. Dále výzkum objevil, že peer pracovníci 

mají zkušenosti s chováním jejich kolegů, kteří se k nim z důvodu diagnózy chovají 

neupřímných až devalvujícím způsobem a zaujímají k nim někdy až příliš ochranářský přístup.

  Důležitým bodem Moranova výzkumu (2012), bylo zjištění, že pro peer konzultanty je 

těžké pracovat se zotavením klientů i se zotavením vlastním v podmínkách, kdy vedoucí jejich 
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služeb o zotavení nic neví, nebo tomu nevěří. K tomu přispívá závěr a důsledek výzkumu od 

Kempa, Hendersona (2012), který probíhal v Austrálii. Zde vyšlo najevo, že manažeři, by měli 

být povinně informování, o úloze peer pracovníka v týmu a sdělovat naplnění této role i jeho 

kolegům tak, aby spolupracovníci pochopili, že peer konzultant je součástí jejich pracovního 

kolektivu. Důsledkem pro praxi by podle Kepma a Hendersona (2012) mělo být školení pro 

manažery zaměřující se na zapojování role peer konzultantů do probíhajících programů péče 

o duševní zdraví. Stejně tak Walker a Bryant (2013) zjišťují, že klíčové je školení vedoucích 

i zaměstnanců v oblasti peer podpory, pravidelná supervize, vyšší platové ohodnocení a za 

stěžejní považují také vztahy mezi kolegy.  Studie od Mahlke a Krämera (2014) potvrzuje, že 

je třeba vyjasnit úlohy, kompetence a strukturu pracovních míst. Zajistit odpovídající školení 

a dohled nad prováděním práce a zacházením s peer pracovníky.Podle Morana a  kol. (2012) 

odpovědi peer konzultantů vedou k  tomu, že kompetence spolupracovníků v  práci s  klienty 

nejsou vysoké a  peer pracovníci díky tomu musí dělat mnoho práce, která je nad rámec původní 

náplně. Moran a kol. (2012) dále zjišťuje, že i peeři by měli být lépe vzdělávání, jelikož 

vznikaly nesrovnalosti mezi požadavky pracoviště, a mezi znalostmi i dovednostmi, které peer 

pracovníci získali v průběhu svého školení.       

  Z výzkumu vychází, že samotní peer konzultanti vyjadřují potřebu mít více znalostí 

o duševních onemocněních, o procesech zotavení a také cítí, že potřebují získat více dovedností 

pro podporu zotavování klientů (Moran a kol., 2012).  Zejména výzkumy od Moran a kol. 

(2012), který poukázal na nepříznivé pracovní podmínky i výzkum Walkera a Bryanta (2013), 

který uvádí špatné zkušenosti s kolegy v týmu, nebo výzkumy od Mahlke a Kramera (2014), 

popisující nejasné kompetence a náplň práce. Tyto studie zakomponuji do svého výzkumu a 

porovnám, jak se peer pracovníci cítí ve svém pracovním kolektivu v podmínkách, které mají 

v České republice. Zda jsou kolegy respektování, přijímání a zda jsou jim jasné jejich 

kompetence. Také mě bude zajímat, zda mají pocit, že peer kurz je pro práci peer pracovníka 

dostačující, nebo jestli by potřebovali ještě nějaké další vzdělávání a v jaké oblasti. Výzkumy 

naznačují, že v určitých případech, které se týkají právě kolektivu, kompetencí, pracovního 

ohodnocení a podobně, se peer pracovníci necítí zcela komfortně. Myslím si, že i tato témata 

může se sebestigmatizací peer pracovníků souviset a zároveň je prostorem pro rozvoj podpory 

postavení role peer konzultantů.  
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3. Zotavení 

Tématem poslední kapitoly je zotavení, které považuji spolu s uváděnými názory autorů za 

zásadní pro proces překonávání sebestigmatizace. Zmiňuji fáze zotavení, techniky práce 

s duševně nemocnými a to, jak je nahlíženo zotavení v souvislosti se sebestigmatizací. 

Výzkumy uváděné v této kapitole budou klíčové pro můj výzkum.  

3.1 Pojem Zotavení  
 

Pojem zotavení je přeložen z anglického slova recovery, které se do Českého jazyka může 

překládat i jako úzdrava nebo rekonvalescence. V České republice, se běžně užívá právě 

i pojmu recovery v souvislosti s duševním onemocněním a se zotavením Fojtíček (2013, str. 2). 

Jelikož je pojem recovery často v tomto kontextu užíván, budu ho používat společně s pojmem 

zotavení i zde. „Zotavení je hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, hodnot, 

pocitů, cílů, svého umu či svých rolí. Je to způsob, jak vést život, který člověka uspokojuje, 

dodává mu naději a činí jej potřebným pro druhé, i s omezeními způsobenými nemocí. Součást 

zotavování je i vytvoření nového významu a smyslu svého života, jakmile se člověk vymaní 

z katastrofálních následků duševní choroby (Anthony, in Ridway a kol., 2014 str. 5).“ Osoby 

v procesu recovery se aktivně angažují v rozvíjení sociálních rolí, pracují na svém přijetí 

a osobním rozkvětu, prostřednictvím vztahů nacházejí naději. Slade (2010) píše o osobním 

zotavení jako o vlastním úsilí o lepší duševní stabilitu a zdraví, ale bez ohledu na přítomnost 

duševních chorob (Slade, 2010, str. 3). Slade a kol. (2017) spojuje recovery s pojmem well-

being. Well-being se dá charakterizovat několika různými způsoby a pro každého člověka tento 

pojem může znamenat něco jiného. Ryan (2000) popisuje well-being jako míru osobní svobody, 

vlastní schopnosti, zdatnost, pozitivní vztahování se k ostatním a mechanismus, kterým splnění 

těchto požadavků vede k vlastní vnitřní motivaci žít uspokojující život. Selingman (2011) 

charakterizuje aspekty well-being pomocí zkratky PERMA, která má naznačit, čím se tento 

pojem vyznačuje v běžném životě.  

P – positive emotions – pozitivní emoce,  

E – engagement – angažování se (účast),  

R – relationships positive – pozitivní vztahy s okolím,  

M – meaning – smysl,  

A – accomplisment – dovednosti, nebo úspěch (Selingman, 2011).  
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Well-being a pozitivní psychologie zkoumá přístupy a teorii spokojeného života. Tradiční 

služby pro duševní zdraví se zaměřují na to, jak se zbavit onemocnění, ale přístup recovery se 

snaží dokázat, že spokojeného života lze dosáhnout i se symptomy duševního onemocnění, a že 

není nutné, aby k dosažení well-being nemoc úplně zmizela. Slade a kol. (2017) tvrdí, že 

vědecké důkazy o recovery mají dopad na „well-being“ a výzkumy well-being se rovněž úzce 

dotýkají duševního onemocnění. Proto jsou tyto dva pojmy úzce provázané. 

Díky procesu recovery je jedinec schopný dosáhnout spokojenosti ve svém životě i s projevy 

duševního onemocnění, a to skrz některé aspekty přístupu well-being, které zmiňuji výše (Slade 

a kol., 2017, str. 3). Recovery také popsala Priscilla Ridway (1999), která se dlouhá léta 

věnovala příběhům lidí s duševním onemocněním, kteří měli zkušenosti procesem zotavení. Na 

základě těchto poznatků dala dohromady několik bodů, pomocí kterých recovery definuje: 

a) Zotavení je dlouhodobý, trvalý proces sebe-uzdravování a vlastního přerodu. 

b) Zotavení se vyznačuje získáním pozitivního vnímání sebe sama, vlastním přijetím 

i navzdory potížím v důsledku psychiatrického onemocnění. 

c) Zotavení znamená aktivní kontrola nad svým vlastním životem, nad svým psychickým 

stavem tak, aby člověk měl pod kontrolou symptomy duševního onemocnění, a aby si 

sám vytvořil prospěšný a spokojený způsob života. 

d) Zotavení jako upevňování a vytváření i jiných osobních rolí než pouze roli 

psychiatricky nemocného pacienta (Ridway, 1999).  

 

 

3.2 Počátky recovery přístupu 
 

Počátky uznávání principu zotavení pocházejí z přelomu 80 a 90 let minulého století ze 

Spojených států, kde filozofie tohoto přístupu vycházela ze společenských proti systémových 

hnutí, jehož hlavními představiteli byli uživatelé psychiatrických služeb. Vnášeli do systému 

myšlenky, který se zakládaly na zplnomocňování a svépomoci. Tyto ideje vystupovaly 

převážně ze svépomocných skupin anonymních alkoholiků v USA, kteří přijali zotavení jako 

jeden ze svých hlavních cílů vlastní terapie (Shephred a kol., 2008, str. 2–3).   
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Další kořen přístupu recovery pochází z Anglie, kde si vzal inspiraci například z pojmu 

„morální zacházení,“ i z hnutí „terapeutické komunity,“ která vedla reformy v institucích 

v Anglii po druhé světové válce. Oba tyto kořeny dávaly důraz na různé formy svépomoci, na 

zplnomocňování, na vzájemnou podporu a humánní zacházení. V Anglii má recovery také 

souvislost s tradicí psychiatrické rehabilitace vedenou psychiatrem Douglasem Bennettem 

(Shephred a kol., 2008, str. 2–3).        

 Důležitým okamžikem pro uznání tohoto přístupu byly výzkumy, které prokazovaly, že 

lidé s vážným dlouhodobým duševním onemocněním jsou schopni zotavení, a že tento jev není 

tak výjimečný, jak se mohlo do té doby zdát.   

 

Studie prokazuje, že až 2/3 osob, kteří za sebou mají první epizodu psychózy zažili zotavení ve 

smyslu zmírnění symptomů, schopnost dostatečně fungovat v běžném životě a zapojení se do 

sociální i profesních aktivit. Davidson a McGlashan (1997 in Sheperd a kol, 2008 str. 2) v této 

studii přišli na to, že rovněž osoby, které mají trvalejší příznaky a jsou už po několikáté 

hospitalizovány, mají stále možnost, lépe své nemoci a jejím příznakům porozumět, naučit se 

s ní efektivněji fungovat a zvládat běžné situace i přes některá omezení (Shepherd a kol., 2008 

str. 2).  Oficiálně se přístup recovery, tak jak ho známe dnes, objevuje v USA v roce 1999 ve 

zprávě vedoucího lékaře vydaného ministerstvem zdraví. Obsah zprávy se soustředí na 

produktivní a smysluplný život pacienta, ne pouze na léčbu symptomů onemocnění. V Anglii 

se v roce 2001 vydává zdravotnický dokument „The journey to recovery – The Goverments 

vision for mental health care,“ který upravuje spíše procesy a organizaci služeb než recovery 

přístup ke klientům. Recovery v Anglii podrobně popisuje až dokument z roku 2005 Guiding 

Statement of Recovery, vydaný anglickým Národním institutem pro duševní zdraví (Říčan, 

2015, str. 31).           

 Obecně lze říct, že profesionální služby pro dlouhodobě duševně nemocné v USA, ve 

Velké Británii, v Kanadě i v dalších zemích západní Evropy přibližně od roku 2000 do svých 

hodnot a způsobu práce koncept recovery běžně zahrnují (tamtéž).  

 

3.3 Fáze a principy recovery  
 

Zotavení je proces, který má svůj průběh. Podle Reginse (2018) si člověk v recovery projde 

několika fázemi.  Nadějí, zplnomocněním, odpovědností sám za sebe, a nakonec pocitem ze 

smysluplné životní role.  
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3.3.1 Naděje 

 

Naděje je pro každého v období osobní zdravotní i sociální krize velkým motivačním prvkem. 

K tomu, aby se člověk mohl dostat ve svém životě o krok dál, je potřeba, aby měl vidinu lepší 

budoucnosti. Naděje však nesmí být pouhým ideálem. Je důležité, aby byla tvořena 

z konkrétního obrazu, za kterým vede jasnější cesta. Není ani tak důležité vizi v budoucnu 

dotáhnout do úplného cíle, spíše jde o aktivování člověka, o motivaci ke změně v jeho vlastním 

životě. Naděje je rovněž nezbytná k dosahování vyšší kvality života a větší spokojenosti. Na 

rozdíl od toho, beznaděj může mít pro psychický stav i kvalitu života negativní až devastující 

dopad (Ridgway a kol., 2014, str.20, 26).  

 

3.3.2 Zplnomocnění  

 

K tomu, aby člověk mohl udělat nějaký krok vpřed, potřebuje důvěřovat svým schopnostem. 

Potřebuje o těchto schopnostech začít přemýšlet a zkoumat, v čem je dobrý, co mu jde, v čem 

by mohl vynikat, nebo co do teď ještě není pokažené, co zvládá. Zplnomocnění je fáze recovery, 

kdy člověk začíná myslet na to, co by pro sebe mohl udělat sám. Nesoustředí se pouze na lékaře 

a na nové léky, ale soustředí se sám na sebe. Regins (2018) dále píše, že než člověk dokáže 

najít důvěru sám v sebe, je důležité, aby v něho věřil i někdo jiný. Okamžik, kdy je člověk 

připravený zkusit si věřit, se často dostaví, až po prožití prvního úspěchu.   

 Jelikož jsme zvyklí spíše mluvit o svých potížích a negativech, hledání pozitivních 

aspektů, ač se to na první pohled nezdá, může být docela obtížné. Často se lidé snaží zaměřovat 

se na aktuální situaci, když ale máme přemýšlet o silných stránkách, je důležité, aby se osoba 

v této fázi zotavení soustředila i na to, co už dokázala v minulosti, co se jí podařilo. Osoby se 

ve stavu zplnomocnění zaměřují a do hloubky zkoumají své tužby, tajná přání nebo zájmy 

(Ridgway a kol., 2014, str.76).  

 

3.3.3 Pocit odpovědnosti sám za sebe 

 

V tomto stadiu procesu zotavování si lidé začínají uvědomovat, že za svůj vlastní život musejí 

převzít odpovědnost. V praktickém životě to znamená, že začnou brát život do vlastních rukou, 

začnou více riskovat, věnovat se svým zájmům, méně se utápí v pocitech viny nebo zklamání, 
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které jim onemocnění přineslo, začínají se učit ze svých chyb a krize berou jako příležitosti 

dozvědět se o sobě něco nového (Regins, 2018).  

3.3.4 Pocit ze smysluplné životní role 

 

V poslední fázi zotavení pro sebe lidé s duševním onemocněním začínají hledat nové životní 

role, nebo obnovují ty, které jim duševní onemocnění „vzalo či zastínilo.“ Nově získané postoje 

jako naděje, důvěra a odpovědnost za sebe, se mohou začít promítat do nových nebo znovu 

objevených rolí ve čtyřech základních oblastech, které Regins (2018) definuje, a které nemají 

nic společného s duševním onemocněním.   

Jsou to práce, láska a sex, rodina a spiritualita. Když se člověk začne rozvíjet v těchto oblastech, 

začne si sám sebe vážit a vidět sám sebe nejen jako nemocného člověka, ale i jako zaměstnance, 

partnera, otce, strýce, nebo věřícího. Nemoc se stane jednou z mnoha jeho charakteristik a 

přestane být jeho definicí Regins (2018, str. 54). 

Naproti tomu Hollander a Wilken (2016) definují fáze zotavení následovně.  

Tabulka č. 4 Fáze procesu zotaven 

Ochromení postižením Zápas s postižením a jeho 

následky 

Život přesahující postižení 

Stabilizace Reorientace Reintegrace 

Získání kontroly 

a nastolení rovnováhy 

Zkoumání vlastní 

zranitelnosti. Zpracovávání 

zkušeností, hledání identity 

a smyslu. Tvorba osobního 

příběhu zotavení. 

Hledání silných stránek; 

vyrovnávání se se 

zranitelností. 

Zapojení do smysluplných 

aktivit, budování vztahů 

a rolí. 

Dosažení požadované 

situace z hlediska bydlení, 

práce, učení a volného 

času. 

(Holander, Wilen, 2016, str.29) 
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Struktura těchto fází by podle Hollander a Wilken (2016) neměla být posuzována a vnímána 

jako rigidní pravidlo. Často může docházet k tomu, že se člověk nachází ve fázi stabilizace 

v jedné životní oblasti a ve stádiu reorientace v jiné oblasti života. Ne vždy se skrz fáze dá 

postupovat rychle. Ve větším počtu případů se jedná o dlouhodobý časový horizont. Někdy se 

může stát, že osoba zůstává v jedné fázi třeba i několik let.    

 Strauss a kol., (1985) to popisují jako tzv. „období moratoria.“ Období skrytých změn, 

které probíhají hluboko uvnitř lidské psychiky. Klient se v tomto období učí přijímat nové 

okolnosti, měnit vlastní sebeobraz a sebepřijetí, opouští nesplnitelná očekávání apod. Okolí 

člověka v této fází může nabít dojmu, že jedinec dosáhl svých hranic možností, mnohdy ale 

podle Strausse a kol. (1985) in Hollander a Wilken (2016, str. 29) dojde k další pozitivní změně.  

 

3.4 Metody sociální práce s duševně nemocnými, které podporují proces recovery 
 

Metody práce s duševně nemocnými, které se v nynější době uplatňují, podporují princip 

recovery, pomáhají měnit celý systém psychiatrické péče a mění i způsob přístupu k lidem, 

kteří mají psychické onemocnění (Novák, Ukropová, 2019, str 181). V této kapitole metody 

práce s klienty zmiňuji proto, aby byl patrný kontext, ve kterém se klienti služeb pro osoby 

s duševním onemocněním nacházejí a aby bylo zřejmé, jak se s nimi pracuje.   

 Metody, které zmíním určitým způsobem reflektují fáze a principy zotavení a posilují 

klienty na jejich cestě. Jelikož metody práce s klienty s přístupem recovery korespondují, 

podporují tak osobní hodnotu klienta, vlastní odpovědnost, další životní role i cíle, podporují 

klientovu sebedůvěru, přijetí sebe samotného nebo možnost za sebe rozhodovat. Tyto principy 

práce mohou nejen pomoci člověku k vlastnímu zotavení, ale mohou i snižovat pocity 

sebestigmatizace (Hollander, Wilken, 2016, str.23-24). 

3.4.1 CARe 
 

Zkratka CARe vyjadřuje zkrácení názvu holandského rehabilitačního přístupu Comprehensive 

Approach to rehabilitation, který se zabývá podporou a rehabilitací duševně nemocných osob. 

Metoda se snaží o zapojení funkčních prvků z různých dalších rehabilitačních přístupů 

například z Bostonské univerzity, nebo z univerzity UCLA. Metoda CARe se nyní užívá 

v široké oblasti různých zařízení komunitní péče i lůžkových služeb, a to nejen v práci s lidmi 

s duševním onemocněním, ale i v práci s dalšími cílovými skupinami.  

  



 

38 
 

CARe se zaměřuje na zvýšení kvality života, převzetí odpovědnosti sám za sebe a na zapojení 

se do běžného společenského dění. Zahrnuje praktické nástroje, vize i teoretická východiska 

a nadále se rozvíjí na základě vlivů vědeckých poznatků a sociálních hnutí (CARe, Česká 

republika, 2017). Wilken a Hollander (1999) zdůrazňují důležitost kontaktu tří stran – tedy 

triády, kde jednou stranou je klient, druhou pracovník a tření stranou jsou osoby blízké 

z klientova prostředí. Je potřebné, aby v průběhu spolupráce vznikl potřebný „trialog,“ který 

podpoří klienta v procesu zotavení a povzbudí jeho motivaci. Ve vztahu klienta a pracovníka je 

velmi zásadní vytvoření respektujícího a pevného vztahu postaveného na společném pochopení 

a důvěře (Wilken, Hollander,1999).  Přístup CARe staví svůj model na teoretické základně 

recovery. Soustředí se na pozitivní a silné stránky člověka, na jeho přání a schopnosti. Nevěnuje 

takovou pozornost diagnóze, ale pomocí vytvoření klientova osobního plánu se zaměřuje na 

osobní cíle a krátkodobé kroky, které pomohou přibližovat se k jeho dosažení. Vytvoření 

osobního obrazu klienta pomocí metody CARe také pomáhá zmapovat jeho zázemí, jeho 

potřeby a jeho sociální prostředí (Páv a kol., 2017, str. 72) 

 

Metodika CARe 

 

Metodika tohoto přístupu se podle Wilkena a Hollandera (2016) skládá z několika prvků. Jsou 

jimi: 

a) vize a základní principy, 

b) základní pracovní metoda, 

c) využitelné zdroje a   

d) rozpracování pro specifické cílové skupiny a situace. 

 

 

Dále autoři Wilkwn a Hollander (2016) popisují fáze, činnosti a dimenze CARe.  

Činnosti a fáze této metody začínají budováním a udržováním vztahu, který by měl být 

efektivní. Když je s klientem navázán vztah, můžeme se dál začít zabývat formulováním 

klientových přání. Pomáháme klientovi rozhodovat se, co je v aktuální dobu důležité a 

plánujeme společně budoucnost klienta.  
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Získáváme od druhého informace, mapujeme situaci a vypracováváme klientův osobní 

profil. Následně můžeme začít s vytvářením osobního plánu, ve kterém popisujeme drobné 

kroky k dosažení cílů. Společně s klientem plán realizujeme, sledujeme, podporujeme při 

procházení celým procesem, a nakonec provádíme hodnocení spolupráce.   

  Fáze a činnosti nemusí jít přímo v pořadí, jak je v teorii zmiňováno. Některé 

kroky se prolínají celým procesem, někdy se vracíme zase o krok zpět a znovu upevňujeme, 

již objevené věci, ale vracíme s k cílům a k osobnímu plánu zotavení (Wilken a Hollander, 

2016, str. 49-50).  Wilken a Hollander (2016) dále vydávají nástroj na mapování potřeb, 

přání a silných stránek pomocí volného dotazníku, který ukazují na následujícím příkladu. 

 

Tabulka č .5 Mapovací dotazník CARe 

Současné možnosti a 

zkušenosti 

Přání a ambice Předchozí zkušenosti 

a možnosti 

Oblast bydlení 

Žiji ve vlastním bytě, který je 

ale součástí chráněného 

bydlení, takže nejsem osamělý. 

Můj byt je plně vybavený 

a cítím se v něm jako doma. 

Dokážu všechno obstarat sám: 

úklid pokoje, nákup, vaření. Je 

skvělé, že mám svůj byt.  

Postupem času bych chtěl 

získat (ještě větší) nezávislost, 

mít byt v centru města, kde by 

bylo dost místa i pro dceru, 

kdyby u mě chtěla přespat.  

Tři roky jsem žil se svou ženou 

Kitty a dělal domácí práce 

společně s ní (vaření, úklid, 

nakupování). Neměl jsem 

problém cestovat veřejnou 

dopravou.  

Učení – vzdělávání 

Poblíž je tu hudební škola, 

kde vyučuji hře na kytaru. 

Můj bratr William je také 

zapálený pro muziku a rád se 

semnou do něčeho pustí.  

Rád bych se naučil hrát 

„Since I have been love you“ 

od Led Zeppelin na 

elektrickou kytaru. 

Šest měsíců jsem chodil do 

sboru. Přišlo mi to těžké, ale 

vytrval jsem, mám to 

v povaze. Měl jsem také rád 

tamní společnost.  

(Wilken a Hollander, 2016, str. 57-58) 
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Další ukázkou práce s lidmi s duševním onemocněním může být Case management, což je 

nástroj, který se dnes běžně používá například v komunitních týmech, které s touto cílovou 

skupinou pracují a vedou osoby k zotavení.  

 

3.4.2 Case management 

 

Case management (dále i jako CM) lze jednoduše do češtiny přeložit jako „vedení případu“ 

nebo „případové vedení.“ Podle Kaninové (2020) si CM můžeme vykládat jako způsob 

individuální práce s klienty, způsob práce jednotlivých týmů nebo také jako způsob koordinace 

zlepšování struktury a systému služeb. Case managment je jedna z cest podpory, který mění 

celý systém péče. Více se orientuje na klienty a na udržení nebo zvyšování kvality jednotlivých 

služeb (Tahan,1998, str. 61).   

Tento přístup lze využít v práci s různými cílovými skupinami. Například v práci s lidmi bez 

domova, s drogově závislými nebo při práci s migranty. Pokud se jedná o CM s lidmi 

s duševním onemocněním, jedná se v tomto procesu o koordinaci sociálních, zdravotních 

i dalších služeb společně se zapojováním klienta a jeho nejbližšího okolí. Pro vedení případu je 

důležité mít přehled o současné situaci klienta, o jeho potřebách, cílech a dosažených 

výsledcích.  

 

Obrázek č. 1 Koloběh případové práce s klientem 

(Stuchlík, 2011) 
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To zajišťuje tak zvaně case manager („případový pracovník“), který má na starost výše zmíněné 

činnosti u případů jednotlivých klientů. Case manager pracuje v týmu dalších pracovníků, kteří 

fungují jako podpora případového pracovníka i další podpora klienta. V týmech pak bývají 

zastoupeny různé profese. (tzv. multidisciplinární týmy) (Stuchlík, 2001). Case manager 

koordinuje veškerou podporu v okolí klienta tím, že ho například na naváže na další sociální, 

zdravotní nebo jiné veřejné služby nebo služby sám poskytuje a provází klienta celým procesem 

a cestou jeho zotavení. 

 V oblasti péče o duševní zdraví, bývají case manažeři především sociální pracovníci nebo 

psychiatrické sestry. Je to z toho důvodu, že tyto profese mají na rozdíl například od psychologa 

nebo psychiatra širší profesní kapacitu – tedy mají ku příkladu větší možnost vyrážet za 

klientem do terénu a napomáhat mu tak dosáhnout svých cílů na cestě k zotavení v jeho 

přirozeném prostředí (Stuchlík, 2001). 

 

Obrázek č. 2 Úkoly case managera   

 

(Hejzler, 2015) 

  

Počáteční fáze

- Budování vztahu

- Zmapování 

- Plánování 

Prostředí klienta

- vytvoření vazeb

- zprostředkování 

- práce s rodinou

- monitorování  a 
rozšiřování soc. 

zázemí

Intervence zaměřené na 
klienta

- Tréning dovedniostí

- Individuální terapie

- Farmakoterapie

Klient a prostředí

- Krizová intervence

- Rodinná terapie

- Monitorování
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Recovery star 

 

Recovery star neboli také hvězda zotavení je vyvinutá Asociací poskytovatelů duševního 

zdraví. Je to mnohostranný nástroj pro poskytovatele sociálních služeb i pro osoby s duševním 

onemocněním, na kterém lze měřit klientův postup procesem recovery v několika životních 

oblastech na deseti stupňové škále (Dickens, 2012).    

 Uživatelé služeb, si stanovují své osobní cíle v každé oblasti, a po uplynutí předem 

stanovené doby měří, jak se k těmto cílům přibližují. To jim může pomáhat stanovit si další cíle 

i zjistit, v jaké životní oblasti nebo v jakých aspektech života ještě potřebují podporu. Hvězda 

pomáhá nejen pokrok klientům změřit, ale rovněž ho vizuálně zobrazuje, takže je hned patrné, 

v jaké oblasti se člověk posunul dál a v jaké by ještě potřeboval podporu (Providers forum, 

2009). 

 

Obrázek č. 3. Recovery star 

milestoneshospital.co.uk/recovery-star 
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3.5 Výzkumy v oblasti zotavení  
 

New Yorská kvalitativní analýza (2003) ukázala, že zkušenosti duševně nemocného se 

stigmatizací, s odmítáním od svého okolí nebo zkušenosti s vlastním selháním ve snaze plnit 

běžné životní úkoly, proces zotavení velmi ztěžují.     

  Naopak být ostatními přijímán, být přijímán a oceňován společností, mít zkušenosti 

s vlastním úspěchem hrají v recovery důležitou roli a proces zotavení podporují. Kromě toho, 

stažení se do sebe, izolace od okolí a ztotožňování se s odmítavým postojem společnosti 

k duševně nemocným i v rámci vnímání a odmítání sám sebe, zotavení velmi oddaluje a je pro 

recovery velkou překážkou. Nicméně angažovanost mezi ostatními a snaha o pochopení a 

přijetí vlastních potíží cestu k zotavení otevírá (Davidson, 2003, str. 210).   

 Leamy a kol. (2011) ve svém výzkumu popisuje pět kategorií, které zotavení podle 

jeho studie ovlivňují. Jsou to vazby (podpora od ostatních, vztahy, peer podpora apod.), naděje 

a optimistický výhled do budoucna (důvěra v možné uzdravení, motivace ke změně), identita 

(dimenze identity, přerámování pozitivního pocitu z vlastní identity, překonání stigmatu), 

smysluplný život (kvalita života, smysluplné životní role) a zplnomocnění (osobní 

odpovědnost, kontrola nad svým vlastním životem). Kvalitativní studie zkoumala jednotlivé 

příběhy recovery a Leamy a kol. (2011) zjišťovali, v jakém poměru jsou tyto aspekty 

v příbězích zotavení zastoupeny.  

 

 

Tabulka č. 6 Aspekty zotavení  

Kategorie Vazby Naděje Identita Smysluplnost Zplnomocnění 

% 86 79 75 66 91 

(Leamy, 2011, str. 448) 

 

Z tabulky lze vyčíst, že přerámování vlastní identity to, jak jednotlivec vnímá sám sebe a jak 

překonává pocit stigmatizace, je až téměř na posledním místě. Jako mnohem častějším 

aspektem zotavení se v této studii prokázaly například vazby nebo zplnomocnění (Leamy, 

2011, str. 448).  
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Funk a kol. (2007) ale zveřejňují ve své studii model, který znázorňuje, jak společenské 

stereotypy, ztotožnění se s obecnými charakteristikami duševně nemocných a tím i nízké 

sebevědomí může ovlivnit a bránit cestu člověka k vlastnímu zotavení (Funk a kol., 2007, str. 

2).   

 

Obrázek č. 4 Recovery a sebestigmatizace                   

 

 

 

 

 
 

(Funk a  kol,2007, str.2 ) 

 

 

Avdivegovic a Hasanovic (2017) uvádějí, že zotavení člověku s duševním onemocněním 

pomůže k získání a udržení naděje a uvědomění si vlastního potenciálu. Také umožní znovu 

začít žít aktivní život, být svobodný, mít i jinou společenskou identitu než identitu 

psychiatrického pacienta a dodá smysl a účel vlastnímu životu. Systém podpory služeb, 

užívající princip zaměřeným na zotavení poskytuje pomoc a podporu lidem s duševním 

onemocněním při jejich zotavení, což přispívá ke snížení sebevražednosti a k eliminaci 

sebestigamtizujících postojů a přesvědčení Avdivegovic a Hasanovic (2017, str. 900).  

 K mému výzkumu také použiji poznatky Reginse (2018) a jeho fáze a faktory zotavení 

a rovněž výzkum Leamyho a kol. (2011), kteří popisují aspekty zotavení jinou optikou než 

Regins (2018). Jejich výsledy pak následně porovnám s těmi svými.  
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Východiska a cíle empirické části  
 

V empirické části své práce budu zkoumat sebestigmatizaci u peer konzultantů. Budu 

vycházet především z výzkumů, které tvrdí, že pokud člověk prožívá sebestigmatizaci, 

jeho šance na recovery je výrazně nižší než u jedinců, kteří se sebestigmatizací problém 

nemají (Brohan a kol. 2010, str. 122, Wahl, 2012, str. 9, Oexle a kol., 2017, str. 2). 

Zároveň v článku Foitikové (2014, str. 11-14) se píše, že peer pracovníci by se měli 

svému prožívání a vlastnímu recovery věnovat a předávat svoje zkušenosti s úspěšným 

zotavením dalším klientům. Sebestigmatizaci v této souvislosti budu chápat jako 

významný aspekt duševní nemoci i zotavení z ní, a také jako něco, s čím lze pracovat, 

a tak si zvyšovat šanci na zotavení. Z těchto pohledů pak vzniká teorie, že peer 

konzultant, jako člověk, který má vlastní zkušenosti s recovery, také pracoval 

a pravděpodobně i do jisté míry překonal sebestigmatizaci.       

 Cílem mé práce je tedy prozkoumat tuto teorii. Operacionalizací jsem dospěla 

k formulaci tří výzkumných otázek, které na sebe navazují. První otázka je spojena s tím, 

zda se skutečně peer konzultanti liší v úrovni sebestigmatizace od úrovně 

sebestigmatizace populace duševně nemocných osob v ČR. Druhá otázka zkoumá, zda a 

jak peer konzultanti sebestigmatizaci prožívají, jak s ní pracují a jakou roli přitom hraje 

z jejich pohledu jejich okolí, zejména vztahy a zaměstnání. A poslední otázka zkoumá, 

jak podpořit současné vzdělání a postavení peer konzultantů v pracovním prostředí. 

4.Metodologie 
 

Cílem výzkumu je prozkoumat teorii, že peer konzultant jako člověk, který má vlastní 

zkušenosti s recovery, také pravděpodobně nějak zažil a do jisté míry i překonal 

sebestigmatizaci. Teorii ověřuji ve dvou na sebe navazujících výzkumných studiích 

v designu Quan-Qual. 

V první, kvantitativní studii (4.1.), ověřuji, zda se skutečně peer konzultanti liší v úrovni  

sebestigmatizace od úrovně sebestigmatizace populace duševně nemocných osob v ČR. 

Ve druhé, kvalitativní studii (4.2.), zkoumám, zda a jak peer konzultanti sebestigmatizaci 

prožívají, jak s ní pracují a jakou roli přitom hraje z jejich pohledu jejich okolí, zejména 

vztahy a zaměstnání. A sbírám data potřebné k rozvoji současného vzdělávání a 

postavení peer konzultantů v pracovním prostředí.  
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4.1. Kvantitativní studie 

 

Kvantitativní výzkum využívá metod, jako jsou testy, dotazníky, experimenty nebo 

pozorování. Vytvořené pojmy získává pomocí měření a zjištěná data analyzuje 

statistickými metodami, nejen za popisným účelem, ale i s cílem je explorovat nebo jimi 

ověřovat reálnost našich představ o vztahu sledovaných proměnných (Hendl, 2005, 

str. 46). Pro tuto příležitost jsem zvolila typ kvantitativního výzkumu formou dotazníku. 

Učinila jsem tak z toho důvodu, že „dotazník je technika doptávání, která může zahrnout 

velké množství respondentů při relativně nízkých nákladech, umožňuje získat informace 

v krátkém čase a zaručuje anonymitu (Disman, 2002, str. 141 in Komrsková, 2019 

str.44).“ Důvodem byla samozřejmě i metodologie výzkumu, se kterým budu data 

porovnávat, jelikož k původnímu výzkumu byla použita právě tato metoda dotazování. 

 Nástroj, který jsem využila je „standardizovaný dotazník ISMI, který se užívá k 

měření sebestigmatizace osob s duševním onemocněním. Obsahuje 29 položek, 

rozdělených do 5 subškál (odcizení, souhlas se stereotypy, vnímání diskriminace, stažení 

ze společnosti a odolnost vůči stigmatu) (Janoušková, 2016, str. 9).“ Otázky dotazníku 

jsou uzavřené s možností odpovědí pomocí verbální škály. Před respondenta je předložen 

výrok a on má na škále od „Rozhodně souhlasím“ až po „Rozhodně nesouhlasím,“ 

zaškrtnout jednu z možností podle toho, co si o konkrétním výroku myslí. Pro ilustraci 

přidávám několik příkladů těchto tvrzení. 

• „Lidé, kteří nemají duševní nemoc, mi nemohou porozumět.“ 

• „Duševně nemocní lidé mají sklon k násilí.“ 

• „Předsudky o duševně nemocných lidech na mě sedí.“ 

• „Lidé, kteří nemají duševní nemoc, mi nemohou porozumět.“ 

Také bych ráda krátce představila studii, se kterou budu svá data porovnávat.  Jedná se 

o data Národního ústavu duševního zdraví, která byla sesbírána pomocí škály ISMI 

v rámci longitudinální studie, která zkoumala ekonomické a společenské náklady na 

psychotické onemocnění ve výzkumném projektu Sociální psychiatrie. Škála ISMI 

(internalized stigma of mental illness) měří míru sebestigmatizace u duševně nemocných 

osob, což přesně odpovídá cílům mé studie. Výzkumníci Národního ústavu duševního 

zdraví použili zkrácenou verzi, která obsahovala pouze 10 výroků (Janoušková a kol., 

2016, str. 9).   
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4.1.1 Zkoumaný soubor respondentů  

 

K výzkumu jsem měla k dispozici seznam 82 peer pracovníků o kterých se vědělo v roce 

2019. Seznam pocházel z Centra rozvoje a péče o duševní zdraví a obsahoval jména 

a emailové adresy peer pracovníků z celé České republiky. Jelikož jsem v rámci ochrany 

osobních údajů, nemohla seznam jmen a adres požadovat, požádala jsem držitele listu, 

zda by na tyto emailové adresy mohl rozposlat můj dotazník s prosbou o vyplnění. 

Zástupce centra souhlasil a dotazníky všem rozeslal. Jelikož se jedná o seznam 

vytvořený v minulém roce, v současné době může být peer konzultantů daleko více, 

protože se vývoj sítě center duševního zdraví i jiných iniciativ, kde se peer pracovníci 

uplatňují velice rychle mění a rozvíjí. Nicméně jsem díky kontaktování dalších různých 

pracovníků a služeb získala kontakt na 61 peer konzultantů, kterým jsem dotazník poslala 

emailem. Celkově se mi vrátilo 47 dotazníků.      

 Pokud bych vycházela z toho, že celá populace je 82 peer konzultantů a bylo 

zachyceno 61, tak jsem zachytila dostatečný počet peer konzultantů, které lze vnímat 

jako reprezentativní vůči celku. Návratnost 47 dotazníků budu počítat vůči 61 mnou 

osloveným peer konzultantům, a to činí tedy přibližně 77, 1 %. 

 

4.1.2 Zpracování dat 

 

K porovnání obou výzkumů použiji techniku Fischerova testu, jehož výpočet vyplývá z dat 

dvou výběrových souborů, které mezi sebou srovnáváme. „Obvykle z dat pokusného 

a kontrolního souboru. Tímto testem nejčastěji zjišťujeme, zda existuje nějaký rozdíl mezi 

populacemi, ze kterých výběry pocházejí. Základní otázkou, kterou klademe u parametrického 

testování mohou být hypotézy týkající se rozdílu rozptylů mezi dvěma populacemi. Mezi 

parametrické testy se řadí především Studentův T-test pro testování rozdílu dvou středních 

hodnot a F – test pro testování rozdílu dvou rozptylů (cit.vfu.cz, 2020).“   

 Vzhledem k počtu otázek, použiji ke zjištění statistické významnosti rozdílu dat 

vycházející z obou výzkumů nástroj „multitasking correction,“ který používá ke zjištění 

statistické významnosti rozdílu dvou rozptylů „p – hodnotu.“  
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Podle portálu, který spravuje institut biostatistiky a lékařství na Masarykově univerzitě je 

p – hodnota definována jako „nejmenší hladina významnosti testu, při níž na daných datech 

ještě zamítneme nulovou hypotézu. Pokud p – hodnota vyjde velmi blízká nule, znamená to, že 

nulová hypotéza má v pozorovaných datech nízkou oporu a můžeme jí zamítnout 

(portal.matematickabiologie.cz, 2002).“ Kritická hodnota pro p – hodnotu je v tomto případě 

0,05. Pokud p <0 ,05, rozdíl mezi odpověďmi na danou otázku je statisticky významný.    

V tomto případě je nulová hypotéza (H0) = Míra sebestigmatizace peer konzultantů a duševně 

nemocných osob, které jako peer pracovníci nepracují, se neliší.  

Alternativní hypotéza (H1) = Míra sebestigmatizace peer pracovníků a duševně nemocných 

osob, které jako peer pracovníci nepracují, se liší.  

 

4.2 Kvalitativní studie 
 

Ve druhé, kvalitativní studii, zkoumám, zda a jak peer konzultanti sebestigmatizaci 

prožívají, jak s ní pracují a jakou roli přitom hraje z jejich pohledu jejich okolí, zejména 

vztahy a zaměstnání. A sbírám data potřebné k rozvoji současného vzdělávání a 

postavení peer konzultantů v pracovním prostředí. 

K této části výzkumu jsem zvolila metodu individuálního rozhovoru, jelikož rozhovor je kromě 

pozorování, zkoumání dokumentů, případových studií a dalších, jednou z kvalitativních metod, 

kdy sledujeme nejenom faktické informace, ale také názory, postoje a další detaily, které se 

týkají respondenta, a které respondent zaujímá vůči sledovanému jevu (Linderová a kol., 2016, 

str.60). Individuální rozhovor budu provádět pomocí návodu. „Jak uvádí Hendl (2005, str.174) 

„Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview 

probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna, pro tazatele zajímavá 

témata. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný 

problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace (Hendl, 2005, 

str. 174 in Komrsková, 2019, str. 71).“  Otázky k rozhovoru jsem tvořila pomocí okruhů, které 

vznikly při tvorbě mentální mapy pojmu sebestigmatizace. Byly to okruhy pracovní prostředí, 

rodina, sebepojetí, strach ze stigmatizace, vlastní příběh a psychoedukace viz obrázek č.3.  
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4.2.1 Tvorba okruhů témat kvalitativního výzkumu  

 

Pro lepší orientaci ve zkoumané problematice jsem vytvořila myšlenkovou mapu, která 

mi pomohla k objasnění určitých okruhů témat, jež se k sebestigmatizaci pojí. Při tvorbě 

myšlenkové mapy jsem vycházela z autorů a teorií, které popisuji v první kapitole.  

K sebestigmatizaci se podle Ocistkové (2015, str. 38) váže strach ze stigmatizace 

společnosti. Přijímání a zvnitřňování předsudků a k tomu se pojící i stigma psychiatrie 

a stigmatizující přístup profesionálů. Na přijímání a zvnitřňování předsudků, navazuje 

téma vlastního sebepojetí, sebeobviňování, sebevědomí a sebe příjímání (Ondrejka, 

2006, str. 274). Podle Vágnerové (2004, str. 89-91) sebestigmatizace zasahuje do oblasti 

práce, rodinných vztahů a její míru ovlivňují i znalosti a informace, které o svém 

onemocnění lidé mají.  Lysakera s kolegy (2003) v Ocistkové (2015, str. 268) popisují 

i důležitost změny a přístupu k vlastnímu příběhu. Ke každé oblasti jsem přidala 

podtémata, která jsem odvodila ze své zkušenosti z práce s lidmi s duševním 

onemocněním.   

Obrázek č .5 Myšlenková mapa 
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Myšlenková mapa mě navedla na další okruhy témat a podnítila vznik dalších otázek, které se 

sebestigmatizací souvisí.  

Otázky týkající se sebepojetí, vlastního příběhu, psychoedukace a vztahování se ke 

společenské stigmatizaci. 

- Jaký je rozdíl v tom, jak se peer konzultanti vnímali dřív a jak se vnímají dnes?  

- Jak se peer konzultanti vztahují k obecným charakteristikám, která vytváří 

společnost vůči duševně nemocným?  

- Co pozitivně ovlivnilo vnímání sebe samotného v životě peer konzultantů?   

- Jakou roli v rámci vlastního přijetí hraje psychoedukace?  

Otázky vztahující se k pracovnímu prostředí 

- Jak pracovní prostředí na peer konzultanty působí a co potřebují od svých kolegů, 

aby se cítili dobře?  

- Mají peer pracovníci jasno ve svých kompetencích a náplni práce?  

- Jaké jsou odezvy peer pracovníků na peer kurz? Stačí jeho absolvování k výkonu 

povolání?  

 

4.2.4. Postup při výběru participantů 

 

Výběr participantů byl částečně založen na výběru první výzkumné studie (viz 4.1.1), a 

ochotě peer konzultantů na rozhovorech participovat. Znovu jsem totiž obvolala všechny 

peer konzultanty, na které jsem měla kontakt z první výzkumné studie a požádala jsem 

je o spolupráci v druhé části studie. Jednalo se o peer pracovníky, kteří mi v rámci 

vyplnění dotazníku přislíbili i poskytnutí rozhovoru. Pět z těchto šesti participantů se 

skutečně podařilo znovu kontaktovat a provést s nimi individuální rozhovory. Dalších 

pět participantů jsem nasbírala technikou sněhové koule, přes vlastní sítě a kontakty 

v oboru. která se osvědčila a ukázala se jako rychlá a účinná. V kvalitativní části šlo při 

výběru participantů tedy převážně o samovýběr těch motivovanějších. Nakonec se 

povedlo shromáždit data od deseti participantů.  Rozhovory probíhaly v období od února 

do května 2020.  Podrobnější data o participantech je možné vidět v tabulce č.7. 
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Do výzkumu se zapojilo šest žen a čtyři muži ve věku od 26 do 54 let. Nejnižší vzdělání 

peer konzultantů bylo středoškolské. Střední vzdělání měli tři participanti z nich jeden 

vysokou školu studoval. Zbylých sedm peer konzultantů mělo dokončené vysokoškolské 

vzdělání. Participanti výzkumu zastoupili tyto typy diagnóz: Emočně nestabilní porucha 

osobnosti (5), psychóza (4), afektivních poruch (3) a porucha přijmu potravy (1). 

Průměrná délka jejich praxe byla v době provádění rozhovorů přibližně 1,7 roku.   

 

Tabulka č. 7 Informace o respondentech 

Respondent  Pohlaví  Věk  Vzdělání  Diagnóza  Doba praxe 

(rok)  

1   Žena  34  VŠ  Hraniční porucha 

osobnosti, 

bulimie, 

schizofrenie 

1   

2   Žena  37  VŠ  Bipolární 

afektivní 

porucha 

0 ,25  

3   Žena  41  VŠ  Afektivní 

porucha 

1   

4   Žena  54  SŠ  Schizofrenie, 

afektivní porucha 

3   

5   Žena  28  VŠ  Hraniční porucha 

osobnosti 

3   

6   Muž  40  VŠ  Toxická psychóza 4   

7   Muž  36  VŠ  Paranoidní 

schizofrenie 

2    

8   Žena  26  SŠ  Hraniční porucha 

osobnosti 

0 ,5   

9   Muž  29  SŠ (student VŠ)  Hraniční porucha 

osobnosti 

3   

10  Muž  26  VŠ  Hraniční porucha 

osobnosti 

2   
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4.2.3 Analýza dat  

 

Pro analýzu dat jsem zvolila nejjednodušší doporučovanou metodu zpracování rozhovorů, a to 

tematickou analýzu, která poskytuje prostor pro značnou flexibilitu. Braun a Clarke 

(2006, str.79) ji označují za „metodu identifikace, analýzy a odkazování ke vzorům (tématům) 

v datech.“  Část témat tvořily předem připravené okruhy.  V rámci těchto okruhů jsem však 

inspekcí dat objevovala další, předem neplánované okruhy či témata. Z hlediska postupu jsem 

jako první přistoupila k úplné transkripci dat. Upravila jsem pouze vulgarismy 

(fáze 1. transkripce dat). Následně jsem v rámci segmentace (fáze 2.- segmentace) vybírala 

v textu úseky, které jsem považovala za důležité pro daný tematický okruh a další úseky, které 

vytvářely další neplánované „téma“ či dílčí téma v rámci širšího tématu. V poslední fázi jsem 

tyto vybrané úseky skládala do významově ohraničených kategorií a přiřazovala jsem k nim 

kódy (fáze 3. – kódování) (Hanzl, 2014, str. 77). 

 

4.3 Etika výzkumu 
 

Jak uvádí Hendl (2005, str. 155), aby byla zachována důvěryhodnost výzkumníka, 

a především soukromí respondenta, je nutné při rozhovorech, jejich transkripci a při 

zveřejnění dat postupovat tak, aby byla zachována anonymita a chráněno soukromí 

dotazovaných.  Při prvním kontaktu s respondentem, jsem vždy vysvětlila, na jaký 

výzkum respondenty sháním, o jaké téma diplomové práce se jedná a dala jsem na výběr, 

zda chtějí hovořit přes telefon nebo přes Skype skrz videohovor. Informuji o tom, jak 

dlouho přibližně rozhovor může trvat. Před rozhovorem jsem se také participantů 

dotazovala, zda mají zájem o poslání otázek předběžně, aby se mohli podívat, jaké 

otázky je čekají a předem si promyslet, zda je mezi otázkami nějaká, na kterou by 

odpovídat nechtěli.   V začátku rozhovoru jsem participanty vždy ujistila, že v místnosti 

s semnou nikdo není, a že rozhovory, které nahraji nebudu nikomu poskytovat. Také 

respondenty ujišťuji, že při přepisování rozhovoru se neobjeví žádná jména osob ani 

organizací či nějaké další údaje, které by mohly prozradit identitu respondenta. Před 

začátkem dotazování se také ptám, zda je nějaká otázka ze seznamu, na kterou nebudou 

chtít odpovídat. V průběhu povídání docházíme často k velmi těžkým tématům, 

u kterých se snažím vyjadřovat empatii, pochopení.  
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Pokud zaznamenám, že dotazovaný už nechce v určitém tématu pokračovat, dál se 

neptám. Na konci rozhovoru s úctou děkuji každému participantovi, přeji mnoho dalších 

dobrých dnů, pracovních i životních úspěchů. Ptám se, zda budou chtít poslat přepis 

rozhovoru, který jsme společně vedli. V případě zájmu participanta, odesílám přepis 

rozhovoru.   

 

4.4 Limity výzkumu a sebereflexe výzkumníka  
 

Výzkum, který jsem prováděla má také své limity, které bych ráda zmínila na tomto 

místě. V první části výzkumu, kdy se jednalo o otázky kladené skrz dotazníkový 

formulář, jež byl posílán elektronicky, se mohly projevit běžné nedostatky kvantitativní 

studie. Jsou to takové aspekty jako zobecnění dat, nedostatečná hloubka zkoumání nebo 

opomenutí fenoménů, které by se mohly v hlubším zkoumání objevit. Jelikož jsem si 

těchto limitů kvantitativní výzkumné metody vědoma, zejména též pro relativně málo 

početnou populaci zkoumaných osob, považovala jsem za důležité výzkum prohloubit 

a rozšířit o kvalitativní část. Myslím si, že nejdůležitějším nedostatkem kvalitativní 

studie, je výběr participantů, který byl odkázán na samovýběr těch motivovanějších. 

Neměla jsem tedy možnost ovlivnit výběr participantů podle faktorů, které mohly 

zkoumaný fenomén prožívání sebestigmatizace u různých osob měnit. Předpokládám, že 

k těmto faktorům patří rodinné zázemí, diagnóza, délka praxe v roli peer konzultanta, 

povaha i úroveň vzdělání, povaha sociálního kontextu – např. života na venkově nebo 

pobyt ve větším městě apod. Za další úskalí kvalitativní části považuji i ty části 

rozhovoru, které zkoumají minulé vzpomínky, takže je možné, že si participanti již 

nedokážou vybavit některé důležité pocity, myšlenky a události a výsledný obraz jejich 

zkušenosti tak nemusí být zcela validní. Buď je při rozhovoru zapomenou zmínit nebo, 

je popisují neadekvátně ke skutečnosti, která mohla být v té době jiná.             

Dále bych se chtěla poohlédnout za svými vlastními dispozicemi, kterými jsem mohla 

výzkum ovlivnit. V průběhu zpětného čtení přepisů rozhovorů vnímám své limity v 

nedostatečném doptávání se po konkrétních věcech. V některých rozhovorech jsem se 

spokojila s obecnými frázemi, které jsou bez dalšího vysvětlení vlastně prázdnou 

formulací.  Naopak někdy se mi v rozhovorech stávalo, že jsem se z vlastního zájmu 

doptávala na věci, které pro výzkum potřeba nejsou. Participantům jsem chtěla dát co 

největší prostor se vyjádřit, takže jsem je nechávala o tématech hovořit tak, aby jim to 
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bylo příjemné, aby se necítili utínáni v polovině myšlenky.  Tato ohleduplnost však občas 

vedla k rozsáhlým vyprávěním, od kterých jsem pak musela participanta přivést zpět na 

oblast rozhovoru, kterou jsem potřebovala a nedostalo se tolik na věci relevantní pro 

výzkumnou otázku.         

 Dále bych chtěla vzít v úvahu své předpoklady, které se mohly do výzkumu a do 

vyhodnocování dat promítnout. Myslím, že jsem do výzkumu šla s předpokladem, že 

peer pracovníci budou mít míru sebestigmatizace nižší, což se potvrdilo kvantitativním 

výzkumem, na který jsem ale neměla vliv. Při rozhovorech jsem si musela dávat velký 

pozor na sugestivní otázky. Abych se jim vyhnula, prováděla jsem sebereflexi přímo v 

průběhu rozhovorů. Také musím zmínit svou nezkušenost při vyhodnocování dat 

a potíže s jejich analyzováním, kdy jsem musela analýzu několikrát opakovat, takže je 

možné, že jsem přehlédla nějaký důležitý okamžik, který se v rozhovorech vyskytl. 

  

5. Výsledky   
 

V následujících dvou podkapitolách popíši nejprve výsledky kvantitativní a následně 

kvalitativní studie. V kvantitativní studii se budu zabývat otázkou, zda sebestigmatizace peer 

pracovníků v porovnání se sebestigmatizací duševně nemocných, kteří jako peer pracovníci 

nepracují, je nižší. A v kvalitativní části mě bude zajímat, jak peer pracovníci sebestigmatizaci 

prožívají, jak se s ní vyrovnávají a jak se cítí ve svém pracovním prostředí. 

 

5.1 Výsledky kvantitativní studie 
 

Výsledky kvantitativní studie byly získány kvantitativní analýzou prostřednictvím statistického 

vyhodnocení dat standardizovaného dotazníku ISMI, který vyplnilo 47 peer konzultantů. 

Výsledky jsou prezentovány v grafu č. 1, ve kterém vidíme, že při porovnávání obou výzkumů 

skutečně vychází najevo, že výsledky výzkumů se významně liší. Alternativní hypotéza 

„(H1) = Míra sebestigmatizace peer pracovníků a duševně nemocných osob, které jako peer 

pracovníci nepracují, se liší.“ je platná. Z dotazníku vyplývá, že pocity sebestigmatizace mají 

peer konzultanti nižší. 9 z 10 odpovědí peer konzultantů se významně statisticky liší od 

odpovědi jiných duševně nemocných osob, které jako peer konzultanti nepracují. 
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V tabulce č. 12 jsem barevně vyznačila ty výroky, ve kterých byl zásadní rozdíl výsledků. Jedná 

se o šest výroků, které se týkají oblasti násilí, společenského života, prospěšnosti pro společnost 

a přehlížení i nedůvěra ve schopnosti duševně nemocných ze strany ostatních.   

Graf č. 1 Porovnání míry sebestigmatizace  

 

Markantní rozdíly, můžeme pozorovat například u výroků, zda mají duševně nemocní lidé 

sklon k násilí, kde NUDZ analyzoval stigmatizující odpovědi v 18 % případů. U peer 

konzultantů v případě této otázky bylo 0 % stigmatizujících odpovědí.  Souhlas s výrokem 

„Nemohu společnosti ničím přispět, protože mám duševní onemocnění,“ byl u peer konzultantů 

zaznamenán pouze ve 2 %, u ostatních duševně nemocných byla souhlasná reakce 

zaznamenána ve 29 %. Úplně stejně tomu bylo u tvrzení: „Mohu žít dobrý a naplňující život, i 

když jsem duševně nemocný/á,“ kdy byl výsledek peer konzultantů přibližně o 27 % méně 

stigmatizující.  Kvůli ochraně rodiny před ostudou se společenského života neúčastní 77 % 

dotazovaných respondentů NUDZ. Na stejný výrok souhlasně reagovali pouze 2 % peer 

pracovníků. Takže zde byl rozdíl rovněž značný. Nejvíce sebestigmatizující odpovědi peer 

konzultantů byly reakce na tvrzení: „Duševní onemocnění mi pokazilo život.“ 
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Tabulka č. 8 Srovnání výsledků obou studií 

Výrok Méně stigmatizující 
odpověď v % 

Více stigmatizující 
odpověď v % 

P – hodnota 

PEER NUDZ PEER NUDZ  
Duševně nemocní lidé 
mají sklon k násilí. 

100 82,0  0  18,0  7e-04 

Lidé s duševní nemocí 
prospívají společnosti. 

93,6  56,1  6 ,4  43,9  0  

Stýkám se s lidmi 
méně než dříve, 
protože kvůli své 
duševní nemoci mohu 
vypadat nebo se 
chovat „divně.“ 

76,6  55,3  23,4  44,7  0 ,01428 

To, že mám duševní 
nemoc, mi pokazilo 
život. 

57,4  39,8  42,6  60,2  0 ,04167 

Neúčastním se 
společenského života, 
abych chránil/a svou 
rodinu a přátelé před 
ostudou. 

97,9  77,9  2 ,1  22,1  0 ,00105 

Lidé, kteří nemají 
duševní nemoc, mi 
nemohou porozumět. 

72,3  49,6  27,7  50,4  0 ,01001 

Lidé mě přehlížejí 
nebo mě neberou 
moc vážně, protože 
mám duševní nemoc. 

87,3  57,6  12,8  42,4  0 ,00016 

Nemohu společnosti 
ničím přispět, protože 
mám duševní nemoc. 

97,9  71,2  2 ,1  28,8  5e-05 

Mohu žít dobrý 
a naplňující život, i 
když jsem duševní 
nemocný/á. 

97,8  75,0  2 ,2  25,0  0 ,00019 

Lidé si myslí, že v 
životě nemohu ničeho 
dosáhnout, protože 
mám duševní nemoc. 

74,4  59,1  25,6  40,9  0 ,07809 

 

Cílem kvantitativní studie bylo ověřit, zda se skutečně liší úroveň sebestigmatizace peer 

konzultantů od úrovně sebestigmatizace populace duševně nemocných osob v ČR. Tato teorie 

se potvrdila a vyšlo najevo, že míra sebestigmatizace peer pracovníků je převážně v určitých 

oblastech výrazně nižší.  Z výzkumu vychází, že sebestigmatizaci peer konzultanti nepociťují 

převážně v kontextu rizika násilných projevů, vnímání společenského života, vnímání vlastní 

prospěšnosti pro společnost a subjektivně zažívaného přehlížení vlastní osoby ze strany 

ostatních. Tyto výsledky z kvantitativní části výzkumu mne podnítily k tomu, abych uvedené 

okruhy zařadila i do kvalitativní části výzkumu a hlouběji do nich pronikla. Mezi otázky jsem 

proto zařadila takové, které zkoumají oblast společenského života a vnímání vlastní 

prospěšnosti pro společnost a zaměřují se na to, jak tyto dva aspekty peer konzultanti prožívají. 
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Oblast vztahování okolí k nim a oblast obav z násilí lidí s duševním onemocněním budu 

zkoumat v rámci otázek, které se budou týkat jejich pohledu na předsudky společnosti.   

5.2 Výsledky kvalitativní studie 
 

Kvalitativní studie navázala na předchozí studii kvantitativní, která potvrdila, že 

sebestigmatizace peer konzultantů je výrazně nižší než sebestigmatizace populace duševně 

nemocných, kteří jako peer konzultanti nepracují. Z kvantitativní studie také vyšlo najevo 

několik oblastí, ve kterých mají peer konzultanti výrazně nižší míru sebestigmatizace. 

Kvalitativní studii jsem využila též k prozkoumání otázky společenského života, pocitu 

přínosu pro společnost a otázku vztahování se k předsudkům, které má společnost vůči 

duševně nemocným. Cílem kvalitativní studie bylo prozkoumat to, jak peer konzultanti 

sebestigmatizaci prožívají, jak s ní pracují a jakou roli přitom hraje z jejich pohledu jejich 

okolí, zejména vztahy a zaměstnání a nasbírat data potřebná k rozvoji současného 

vzdělávání a postavení peer konzultantů v pracovním prostředí.  Tyto všechny zkoumané 

okruhy budu nyní postupně prezentovat v následujících podkapitolách jako konstruovaná 

témata a shrnu, co výpovědi participantů o každém z nich ukázaly. 

 

5.2.1 Prožívání sebestigmatizace u peer konzultantů 

 

Protože jsou peer konzultanti lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, mají rovněž 

zkušenosti i s prožíváním pocitů sebestigmatizace. Pocity zoufalství, méněcennosti nebo 

zklamání byly ty, které je s příchodem duševního onemocnění provázely. Jako první proto 

uvádím téma prožívání sebestigmatizace peer konzultantů. 

Sebevědomí respondentů nejčastěji ovlivňovalo stigma, které doprovázelo jejich diagnózu. Ti, 

kteří nejčastěji zmiňovali tento fenomén byli ve všech případech nositelé „nálepky“ emočně 

nestabilní poruchy osobnosti. R1: „pak jsem si řekla kurník, to je ale debilní diagnóza, kterou 

všichni nesnášej, tím pádem všichni nesnášejí mě.“  I pátý respondent hovoří podobně 

R5: „Možná i to, že jsem hodně vnímala stigma té diagnózy a asi mýty a tak. Víc jsem se začala 

cítit jako beznadějně. Jako nějaký těžký případ, a že prostě nikdo neví co semnou.  R8: „Tohle 

bylo asi nejhorší jako od okolí vědět, že já jsem ten negativní člověk, který nemá šanci.“ 

R10: „Já už jsem v té době pracoval v oblasti duševního zdraví a věděl jsem, co tato diagnóza 
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znamená. Všechno špatně, nikdo semnou nebude chtít spolupracovat, nikdo mi nebude chtít 

pomoc, měl jsem pocit, že jsem úplný odpad.“    

 

Zásadním ohrožením vlastního sebepojetí bylo pro participanty také uvědomění si, že nyní toho 

nezvládnou tolik, kolik chtěli, že jejich život mění perspektivu a že se budou muset spokojit 

s tím, že nebude pravděpodobně vše tak, jak si představovali. R4: „Bylo těžké vyrovnat se s tím, 

že nejsem tím, kým jsem mohla být. Chtěla jsem jít na výšku. Chtěla jsem si dát rok oddech, že 

půjdu do práce a pak že půjdu na výšku a najednou jsem nemohla. A to jsem přičítala té 

nemoci.“ R3: Nejtěžší bylo to, že nedokážu to, co jsem dokázala dřív. To že jsem ze začátku 

vůbec nezvládla být sama se svým synem. R9: „Protože já jsem býval…třeba ještě během 

střední jsem byl považován za takového velmi inteligentního, schopného, který to dotáhne nějak 

hrozně daleko, takový perspektivní… Skončil jsem na té škole, teď prostě…pak jsem měl 

narozeniny a ráno jsem měl jít na psychiatrii a odpoledne na pracák. Tak jsem si říkal: „Hm, 

to je super, to jsem to teda dopracoval.“        

 Tři z deseti participantů, si přisuzovali negativní přívlastky a zaujímali sami k sobě 

znehodnocující postoj následujícím způsobem. R10: „Připadal jsem si jako rozbitá hračka, se 

kterou si může každý dělat, co chce.“ R1: „Takže jsem měla pocit, jako bych byla něco horšího, 

nefunkčního, vadného.“ R5: „…nejhorší byl pocit, že jsem divná, neschopná, líná…“    

 Poslední skupina respondentů popisuje své sebevědomí tak nízké, že mají pocit, že 

přiřazení diagnózy nemělo na jejich sebepojetí téměř žádný vliv. R8: „Já si myslím, že nějakou 

vlastní hodnotu jsem v to době jako vůbec neviděla v sobě, že bych jí mohla mít. Takže tyhle 

věci jako sebedůvěra, sebehodnota tyhle věci tam jako vůbec nebyly.“ R6: „Já jsem v té době 

žádné sebevědomí neměl. Já jsem byl úplně čistý od nějakého sebevědomí. Já jsem byl schopný 

nějak fungovat, ale měl jsem problém hledat práci. Já jsem si nevěřil vůbec na nic.“ R7: „Já 

jsem měl nízké sebevědomí už předtím. Nevím, jestli se to nějak změnilo ve chvíli, kdy jsem 

dostal tu diagnózu paranoidní schizofrenie. Přijde mi, že to už na to nemělo vliv. S nízkým 

sebevědomím jsem se už potácel před tím dlouhou dobu.“ 

 

Je patrné, že i peer konzultanti si procházeli pocity sebestigmatizace, které je provázely kvůli 

jejich diagnóze, kvůli snížení vlastních schopností, devalvujícímu pohledu na sebe samé a 

dlouhodobými pocity nízkého sebevědomí a sebedůvěry. 
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Dalším velkým tématem, které se nyní nabízí a které z výzkumu vyplývá, je téma vyrovnávání 

se s tímto prožíváním. Proto se dále budu zabývat coping mechanismy peer konzultantů 

v oblasti jejich prožívané sebestigmatizace.  

 

5.2.2 Coping mechanismy peer konzultantů v oblasti jejich prožívané sebestigmatizace 

 

Toto široké téma bych ráda dále rozčlenila na podtémata tak, aby bylo jejich rozdělení 

přehlednější. V této kategorii se budu věnovat tomu, co v případě participantů pozitivně 

ovlivnilo vnímání sebe samotného, jaké vnitřní a vnější faktory to byly. Dále zařadím i téma, 

které se bude týkat významu role peer konzultanta v procesu vyrovnávání se sebestigmatizací 

a k tomu přiřadím další podkategorie, které se týkají významu této v role. 

 

Vnitřní faktory, které pozitivně působily na sebepojetí peer konzultantů  

  

Vnitřními faktory, které se ve výpovědích participantů objevují jsou: „přijetí sebe sama,“ které 

bylo zmíněno dvěma z deseti participantů. R1: „Já myslím, že nejvíc pomohlo nějaké takové 

přijetí sebe sama. To zní jako nějaký klišé, ale takové nějaké přijetí sebe sama. Jsem tak, jak 

jsem. I když to znamená, že některé věci nejsou jako úplně v pořádku a komplikuji mi život, tak 

jsem prostě takhle a je to v pořádku.“ R6: „Jinak v zotavení mi hodně pomohlo uvědomění, že 

jsem blázen a nestydím se za to.“  Dále je to hledání pozitiv, které peer pracovníci hledali sami 

v sobě a snažili se tak na sebe dívat skrz své silné stránky. Takto odpovídali dva z deseti 

participantů. R1: „To odhlédnutí toho apelu na tu nefunkčnost na to negativní věci k hledání 

těm pozitivnějším.“R5: „Ale nějak se tam snažím i vnímat to pozitivní. Hodně vnímat i jakýkoli 

malý úspěch i u těch klientů. Něco, co si řeknu, že jsem udělala dobře, nebo něco co pomohlo. 

Takže se snažím se soustředit na to pozitivní, co to přináší…“ Posledním vnitřním faktorem, 

který pomáhá se sebestigmatizací vyrovnat jsou vytyčené cíle, ambice, plány, které peer 

konzultanti měli a mají a jejich motivace jich dosáhnout.   R10: „Ale asi to byla škola. To že 

jsem studoval a měl hlavu zaměřenou na jiné věci než na nemoc.“ A R2: „ale vidím za 

posledních deset let můj osobní vzrůst a nějakým způsobem to, že to jde, že když člověk na sobě 

„zamaká“, tak může spoustu věcí změnit, spoustu věcí si ujasnit a  žít kvalitní život.“ R5: „. Že 

se to týkalo nějakých mých schopností nebo cílů, které pro mě byly důležitý a zrovna tady tohle 
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zároveň ta škola, To mě částečně drželo v  tom, že jsem měla nějaký cíl a  nějaký smysl a  důvod 

pro sebe proč se zotavit.“ 

Vnitřními faktory jsou tedy „Přijetí sebe sama, pozitivní pohled sám na sebe a vytyčené 

životní cíle.“ 

Vnější faktory, které pozitivně ovlivnily sebepojetí peer konzultantů 

 

Vnějšími aspekty, které pozitivně ovlivnily život i sebepojetí peer konzultantů byly například 

blízcí a přátelé, kteří byli na blízku, když bylo nejhůř. Tento aspekt zmínilo pět z deseti peer 

konzultantů. Někteří uváděli své partnery a přátelé. R10: „A také mých pár přátel, kteří kolem 

mě jsou a když je zle, pomůžou mi. Poslední dobou asi i manželka, která si na moji nemoc a na 

její projevy zvyká…a když je mi nejhůře, taky se mi snaží pomoci.“ R1: „A rozhodně velká 

podpora v rodině a v přátelích. Dnes už stabilní vztahy s rodinou, protože dříve to tak taky 

nebylo.“ Jiní i přátelé, kteří mají také nějaké psychické potíže. R4: „Tím se mi vrátilo 

sebevědomí, pak po roce dalším jsem si našla práci, po dalších dvou letech vztah a vlastně tak 

nějak jsem to vybudovala.“R3: „manžel, okolí…vždycky potřebuji mít nějaké lidi kolem sebe. 

Sama bych to asi nezvládla.“R5: „Určitě mi i hodně pomáhali kamarádi, které jsem měla na 

těch terapiích kamarádi, které jsem měla před tím i potom.“  Významným bodem v životech 

participantů byla i psychoterapie. Někteří peer pracovníci byli v terapeutické komunitě, jiní 

mají dlouhodobou individuální terapii nebo chodí na psychoterapii skupinovou. Každý, kdo se 

o terapii zmínil, jí vnímal jako pozitivní faktor, který byl podporou jeho sebedůvěry. 

Psychoterapii v různých formách, zmínilo pět z deseti peer pracovníků. R8: „Já jsem byla rok 

a půl v terapeutické komunitě a teď přibližně dva roky mám jen individuální psychoterapii. 

A myslím, že ta psychoterapie mi hodně pomohla v tom, najít tu důvěru, že můžu být pomáhající 

a můžu být peer.“ R1: „. A určitě taky psychoterapie ve velký míře, ta hrála důležitou roli 

a pořád hraje.“ R9: „Ta terapie, kterou tam dělají, to je vymyšlené tak dobře, že…já to 

nedokážu říct v jedné větě. To bylo tolik momentů…to se nedá říct nějaký bod.“ Terapeutická 

komunita a skupinová terapie: R5: „Na terapii jsem byla na psychoterapeutickém oddělení ve 

Š. Tam jsem byla as tři měsíce, a to vlastně byla ta hlavní změna v tom zotavení. Že jsem vlastně 

i nějak věřila v to zotavení, a to že prostě si nějak zasloužím ten život, že jsem vlastně sama sebe 

i ten život začala vnímat nějak pozitivněji. Hodně mi pomohla ta skupinová terapie.“ R7: „Jo, 

tak terapie byla hodně užitečná. Ale asi úplně nejužitečnější z těchto věcí byla svépomocná 

skupina, na kterou už chodím nějaké tři roky každý pátek.“ Čtyři z deseti participantů zmínili 

pozitivní dopad rodičovství na své sebepojetí a celkově na svůj život. Tři z těchto čtyř se o své 
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roli rodiče více nerozpovídali. R10: „Taky mi v tom pomohla moje dcera a vůbec rodičovství,“ 

R1: „Ehm…tak určitě mateřství“  R3: „Děti…“ Čtvrtá respondentka se rozpovídala více.  

 

R2: „Prostě díky tomu mateřství jsem získala nějaké svoje vnitřní hodnoty a svoje sebevědomí 

a zároveň i tu ekonomickou jistotu toho rodičovského příspěvku. A to že už poprvé vlastně jsem 

mohla fungovat za sebe a za vlastní dceru a být už ekonomicky samostatná. To byla pro mě 

obrovská změna pozitivní.“ Ve třech z deseti případů participanti také zmiňují, že jim k vlastní 

sebehodnotě pomohla i zdravotní péče. Nejčastěji v podobě změny ošetřujícího lékaře. Který 

buď pomohl k lepší sociálně ekonomické situaci: R2: „tam třeba došlo i k tomu, že jsem 

změnila lékařku a ona napsala tu zprávu takovou, aby pro mě byla nějak příznivá, takže 

jsem…takže se mi to přehodilo na druhý stupeň invalidního důchodu, takže jsem se mohla 

evidovat na úřadu práce, získávat nějaký zkušenosti ze zaměstnání“    

 Nebo pomohl změnit medikaci a díky tomu, se zlepšil nejen zdravotní stav, ale i 

zevnějšek a tím i sebeobraz pracovníka. R4: „A pak po roce jsem změnila lékaře, teď mám paní 

doktorku, která je skvělá, když jsem jí řekla s čím mám problém, že mě injekce nevyhovují, tak 

neviděla, proč bych měla dělat něco, co mi nevyhovuje, proč bych nemohla žít víc komfortní 

život, než žiju. Převedla mě zpátky na léky, já jsem pak zhubla o deset kilo po čtvrt roce.“ A byl 

pro pacienta podporou. R6: „Já jsem měl teda štěstí na psychiatričku, která mě hodně 

podporovala… nebýt mojí psychiatričky, tak nejsem na tom tak dobře. Kdybych měl štěstí na 

někoho jiného, tak by to bylo s semnou asi o dost horší.“    

 Zdravotní péče navazuje i na další fenomén, kterým je přiřazení diagnózy. Totiž po 

„obdržení“ diagnózy, která se ve většině případů následně stává přítěží, se v prvním momentu 

pro jeden z deseti participantů stala úlevou. Pomohla jim ujistit se v tom, že jejich potíže mají 

nějaké jméno, a že nejsou na světě jediní, kdo se s takovými problémy potýká.  R10: „No 

vlastně jsem pak byl rád, že se to nějak jmenuje. Že někam patřím, asi se mi i ulevilo.  

 Ne tolik významný, ale i tak důležitý podíl, měly i sociální služby, které respondentům 

v životě pomohly zajistit lepší situaci i zlepšit pohled sám na sebe. Ve třech z deseti případů. 

sociální služby pomohly participantům v oblasti bydlení a práce. R4: „A nějak jsem tam začala 

dojíždět na sociální rehabilitaci do kavárny a oni mi pak nabídli program „takový normální 

život.“ Na podporované bydlení a sehnali mi byt a já jsem se dostala do běžné populace.“ 

 R2: „Právě ty návštěvy v J. dvoru, to bylo asi opravdu tak jediný, co mi nějakým 

způsobem dávalo naději no. I to, že tam byla třeba možnost, i když třeba na dvě hodiny týdně, 

nějakým způsobem se pracovně uplatnit.“ A také v oblasti navázání vztahů a seberealizace.  
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 R7: „Pak byla jedna věc, že jsem našel různé aktivity, jako herecká dílna nebo literární 

dílna a tak.“  

 

Z výzkumu vyplývá, že do vnějších faktorů, které pozitivně ovlivňují to, jak peer konzultant 

vnímá sám sebe, můžeme zařadit: „Psychoterapii, blízké a přátele, zdravotní péči, sociální 

služby a vyslechnutí si diagnózy. Mezi další vnější faktory, které v člověku s duševním 

onemocněním podněcují coping mechanismy, bych ale také chtěla zařadit vlastní 

psychoedukaci. Tedy sbírání informací a poznatků o diagnóze, které může být prospěšné 

k jejímu přijetí a k uvědomění si a přijetí potíží, které člověk pociťuje.  

Vliv psychoedukace na přijetí onemocnění 

 

Devět z deseti participantů po tom, co se dozvěděli diagnózu, si sami vyhledávali o svém 

onemocnění informace. V tomto případě mě zajímalo, jaký vliv na přijetí diagnózy vyhledávání 

informací mělo a co konkrétně bylo to, co jim pomáhalo.  

Šesti z deseti peer pracovníků se v první chvíli ulevilo, když diagnózu zjistili, jelikož měli pocit, 

že konečně někam patří, že jejich potíže mají jméno a informace, které nacházeli, jim pomáhaly 

nemoc přijmout. R5: „Bylo to hodně důležitý, protože dlouho to pro mě byl jeden z mála 

způsobů, jak sama sobě vlastně pomoct. A pomáhalo mi vlastně hlavně to, že nejsem sama, kdo 

tohle prožívá. A že jsem zjistila, že určité příznaky mají určité jméno a že to zažívá spousta 

lidí.“  R3: „Asi jo no. To asi jo. Myslím si, že bylo pro mě důležitý vědět za prvé, že v tom 

nejsem sama a za druhé, že jsou na tom lidé, kteří jsou na tom ještě hůř. Takže mě to určitě 

pomohou, abych nějak pochopila tu nemoc a abych jí nějak přijmula.“   

 R1: „Mám takový dvě rozpoložení, jedno je to, kdy je to pro mě důležitý a je to pocit, že 

v tom člověk není sám a že vlastně jako to nějak popisuje tu nemoc.“             

Dalším dvěma participantům informace o onemocnění pomohly zjistit a přijmout, že skutečně 

nějaké onemocnění mají. V popisu diagnózy rozpoznali příznaky, které je doprovází a diagnóza 

se přijímala snadněji.          

 R8: „Já myslím, že ve výsledku jo…že i když tam bylo to negativní po tom přijetí té 

diagnózy, tak si myslím, že to, že jsem se víc o sobě dozvěděla, bylo i pozitivní v určitém smyslu. 

Sice ten pohled na tu diagnózu byl špatný, ale vlastně jsem pochopila, že tam je nějaký 

problém.“ R10: „Já jsem hledal nějaké informace na internetu, koukal jsem na různá videa. 

Někdy jsem to dost obrečel. Potvrzovalo se mi to, co už jsem o diagnóze věděl. Vlastně mě nikdy 
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nenapadlo, že bych tohle mohl mít. Asi mi to pomohlo to i víc přijmout, protože jsem začal 

chápat, že je to asi ono.“ 

 

Jednomu peer pracovníkovi pomohla psychoedukace nejen v tom, že rozpoznal své příznaky 

a diagnózu přijal, ale skrz informace nalezl i naději, že zlepšení stavu je možné. R9: „Jo no, 

tak jakmile jsem zjistil o co jde, tak jsem si řekl, hm…tohle sedí no. Jakmile jsem viděl ten 

dokument, kde tam mluvili ty lidi a nebyli to žádní šílenci a tak. Tak mi to docela dodalo naději, 

že se to nějak zvládne snad.“ Dva z deseti participantů zmiňují, že výhradně texty a materiály 

k recovery, byly to, co jim v jejich začátcích pomohlo. R4: „Tím, že se teď objevilo to recovery, 

to zotavení a spoustu materiálu pro lidi s nějakým duševním handicapem, kteří vlastně můžou 

z toho čerpat, že si to můžou přečíst a nesrazí je to zpátky do nějakého stigmatizačního pocitu 

nebo do nějaký deprese nebo do něčeho takového.“ R7: „A jako asi každý tak jsem hledal něco 

na internetu, ale že by mi to nějak extra pomohlo, tak to ne. Až když jsem spíše hledal něco z té 

peerské perspektivy, tak to jo. Když jsem se dozvídal něco o zotavení.“  Naproti tomu lékařské 

materiály a odborné texty z medicínského pohledu byly pro tři z deseti peer konzultantů spíše 

opakem pomoci. Ubíraly jim naději. R7: „Ale když jsem hledal nějaké lékařské posudky 

o paranoidní schizofrenii nebo nějaké takové věci nebo obecné informace, tak to moc velká 

pomoc nebyla. Z toho jsem spíše našel informace, že není možnost se vyléčit, že se s tím budu 

potýkat celý život. A že nějaká osobní víra nad tím nezvítězí.“ Byly stigmatizující a nepodpůrné. 

R4: „Jo, jo…myslím si že jo, určitě jsem sháněla něco v knihách. A to byly jen odborné knihy 

v té době, takže nebyli jako pro veřejnost laickou, a to mi nepřidávalo… Protože tam ne hezky 

se zrovna o nás psalo…v těch medicínských materiálech.“ Nebo pro participanty byly 

k ničemu. R2: „Informace jsem si hledala, ale lidově řečeno mě už ty medicínský informace, už 

mi byly pak úplně k ho…u. Co mi pomohlo, byla taková ta videa na YouTube, zkušenosti jiných 

lidí, jak to lidi prožívají osobně, to vnitřní vnímání je úplně jiný, to byl obrovský přínos. Ale to 

medicínský vůbec…“ Jeden z deseti participantů si žádné informace nehledal, aby si pak 

nedomýšlel nějaké další symptomy, které třeba vůbec nemá.  R6: „Já jsem si to sám nikdy 

nehledal…sám jsem se zatvrdil a řekl jsem si, že o tom nechci nic vědět, aby si ten můj mozek 

pak nic nedomýšlel. Žádné symptomy a příznaky.“ 
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Dalším významným vnějším faktorem, který pozitivně ovlivnil vlastní sebepojetí 

a sebehodnotu bylo zaměstnání a role peer konzultanta. Přijetí role peer pracovníka je jedním 

z coping mechanismů téměř pro všechny participanty. Dál ovlivňuje nejen nahlížení na své 

onemocnění, na vlastní životní smysl a na zvýšení sebevědomí, ale i na společenský život 

a pocit seberealizace a přínosu pro společnost.   

 

Význam role peer konzultanta ve vyrovnání se se sebestigmatizací 

 

Peer pracovníci hovoří o tom, že jim práce dává smysl: R10: „No a určitě práce, protože to je 

prostředí, kde trávím mnoho času a je mi tam dobře a vím, že dělám i něco, co má smysl.“ R5: 

„A potom až od té doby, co jsem začala pracovat jako peer, tak jsem se mohla jakoby nějak 

plněji věnovat tomu, co mi dává smysl… ale určitě si myslím, že mi ta práce toho peera umožnila 

nějakou větší seberealizaci.“ Že díky svému onemocnění mohou pomoci někomu dalšímu. R7: 

„Ta peerská práce mi vlastně dala najevo, že i se svým onemocněním můžu dělat něco pro svoje 

okolí a pro lidi, kteří se potácejí se stejnou nemocí jako já. Takže to pro mě byl ohromný skok 

dopředu.“           

 Někomu práce pomáhá v tom, že si i sám urovnává své myšlenky a svůj příběh. R6: 

„Ale při tom „peerování“ mi i pomáhalo to, když jsem při rozhovorech otevíral svoje starý věci, 

ze svého života…tak jemu pomohly moje zkušenosti a já jsem si to víc dořešil. To určitě mi 

pomáhalo taky v tom zotavení.“ Uvědomění si, že i to negativní může mít světlé stránky. 

R1: „A v neposlední řadě i ta role toho peera, protože jsem pochopila, že i to negativní může 

být pozitivní.“ Práce je také něco, co respondenty baví, co jim jde. R9: „Co jsem nastoupil jako 

peer, tak to bylo těsně po terapii, tak pak jsem to začal vnímat víc. Že dělám hlavně něco, co 

mě baví, že tomu rozumím. Viděl jsem i ty výsledky, že ti lidi mě, jak oposlouchají, že se třeba i 

někdo inspiroval, tak to mi přišlo jako fajn...“     

 V zaměstnání si uvědomují, kolik práce už udělali sami na sobě. R4: „Já myslím, že je 

to hlavně tou prací. Jednak prací na sobě. Tím, že mám mladší klienty, než jsem já, tak můžu 

srovnávat i to kde jsem v té době byla já a můžu vidět, že jsem na sobě udělala veliký kus práce.“ 

Také jim práce pomáhá v setkávání se s ostatními a možnost být sami sebou. 
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 R2: „Neuvěřitelně moc mi pomohlo setkání s dalšíma peerama. A vůbec ten vnitřní 

postoj…mám zkušenost a ta může být důležitá pro další. A to, že nemusím něco skrývat, nějaké 

své zážitky...to, že se setkávám s lidmi, se kterýma si můžu o tom otevřeně promluvit a vím, že 

to je prostě jakoby plnohodnotná zkušenost, že to není nic za co bych se měla stydět, za co bych 

měla vnitřně trpět a trápit se.“ Mluví i o tom, že jim práce zvedá sebevědomí. R3: „No, tak 

pro mě je strašně důležitý to…no tak trochu mi to zvedlo sebevědomí, protože ty lidi mi říkají, 

že jim to pomáhá, že jim je s semnou dobře a tak. Takže to mi hodně pomáhá, tím si zase 

začínám víc věřit a hodně mi to pomáhá.“ 

Je patrné, že zaměstnání je pro peer konzultanty důležitým mezníkem v jejich cestě k zotavení. 

Dává jejich životu smysl, mohou díky své zkušenosti pomoci někomu dalšímu, díky své práci 

si uvědomují, že negativní události mohou mít i pozitivní stránku, zaměstnání je baví, dělá jim 

radost, vidí cestu, kterou ušli, mají příležitost se ohlédnout za tím, co všechno už zvládli. Práce 

jim zvedá sebevědomí a mají díky ní i možnost potkávat se s jinými lidmi, kteří pracují jako 

peer pracovníci.  

 

Vliv role peer konzultanta na společenský život.  

 

Práce peer konzultantů se dotýká jejich společenského života, různými způsoby. Šest z deseti 

participantů se účastní života ve společnosti převážně na společenských akcích, které se 

konají prostředí zaměstnání. R10: „Práce peera mi otevřela oči obzory i co se týká kolegů, tak 

s nimi ven chodím rád a vystupuji na besedách, vyprávím svůj příběh na školách…“   R5: „Teď 

jak víc naplno pracuji v tom oboru, když máme spolek, skupiny, pracuji v CDZ, je to hodně 

o komunikaci s lidmi…“ R2: „A teď opravdu jak má nějaké společenské nebo kulturní akce ta 

organizace, kde můžu působit, jak už sama za sebe nebo jako peer, třeba dobrovolnické akce 

a to…tak fakt cítím, že už jsem vítaná v té společenské a kulturní rovině, což před tím nebylo.“ 

R6: „A jejich socializace (kolegů) byla vedená takových směrem, že mě tahají jako do 

hospody.“ R9: „Jo, to jsem raději ve společnosti, protože jsem najednou otevřel svět, který mě 

hodně zajímal. A třeba ti lidé zajímavý, kteří byli kolem mě, tak já jsem do společnosti rád 

chodil a mluvil vlastně jen o svojí práci.“ R7: „Začal jsem potkávat lidi, kteří měli podobné 

problémy jako já. Začal jsem se dostávat do komunity, to bylo pro mě hodně léčivý.“ 
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Dalším důvodem, proč peer pracovníci zmiňovali, že nyní do společnosti chodí více, byl i fakt, 

že se cítí ve společnosti svých přátel a známých lépe, protože mají nějaké zaměstnání. Například 

R7: „Teď jsem hrdý na to, co dělám ve svém volném čase za to, v čem pracuji a za nějaké 

aktivity, které mám. Takže mi nevadí o tom mluvit upřímně mezi blízkými nebo svými 

kamarády.“  Nebo R1, který uvádí: „Možná mě k tomu napadá, že když můžu být v roli peera 

a cítím nějaké uplatnění, tak zároveň se cítím všeobecně líp, což mi dodává možnost být více 

v kontaktu s přáteli a občas někam jít.“ R8: „Víc mě to teď ukotvilo v té společnosti, kdo jsem. 

Že nejsem v té jako kdyby roli toho klienta, pacienta. Že jsem trochu jinde. Že jsem první člověk, 

pak mám nějakou roli pracovní. Takže možná se v té společnosti cítím jako jinak, jako výš, 

možná na takové normální úrovni.“        

 Jeden z peer pracovníků vzal v úvahu i dopad zlepšení ekonomické situace na svůj 

společenský život, díky svému zaměstnání. R3: „A zároveň ta lepší finanční stránka, že teď si 

to můžu dovolit.“          

 Tři z deseti participantů uvádějí, že role peer konzultanta jejich chození do společnosti 

nijak neovlivnila. R3: „Nikdy jsem neměla problém, se společenským životem.“ R9: „Vždycky 

jsem byl poměrně společenský.“ R5: „A co se týká společenského života s přáteli, tak to se 

výrazně nezměnilo.“  

 

Vliv role peer konzultanta na pocit vlastní důležitosti a prospěšnosti pro společnost 

 

Jedním z přínosů, které pro peer konzultanty jejich role má, je také pocit důležitosti 

a prospěšnosti. Nyní totiž vědí, že mohou ovlivnit pohledy odborníků na duševní onemocnění, 

mohou být součástí programů primární prevence, nebo že mají i schopnost pomoci dalším. Tři 

z deseti participantů se například účastní besed, na kterých vypráví svůj příběh, studentům, 

odborníkům, nebo běžné veřejnosti. R4 uvádí: „Jinak se účastním besed, na gymnáziu, když 

jsem byla po čtvrté, to se mi moc líbilo, protože to bylo v takové kavárně nebo vinárně a bylo 

to pro vysokoškoláky a mělo to úplně jinou dimenzi a bylo to skvělý.“ R1: „Mám takový pocit, 

že můžu dělat nějakou osvětu, což mi přijde přínosný.“  Čtyři z deseti participantů se nějakým 

způsobem věnují lektorování a vzdělávání v oblasti duševního zdraví nebo se účastní příprav 

vzdělávacích programů. R5: „Já mám hodně na starosti vzdělávací programy, jejich vymýšlení, 

koordinaci a lektorování. Tady tohle taky vnímám jako hodně důležitý.“  
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R6: Školili jsme týmy v nemocnicích a sociální pracovníky různě po České republice.“ 

R4: „Dělala jsem pro NUDZ proškolení rodičů, kde jsem pracovala v nějakém programu.“ 

R1: „Proto dělám i ten vzdělávací program, kdy chodím po těch středních školách.“   

 Další bod, který peer konzultanti vnímali jako vlastní přínos byla změna pohledu 

odborníků a kolegů z týmu na osoby s duševním onemocněním, na jejich léčbu a přístup 

k jejich rehabilitaci. Jak uvádí například R3: „Takže teď bych si spíš řekla, přínos pro 

společnost těch nemocných, ale i těch kolegů, kteří se mě chodí ptát a říkají, že tohle by je nikdy 

nenapadlo.“ R5: „Využívám vlastní zkušenosti, tak mi to přijde hodně důležitý, jak v té práci 

s klienty, tak i v tom, jakým způsobem můžu obohatit ten tým.“ R6: „Mohl jsem ovlivnit 

nahlížení některých lidí na život s duševním onemocněním a mohl jsem jim trošku přesunout 

vědomí z mozku do srdce.“ R7: „kdy podle mě mohou mohu mít dopad na nějaké svoje okolí 

nebo na ten svět, ve kterém pracuji.“ Nejčastější odpovědi se týkaly přínosu v oblasti pomáhání 

dalším duševně nemocným lidem a klientům služeb, ve kterých jsou peer konzultanti 

zaměstnáni. Takových odpovědí bylo šest z deseti. Některé bych ráda uvedla. R10: „Už dříve 

jsem pracoval s lidmi s duševním onemocněním, ale teď mám nějak potvrzené, že k nim patřím 

a můžu využít svou nemoc na to, abych jim pomohl.“ R6: „No v tom, že jsem se snažil a myslím, 

že se mi i podařilo jednomu nebo dvěma lidem podařilo fakt pomoc v životě, aby se jejich život 

stabilizoval a zlepšil.“ R2: „A třeba i v tomhle můžu být vzorem, i tím že teď abstinuji, tak si 

myslím, že to může být hodně…za tu dobu, co se setkávám s klienty, tak pro některý je to hodně 

motivující.“ R7: „Čili, jako nejenom, že nejsem ničený tou nemocí a že jí nějak dobře používám 

pro dobro dalších lidí, …ale taky si myslím, nebo doufám, že jsem schopný pomoci svým 

příběhem a svou historií i dalším lidem.“  Tři z deseti peer konzultantů vnímá svůj přínos 

hlavně v tom, že přinášejí klientům a jejich blízkým naději. R4: „Že jsem přinesla pro ty lidi 

nějakou naději…že jsem takový nosič naděje, že vědí, že to někdo zvládl, že se s tím dá něco 

dělat.“ R3: „protože těm nemocným lidem můžu ukázat, že i s tou nemocí se dá žit nějaký 

plnohodnotný život.“ R8: „Za tím slovem peer se skrývá celý příběh. Myslím, že je hodně 

důležitý, protože dává naději. A myslím si, že ta naděje v tom je schovaná…peer je vlastně 

takový nositel příběhu o naději.“ Tři participanti zmínili i důvody ekonomické 

prospěšnosti, které se objevily ve třech ze deseti případů. R1: „Za první…no to jsou dvě věci, 

jedna že teď je mi líp s tou rolí peera, kdy vlastně pracuji a jsem…teď to bude znít blbě…ale 

pro tu společnost jako na tom pracovním trhu užitečná...“ R5: „snažím se se i nějak ekonomicky 

uplatnit.“ R10: „Také odvádím daně do rozpočtu, přispívám snad společnosti svou prací no.“ 
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Je zřejmé, že role zaměstnání má vliv na pocit důležitosti, prospěšnosti, že dodává peer 

konzultantům dojem, že mohou něco ovlivnit a něčím společnosti přispět. Také se odráží 

v jejich společenském životě, který ovlivňuje tak, že se peer konzultanti nyní nestydí chodit do 

společnosti a mají možnost se účastnit mnoha společenských a kulturních akcí v rámci 

zaměstnání.  

Třetí hlavní téma se zabývá otázkou, zda a jak se změnilo prožívání sebestigmatizace peer 

konzultantů – jak peer konzultanti vnímají sami sebe dnes. A jaký zaujímají postoj ke 

stigmatizaci duševně nemocných v současné době. 

 

5.2.3 Jak peer konzultanti prožívají sebestigmatizaci v současné době  

 

Po cestě, kterou peer pracovníci dokázali ujít v rámci svého zotavení, které bylo ovlivněno 

faktory, jež zmiňuji výše, se nyní cítí sebevědomější a jsou hrdí na to, co dělají. Takto hovoří 

čtyři z deseti peer pracovníků. R3: „No to je to zvýšený sebevědomí, konečně dělám práci, která 

má pro mě smysl. Chtěla jsem vždycky dělat práci, ve který budu pomáhat lidem, takže mě to 

hodně pomohlo no.“ R9: „No, začal jsem si věřit…“  R2: „Ale rozhodně sama sebe vnímám 

jakoby, když k někomu přistoupím, ať je cizí nebo známý, tak to sebevědomí mám jiný, opravdu 

vyšší. Jsem si jakoby víc jistá v tom, co říkám.“       

  Jeden z nich mluví o tom, jak je na sebe hrdý, kvůli své práci a kvůli svým 

aktivitám. R7: „Teď jsem hrdý na to, co dělám ve svém volném čase za to, v čem pracuji a za 

nějaké aktivity, které mám.“ Další dva peer konzultanti hovoří o tom, že v nynější době si už 

neberou tolik za své předsudky společnosti tolik, jako dříve. R8: „Ale teď aktuálně je to tak, že 

to nevztahuji na sebe na svoji hodnotu, protože vím, že funguji, vím, že dokážu ve společnosti 

být, vydělávat, jsem běžný člověk ve společnosti. A ten, kdo mě nezná by ani neřekl, že mám 

nějakou diagnózu.“ R4: „Dříve jsem se hodně stigmatizovala, teď je to méně, než to bylo.“  

Dva z deseti peer konzultantů také přestalo mít příznaky onemocnění, takže se nyní cítí 

mnohem lépe a sami sebe už téměř nevnímají jako nemocné.  R5: „Jinak u sebe celkové to 

duševní onemocnění vnímám tak, že jsem vlastně celkově nějak zotavená, že ty příznaky nějak 

dlouhodobě nemám.“ R9: „Začal jsem věřit, že prostě to dotáhnu tam, kam chci to dotáhnout. 

A začal jsem fungovat podstatně líp. Zbavil jsem se těch úzkostí. To je asi nejpodstatnější, že 

jsem je prostě přestal mít.“  
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Poslední dva participanti vnímají své životní role rovnocenněji než dříve. A soustředí se i na 

jiné věci než jen na nemoc. Další životní role, které přijaly, vyvažují tu psychiatrickou, která 

dlouhou dobu tvořila hlavní náplň jejich života. R10: „Mám i jiné vlastnosti než ty špatné. Jsem 

třeba i empatický, milý, vstřícný. Že nejsem jenom pacient, ale že jsem i student, zaměstnanec, 

rodič, manžel…“ R1: „Už se necítím pouze jako psychiatrický pacient, byť jím pořád jsem, tak 

cítím plnohodnotněji i ty ostatní životní role – matky, kamarádky, dcery, je to takové 

vyváženější, to že mám duševní nemoc, už jen součástí mého života, už to není ta hlavní náplň.“ 

Dalším zajímavých tématem, které se ve výzkumu objevuje, je současné zaujímání ofenzivního 

postoje peer konzultantů vůči veřejné stigmatizaci duševně nemocných a psychiatrie obecně, 

namísto dřívějšího přijímání a zvnitřňování předsudků společnosti.  

 

Jaký nyní zaujímají peer konzultanti postoj ke stigmatizaci duševně nemocných 

prostřednictvím své role 

 

Šest z deseti participantů k těmto obecným charakteristikám zaujímá aktivní postoj a snaží se 

různorodou činností předsudky společnosti měnit. Například psaním magazínu. R7: „Ale psaní 

toho magazínu je třeba docela destigmatizační, takže já spíš stojím na druhé straně a bojuji 

proti tomu no. A přijde mi, že tohle má docela destigmatizační účel a efekt a přijde mi, že ta 

kvalita těch magazínů je docela velká a že to má destigmatizační účel.“  Zakládáním spolků. 

R5: „Jinak si, co myslím o předsudcích, to mě dost štve. A snažím se proti tomu nějak bojovat. 

Snažím se věnovat té destigmatizaci, tím že jsme třeba založili ten spolek. Aby lidi více vnímali 

nějaké faktické informace, něž nějaké mýty a předsudky a tak.“ Vyprávěním svého příběhu na 

besedách. R10: „Dnes jsem spíš ve stadiu, že se snažím s kolegy proti stigmatizaci 

bojovat…Pořádáme různé destigmatizační akce, vystupuji na besedách, vyprávím svůj příběh 

na školách.“ Nebo například v programech primární prevence. R1: „Ale z toho plyne asi strach 

tý společnosti. Z něčeho, čemu nerozuměj, o čem toho moc nevědí. Proto si myslím, že jsou ty 

osvětový programy na školách tak důležitý.“ Jeden z peer konzultantů popisuje svou aktivitu 

hledáním různých destigmatizačních programů a má pocit, že jejich četnost je stále 

nedostačující. R2: „No, já bych to řekla, že já fakt dejme tomu se o destigmatizaci tak nějak 

zajímám tak už ty tři, čtyři roky. Ať už na sociálních sítích, snažila jsem se zmapovat všechny ty 

destigmatizační aktivity…já mám pocit, že furt toho je málo…“ 
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 Další participant se proti stigmatizaci jasně vymezuje. R3: „No to je prostě ta stigmatizace a 

já jsem proti ní že jo. Jeden z deseti participantů   některými předsudky částečně souhlasí 

a hledá pravdu v kompromisu. R9: „Ale založené na pravdě to je no. Ne jako že jsme všichni 

psychopati a chceme všechny zavraždit apod. Ale co se týká těch vztahů a nestálosti, zneužívání 

látek, manipulace. Já jsem třeba dříve neustále lhal a vymýšlel jsem si. A když dnes vidím ty 

organizace, které se snaží tvrdit, že to tak není, tak si taky nemyslím, že tomu úplně pomáhají. 

Ta pravda je někde mezi tím.“ 

Nyní se peer konzultanti cítí mnohem více sebevědomější, jsou hrdí na svou práci, symptomy 

svého onemocnění nepociťují už tak často, a tak těžce jako dříve. Také si více uvědomují i své 

další životní role a předsudky společnosti si neberou zasvé. Naopak proti nim aktivně bojují 

různými aktivitami.         

 V předchozích třech ústředních tématech jsem popisovala, jak se peer pracovníci se 

sebestigmatizací potýkali, jaké coping mechanismy využívali k jejímu překonání a jak sami 

sebe vnímají nyní. Poslední hlavní téma bych ráda věnovala otázce podpory současného 

postavení peer konzultantů v pracovním prostředí.  

 

5.2.4 Jak podpořit současné postavení a roli peer konzultantů v pracovním prostředí 

 

Zprvu se budu věnovat otázkám, jak se peer pracovníci ve svém pracovním kolektivu cítí, jak 

jim jsou jasné jejich kompetence a náplň práce a jak spokojení byli se svou přípravou na 

pracovní roli. Potom se zaměřím na potřeby peer konzultantů od jejich týmu a na potřeby 

v oblasti vzdělání.  

Současné pracovní prostředí 

 

Postavení peer konzultantů v pracovním kolektivu 

 

O svém pracovním kolektivu mluvili peer pracovníci následovně. Čtyři z deseti participantů, se 

v pracovním kolektivu cítí přijímaní a podporovaní. R1: „No a co se týče týmu, tady mi je 

hrozně dobře, mám pocit, že mě nikdo neodsuzuje.“ R4: „. A teď myslím, že jsem zapadla do 

kolektivu úplně v pohodě, ani si ani kolegyně možná neuvědomují, že nějakou diagnózu mám, 

ale to bych mluvila za ně. Já se v kolektivu cítím přijímaná.“  
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R7: „Ale co se týká podpory nebo spolupráce nebo s dalšími peer pracovníky, tak to je 

perfektní. A stará se o nás jedna žena, která je moc šikovná a je možné s ní mluvit o čemkoli. 

A k tomu máme supervize, každý měsíc nebo každé dva měsíce, to taky hodně pomáhá, takže 

jako ten pocit, že mám nějakou podporu, tak to mám.“ Jeden z respondentů se cítí v týmu 

důležitý. R9: „Vnímám to, jakože tam mám důležitou roli.“ V průběhu vyhodnocování dat 

vznikly dvě skupiny po třech participantech. V první skupině peer konzultanti popisují 

příjemnou atmosféru a dobrý kolektiv. V té druhé naopak popisují zážitky s nepřijetím od 

některých kolegů nebo vedoucích týmu. Ti kteří, se cítí v kolektivu dobře, nastiňují situaci 

takto. R10: „No...skvěle. Máme super vedoucí a skvělé kolegy. Cítím se tu fakt dobře…“  

R8: „Mně to přijde jako nejlepší pracovní kolektiv, který jsem kdy zažila. Ne že bych jich zažila 

hodně, ale tady mi to přijde i hrozně příjemné v tom, že můžu být kdo jsem.“  

 Třetí peer konzultantka této skupiny popisuje, jak dobrý pracovní kolektiv, tak to že se 

vlastně cítila být vylučována kolegy zdravotníky. Započítala jsem tedy její odpověď do obou 

skupin. R2: „Tak pracuji v týmu jak sociálních pracovníků, tak zdravotníků, takže tam vznikla 

určitá jakoby propast, kterou jsme pak teda nějakým způsobem, vymazávali pomocí supervize, 

což se nám myslím povedlo, takže si myslím, že fajn, že kolektiv je výborný.“ Je zřejmé, že potíže 

s přijetím od zdravotníků se vyskytovaly, ale úspěšně je tým řešil pomocí supervize. 

 V případě participantů, kteří si připadali kolegy nepřijímaní nebo neoblíbení jsou 

výpovědi následující. R6: „Takže pro mě bylo horší bojovat s těmi spolupracovníky. Úloha 

peer konzultanta je nejenom pracovat s klienty, ale i přetvářet to prostředí, těch týmů. A proto 

nás taky ve většině případů nemají rádi. R2: „No, já jsem se na té supervizi hodně hlásila o to, 

že se cítím v týmu hlavně s těma sociálními pracovníky, ale ne v týmu těch zdravotníků.“ R3: 

„Až na tu vedoucí bych řekla, že skvělý.“ Jeden z participantů popisoval pocity svobody v práci 

s klienty, možnosti seberealizace a příležitost si najít v práci vlastní roli. R5: „nemusela jsem 

se úplně už omezovat v tom, jakým způsobem pomáhám klientům, nebo jakým způsobem se 

realizuji a cítila jsem tam určitě nějakou větší svobodu a nějakým způsobem jsem si tam mohla 

najít vlastní roli.“ 
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Hranice v kompetencích a náplni práce peer konzultantů 

 

Z výzkumu dat vyplývá, že náplň práce a kompetence nejsou pro peer pracovníky úplně jasně 

dané a ohraničené. Pět participantů z deseti odpovídá, že kompetence a náplň práce jasné jsou. 

Pět peer konzultantů z deseti naopak odpovídá, že to vlastně až tak jasné není. Ti, co vědí, co 

jejich náplň práce a kompetence obnášejí o tom hovoří takto. R2: „Jo, to rozhodně jo, dostala 

jsem to i papírově jakoby manuál, i podporu od vedoucího, od kolegy.“ R6: „No jasně, tak to 

mi všechno během týdenního školení předali v centru pro rozvoj duševního zdraví a měl jsem 

z toho dva roky trauma.“ R4: „Já mám pracovní smlouvu, ve které mám náplň práce. Postupem 

času se mi jasno vytvořilo, co mám v kompetencích, ale nejsou nijak rozdílné od mých kolegyň.“ 

A přidávají se i dva další respondenti. R7: „Jo, určitě, to je tam jasně dané.“ A R9: „Jo, 

jasně…my jsme si tu strukturu vlastně vymýšleli sami, takže to jako chápeme.“ 

 Druhé polovině participantů nejsou vždy kompetence a náplň práce dobře srozumitelné. 

R1 se například cítí zmateně. R1: „Já jsem do teď trochu zmatená ze své náplně práce.“ 

A R8 přiznává, že se kompetence a pracovní náplň proměňují. R8: „Já si myslím, že ono je to 

hodně proměnné. Často to vlastně úplně jasné není.“ Někteří peer pracovníci, když si nejsou 

jistí, zeptají se kolegů nebo vedoucí. R10: „Jako kompetence a náplň práce není to úplně 

přesně definované. Je fakt, že někdy mám pocit, že úplně nevím, co ještě můžu a co už raději ne. 

Ale tak to řeším tak, že se poradím s vedoucí.“ R3: „Tak náplň práce asi jo, 

a kompetence…když si nejsem jistá, tak jdu třeba za zástupcem vedoucího nebo za kolegy, kteří 

jsou tam delší dobu. A poradím se s nimi, jestli je tohle můžu řešit já, nebo jestli to je na 

sociálního pracovníka nebo zdravotní sestru.“  Jeden z peer pracovníků zmiňuje, že ale někdy 

si není jisté ani vedení. R5: „No právě si myslím, že ne. Když jsem nastoupila, tak vedení i já 

jsme v tom dost tápali.“ 

 

Peer konzultanti se také vyjádřili k průběhu jejich vzdělávání, jež se odehrává ve dvou 

pokračováních peer kurzu, který zajišťuje Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.  
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Spokojenost peer konzultantů se svým vzděláváním 

Dva z deseti peer konzultantů absolvovaný kurz v době rozhovoru neměli. Respondent č.2 byl 

v zaměstnání teprve krátce.  R2: „Nemám. Až se to uklidní, tak je vlastně až ten červen.“ A 

respondent č. 9 ho neměl a jak se dál v rozhovoru dovídám, když nastupoval do zaměstnání tak 

ho nepotřeboval. R9: „Já nemám peer kurz.“ Pět peer konzultantů z osmi (dva, bez peer kurzu 

nezahrnuji), byli s kurzem pro peer pracovníky spokojení. R4: „Jinak si myslím, že kurz šel 

dobře, tak jak to šlo. Že bez toho bych vůbec nemohla nastoupit. Ale bylo tam pro mě moc 

nových věcí. A ta praxe pak ukázala, že si to sedlo. A ta dvojka byla návazná na ten kurz, takže 

já jsem byla spokojená a pro tu práci to takhle stačilo.“ R5: „Jako ten kurz mě přijde fakt 

dobrý. Byla jsem na něm, absolvovala jsem ho. Jako dobrý začátek.“    

Respondenti oceňují i lektory, zajímavé příběhy nebo dobrou atmosféru. R8: „Ten peer kurz 

byl moc příjemný. Fakt to byla hrozně dobrá zkušenost, poznala jsem tam milé nové lidi, 

zajímavé příběhy.“ R10: „Peer kurz byl hrozně fajn, potkal jsem tam spoustu milých lidí. 

Lektoři byli skvělý, atmosféra parádní.“ A R1 dodává: „No a co se týká peer kurzu, tak z toho 

jsem byla nadšená, ale to bylo proto, protože to bylo celý nový.“  

I přes to, že peer kurz konzultanti hodnotí jako příjemný zážitek a důležitý bod pro jejich práci. 

Šest z osmi si myslí, že kurz není pro výkon zaměstnání na pozici peer pracovníka dostačující. 

R7: „bylo by určitě potřeba ještě něco dál. Mě přišlo, že nás hodili do hodně hluboké vody po 

tom peer kurzu. Určitě ten dvou týdenní kurz nestačil. Na tom jsme se shodli všichni, kteří jsme 

pak pracovali.“ R8: „Myslím si, že ten kurz není úplně dostačující, protože tam třeba ty metody 

tam vůbec vlastně moc nejsou.“ R3: „No, je to jen pět dní. Hodně pomůžou spíš ty zkušenosti 

těch jiných peerů. Takže se obracím na ně.“ R5: „No mě to přijde málo…“ R1: „Ale teď to 

vidím, jako že to bylo naprosto nedostačující.“ Dva peer konzultanti si myslí, že by bylo třeba 

ještě nějaké pokračování. R10: „…myslím si, že ten pěti denní kurz je pro někoho, kdo s tím 

nemá žádné zkušenosti, hrozně málo. Jako je fajn…je to užitečný, ale je to takový startovní 

můstek. Mělo by to mít ještě nějaké kontinuální pokračování.“ R7: „bylo by určitě potřeba ještě 

něco dál. Mě přišlo, že nás hodili do hodně hluboké vody po tom peer kurzu. Určitě ten dvou 

týdenní kurz nestačil. Na tom jsme se shodli všichni, kteří jsme pak pracovali.“  Jednomu z osmi 

respondentů peer kurz vůbec nesedl a tíha nemoci na něho dopadla právě tam. R6: „Ne, to 

nesedl no. Vlastně od tamtud jsem docházel s nějakým stigmatem. Do té doby jsem měl pocit, 

že jsem tak jako nějak v pohodě.“ 

  



 

75 
 

V dalším podtématu se budu věnovat tomu, co peer pracovníci ve svém pracovním prostředí 

potřebují v oblasti týmové spolupráce i v oblasti vzdělávání.  

Potřeby peer konzultantů  

 

Potřeby peer konzultantů v oblasti týmové spolupráce 

Participanti výzkumu v tomto případě odpovídali různě. I tak se ale v některých věcech jejich 

výroky shodovaly. Nejčastěji panovala shoda v potřebě rovnocennosti, důvěry a přijetí, které 

potřebovaly čtyři z deseti peer pracovníků. Někteří odpovídali jednoslovně, jiní se rozpovídali 

více. R9: „A aby mě nějak jako brali normálně. Jediné, co jsem nechtěl je, aby to že jsem peer 

znamenalo, že tohle je peer, člověk s tou nemocí, co jsme ho tady nechali pracovat. Nechtěl 

jsem hlavně žádné zvláštní zacházení.“ R5: „nějakým způsobem abych byla vnímaná nějak 

rovnocenně a normálně, i když mám zkušenost s duševním onemocněním.“ Rovnocennost 

považovali za důležitou i participanti R8 a R10.      

 Dalším bodem byla důvěra. Jednalo se o dva peer konzultanty, kteří na předchozí otázku 

odpovídali, že se od některých svých kolegů cítí nepřijetí. Byl to peer konzultant R3: „No od 

vedoucí bych potřebovala důvěru, protože je vidět, že mi prostě nedůvěřuje.“ A R6: Já myslím, 

že trvalo tak dva roky, než mi věřili, že přijdu včas do práce.“   

 Participant R8 zmiňuje rovněž potřebu důvěry. A R5 k tomu dodává: „Aby tým 

i vedení věřilo v moje schopnost.“ Poslední potřeba, která byla jednou z nejčastějších tedy jí 

zmínili čtyři z deseti participantů bylo přijetí. Potřebu přijetí má i peer pracovnice, která se 

necítila přijímána zdravotníky ve svém týmu. R2: „Takže tam jsem si hodně určovala, že tu 

potřebu mám, být v kontaktu i se zdravotníky a být jimi přijímaná.“   

  Přijetí zmiňují také participanti R8, R4 a R10. Dalším bodem je podpora, kterou 

jmenují tři z deseti peer konzultantů – R7, R4 a R1. Tři z deseti participantů také potřebují 

zpětnou vazbu od svého vedoucího nebo od kolegů. To zmiňují participanti R1, R7 a R10. 

Nejméně časté odpovědi byly potřeby otevřenosti a pochopení. Tyto body zmínili dva z deseti 

participantů. Ohledně otevřenosti hovoří hlavně ve smyslu otevřenosti komunikace. R5: 

„A ještě co tak nějak oceňuji v týmu nebo celkově v práci. Tak to je otevřená komunikace o 

všem.“ R10: „A jednání narovinu. Takže nějakou otevřenost.“ A pochopení zmínili 

respondenti R8 a R2.  
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Potřeby peer konzultantů v oblasti vzdělání 

 

Dále jsem se zajímala o to, v čem by se peer pracovníci potřebovali dovzdělat, jaké znalosti jim 

v práci chybí.  Hlavní doménou byl nácvik modelových situací, který probíhá v přípravném 

peer kurzu jedno odpoledne. Tři z deseti peer konzultantů by takovému nácviku rádi věnovali 

více času. R7: „nějaké nácviky situací, které peer konzultanta potkají, tak to fakt nestačilo. To 

by bylo potřeba ohledně více času. R8: „Takže si myslím, že víc ty praktické věci, aby to 

obsahovalo. Třeba jak řešit nějaké konkrétní situace.“  Pátý respondent by také viděl výhodu 

v kontinuálním vzdělávání peer konzultantů. R5: „A dokážu si představit nějaké takové 

vzdělávání, které by bylo průběžnější a delší. Myslím si, že třeba víc probírat modelové situace, 

které se můžou stát s klienty, s rodinou, v týmu apod.“      

 Další doménou byla potřeba nácviku krizové intervence. Rovněž tři z deseti participantů 

by tento nácvik uvítali. Například, R10: „Nebo něco ve smyslu jako krizové intervence.“ A 

stejně tak i R5 a R7. Dva respondenti zmiňují i zájem o terapeutické metody nebo nácviky 

metod, jak vést rozhovor. R9: „Jako měl jsem rezervy třeba v komunikaci s lidmi. Úplně ze 

začátku jsem třeba víc mluvil, než jsem poslouchal. Jó jako v tom DBT jsem se potřeboval 

dovzdělat. Sice jsem to prošel na sobě, ale nevím, jak o tom mám mluvit před ostatními, aby to 

třeba začali dělat a tak.“ R10: „Nebo i třeba nějaké terapeutické rozhovory. Motivační 

rozhovory…prostě něco v tom smyslu.“ Pro dva participanty jsou také důležité znalosti 

psychologie a psychopatologie. Konkrétně pro R3: „Metodiky, takže si to pročítám. A taky se 

snažím vzdělávat se v psychózách…“ a pro R4: „I svým způsobem, mám pocit, že mám mezery 

v psychologii a že tam bych se ráda rozvíjela.“ Jeden z deseti peer konzultantů zmínil potřebu 

vyměňování si zkušeností a informací s jinými peer konzultanty. R1: „A teda už hodně dlouho 

plánuji schůzky s jinýma peerama v jiných organizacích. Chci se ptát na to, jak to oni uchopili, 

jak oni vnímají tu svoji pracovní roli.“ 
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6. Shrnutí kvalitativní studie   
 

To hlavní, co se ukazuje ve výsledcích kvalitativní studie v souvislosti s výchozí teorií o práci 

peer konzultantů na sobě ohledně sebestigmatizace jsem si kvůli přehlednosti formulovala do 

několika shrnujících otázek, na které zde uvádím odpověď: 

a) Jaký je rozdíl v tom, jak se peer konzultanti vnímali dřív a jak se vnímají dnes?  

 

b) Jak se peer konzultanti vztahují k obecným charakteristikám, která vytváří společnost? 

Nejvíce ohrožující pro sebepojetí peer konzultantů bylo sigma, které sebou nesla konkrétní 

diagnóza. Měli pocit, že je lidé kvůli jejich diagnóze „nesnášejí,“ cítili se beznadějně, na okraji 

společnosti i na okraji společnosti duševně nemocných. Báli se, že s nimi nebudou chtít 

spolupracovat ani odborníci. Dalším aspektem byl fakt, že si participanti začali uvědomovat, že 

už pravděpodobně nezvládnou to, co chtěli. Uvědomovali si, že měli nějakou perspektivní 

budoucnost, která se jim začala rozplývat před očima, měli pocit, že zklamali sebe i své okolí. 

Někteří se svěřili s tím, že sebevědomí měli v té době tak nízké, že přiřazení diagnózy jen 

potvrdilo jejich dosavadní pohled na sebe samého. Peer konzultanti se dříve také považovali za 

neschopné, divné, líné. Za něco nefunkčního, vadného, za něco horšího než ostatní.  V současné 

době se peer pracovníci považují za osoby s vyšším sebevědomím, jsou hrdí na svou práci, jsou 

si sami sebou více jistí, více sami sobě důvěřují. Onemocnění neberou jako hlavní náplň svého 

života, ale soustředí se i na ostatní životní role, které se dostaly do rovnováhy tak, že role 

psychiatrického pacienta nepřevažuje nad rolí rodiče, studenta, zaměstnance nebo kamaráda či 

partnera. Symptomy duševního onemocnění se projevují méně. Dříve přijímané předsudky 

společnosti už nepovažují za něco, co by jejich život mělo zásadně ovlivnit. Dnes se naopak 

staví proti stigmatizaci do ofenzivního postoje a tvoří součást mnoha destigmatizačních 

kampaní. Proti společenské stigmatizaci bojují skrz osvětové programy pro školy a veřejnost, 

v rámci vzdělávání vysokoškolských studentů, lékařů a dalších odborníků. Vedou terapeutické 

skupiny pro rodiče duševně nemocných, píšou odborné články a zakládají spolky. Předsudky 

společnosti už neberou za své. 

c) Co pozitivně ovlivnilo vnímání sebe samotného v životě peer konzultantů?   

Na tuto otázku navazuje série témat a podtémat. Faktory, které pozitivní změnu a coping 

mechanismy peer konzultantů ovlivnily jsem rozřadila do dvou skupin. Na skupinu vnitřních 
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coping mechanismů a na skupinu vnějších faktorů, které coping mechanismus u peer 

konzultantů ovlivnily.  

Vnitřní faktory  

• Přijetí sebe sama, 

• hledání silných a pozitivních stránek v optice vlastního sebepojetí 

• a vytyčené životní plány a cíle, kterých chtěli peer konzultanti dosáhnout. 

Vnějšími faktory, které pozitivně ovlivnily vnímání vlastního obrazu a tím podpořily coping 

mechanismy peer konzultantů byly:  

• podpora blízkých a přátel, kteří jsou na blízku pokud je potřeba.  

• Také psychoterapie, kterou většina peer konzultantů považuje za velmi prospěšnou. Ať 

už terapie individuální, skupinová nebo terapeutická komunita.  

• Rodičovství vnímali respondenti rovněž jako přelomový okamžik ve svém životě, který 

byl jak velkou zkouškou psychické odolnosti, tak zároveň i významným pozitivem. 

• Zdravotní péče – změna ošetřujícího psychiatrického lékaře nebo změna léků.   

• Některá z forem sociálních služeb, které se peer konzultantům pomohly v podpoře 

sociálně ekonomického zázemí,  

• dostupné informace o diagnóze, 

• psychoedukace a   

• zaměstnání.     

 

d) Jaký je tedy vliv psychoedukace na přijetí duševního onemocnění?  

Téměř všichni participanti si po vyslechnutí diagnózy sami hledali o konkrétní diagnóze 

podrobnější informace. Více než polovině peer konzultantů se po obdržení diagnózy paradoxně 

ulevilo, protože měli pocit, že konečně někam patří, mezi někoho zapadají, zjišťovali, že jejich 

potíže mají jméno. Některým peer pracovníkům pomohlo hledání informací v tom, že se 

skutečně v popsaných příznacích poznávali a díky tomu pochopili, že by skutečně toto 

onemocnění mohlo být to, co je trápí. Jeden z respondentů, který viděl dokumentární film 

o svém onemocnění a o možnostech jeho léčby, díky tomu našel naději, že to může být lepší a 

vyhledal terapeutickou komunitu se stejným přístupem, který byl v dokumentu prezentován. 

Někteří peer pracovníci zmiňují, že právě materiály o recovery a o cestách k zotavení, jim 

nejvíce pomohly nemoc přijmout a začít se s ní vyrovnávat. Lékařské publikace a zprávy byly 



 

79 
 

naopak zdrojem, který jim naději bral. Jeden z participantů si žádné informace nevyhledával, 

jelikož měl strach, že by si vsugeroval i takové příznaky, které nemá. 

Nejčastěji zmiňovaným vnějším aspektem, který pozitivně ovlivnil sebepojetí peer konzultantů, 

byla jejich pracovní role. 

e) Jaký vliv má role peer konzultanta na vlastní sebepojetí?  

Role peer konzultanta participanti zmiňovali ve spojitosti s pozitivní změnou v různých 

kontextech. Například, že práce jim dělá radost, je to něco, co je baví. Mají možnost to 

negativní, co zažili obrátit v pozitivní. Když se za sebou ohlédnou vidí kus práce, který udělali 

se sebou i s ostatními, díky práci vnímají svou důležitost. Mají vyšší sebevědomí, jsou si sami 

sebou jistí, zjistili, že umí pomáhat a zaměstnaní berou i jako prostor pro svou tvořivost, 

svobodu a seberealizaci. Zaměstnání považují za jednu z oblastí, která dává jejich životu smysl. 

Od pracovní role se odvíjí i další faktory, které sebepojetí peer konzultantů ovlivňují. A které 

řadím k vnějším faktorům ovlivňujícím vyrovnávací mechanismy.  

f)   Vliv role peer konzultanta na společenský život.   

Všech deset peer konzultantů pociťuje, že přínos pro společnost mají, a to především díky 

svému zaměstnání. Každý z nich vidí svůj přínos trochu v něčem jiném. Někdo přednáší 

odborníkům na vysokých školách někdo se účastní příprav vzdělávacích programů. Jeden 

z participantů například školí rodiče duševně nemocných a předává jim své zkušenosti, aby 

věděli, jak jejich potomci mohou určité věci prožívat. Další pracovníci svůj přínos vidí ve 

vnášení jiného úhlu pohledu do týmu, ve kterém pracují. Tak aby kolegové, kteří takovou 

zkušenost nemají, byli schopni nahlédnout okolnosti očima nemocného.  Někteří se snaží měnit 

pohled společnosti na lidi s duševním onemocněním pomocí svého příběhu, který jezdí 

vyprávět do škol v rámci primární prevence, nebo pořádají besedy a se svou zkušeností 

seznamují veřejnost. Nejčastěji svůj přínos společnosti peer konzultanti vidí v pomáhání dalším 

klientům, kterým pomáhají najít cestu k zotavení a svým příběhem jim přinášejí naději.  

g)   Vliv role peer konzultanta na pocit vlastní důležitosti a prospěšnosti pro společnost  

Pro peer pracovníky je otázka společenského života převážně právě otázkou pracovní. Kdy ve 

spojitosti s účastí ve společnosti nejčastěji hovoří o společenských a kulturních akcích 

pořádaných v rámci svého zaměstnání.  
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Například v účast na spolcích, besedách, vedení terapeutických skupin. Nebo i nalezení nových 

přátel mezi kolegy z práce a podnikání společných aktivit i mimo pracovní dobu. Tři 

participanti hovoří i o tom, že nyní se mezi svými kamarády cítí lépe, protože se nebojí hovořit 

o své práci, jsou hrdí na to, co dělají a necítí se mezi běžnými lidmi „jen jako invalidní 

důchodci.“ Jeden z peer pracovníků vzal v potaz i svůj lepší ekonomický stav, který má teď 

díky práci, což dopadá právě také na jeho společenský život, jelikož si může dovolit jít 

například na koncert. Ostatní příliš nepociťují změnu ve svém společenském životě, jelikož 

uvádí, že nikdy se společenským životem problémy neměli. 

 

h)   Jak pracovní prostředí na peer konzultanty působí a co potřebují od svých   

kolegů, aby se cítili dobře?   

 

Jak se peer pracovníci cítí v pracovním kolektivu? 

Z celkového pohledu hovoří peer konzultanti o svém zaměstnání s nadšením. Cítí se být 

přijímání, podporování. Cítí, že jejich role je v práci důležitá. Chválí si příjemnou atmosféru, 

dobrý kolektiv a prostor pro vlastní seberealizaci. Tři respondenti se svěřili, že se cítí být v práci 

nepřijímání některými kolegy. Jeden má potíže s přijetím od zdravotní části týmu, druhý se cítí 

být nepřijímaný svou vedoucí a třetí se cítil odmítaný od svých kolegů. Ale celkové hodnocení 

jejich vztahu k pracovnímu kolektivu bylo i tak kladné. 

 

Co potřebují peer konzultanti od svých kolegů? 

K tomu, aby se mohli peer pracovníci v pracovním prostředí cítit příjemně, potřebují od svých 

kolegů nejčastěji zmiňovanou rovnocennost, důvěru a přijetí. Pro peer pracovníky je důležité, 

aby je kolegové brali jako rovnocenné partnery, aby jim uměle neubírali práci, jen kvůli tomu, 

že jsou nějak znevýhodnění. Důvěru potřebují od svých kolegů, a hlavně od vedoucích. Přijetí 

je pro ně důležité k tomu, aby se v práci cítili neodsuzování, nebo aby se mohli otevřeně bavit 

o svých zkušenostech. Další potřeba, kterou mají, je zpětná vazba od svého týmu, podpora, 

otevřenost v komunikaci a pochopení.  
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Mají peer pracovníci jasno ve své náplni práce a ve svých kompetencích? 

Co se týká kompetencí a náplně práce tak v tom peer pracovníci vždy jasno nemají. Polovina 

z nich ano, druhá polovina ne tak zcela. Ti, pro které jsou náplň práce i kompetence 

srozumitelné o nich hovoří velmi jistě. Přesně vědí, co mají dělat a zda jsou určité věci v jejich 

rukách či nikoli. Druhá polovina participantů se cítí částečně zmateně. Přiznávají, že se 

kompetence i náplň práce často proměňují, a že záleží na situaci, ve které se zrovna nacházejí. 

Ti, kterým nejsou kompetence a náplň práce úplně zřejmé o tom hovoří sice s rozpaky, ale ve 

výsledku jsou někteří z nich rádi za určitou míru svobody ve své práci. Když si něčím nejsou 

jistí, vědí, že se mohou obrátit na své kolegy.  

Jaké jsou odezvy peer pracovníků na peer kurz? Stačí jeho absolvování k výkonu 

povolání?  

Více než polovina peer konzultantů, kteří kurz absolvovali, byli spokojení. Chválili si zajímavé 

lidi, zajímavé příběhy, dobré lektory a příjemnou atmosféru. Často kurz spojují s místem, kde 

se naučili a dozvěděli spoustu nových věcí. Zároveň většině participantům kurz připadá sice 

prospěšný, ale ve výsledku naprosto nedostačující pro výkon takového zaměstnání. Komentují 

ho jako dobrý odrazový můstek, dobrý start, ale rozhodně ne jako něco, čím by vzdělávání peer 

pracovníků mělo končit. Dva respondenti zmiňují, že by měl mít kurz nějaké kontinuální 

pokračování třeba po dobu dvou let. 

Co peer konzultanti potřebují v oblasti vzdělávání? 

Participanti hovořili například o podrobnějších znalostech psychologie nebo psychopatologie. 

Také o potřebě dozvědět se něco více o terapeutických přístupech nebo o různých metodách 

vedení motivačních rozhorů.  Nejčastěji se ale zmiňovali o potřebě dozvědět se více o krizové 

intervenci a mít možnost si ji vyzkoušet. Také by měli zájem o trénink nácviku různých 

modelových situací, které se mohou v práci s klienty nebo i v týmu odehrát.  
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7. Diskuse  

Cílem práce bylo zkoumat míru sebestigmatizace u peer konzultantů, jak ji u sebe prožívají 

a překonávají a nasbírat poznatky o tom, jak podpořit současné vzdělání a postavení peer 

konzultantů v pracovním prostředí. Prvním záměrem tedy bylo zjistit, zda by platila teorie, že 

peer konzultanti jako lidé, kteří mají vlastní zkušenosti s recovery, již překonali pocity 

sebestigmatizace. Tato teorie vyplývá z výroků Foitikové a kol. (2014, str.11-14), která udává, 

že peer pracovníci jsou lidé kteří, by měli svému prožívání a zotavení věnovat pozornost 

a předávat svoje zkušenosti s úspěšným zotavením dalším klientům. Výzkumy (Brohan a kol. 

2010, str. 122, Wahl, 2012, str. 9, Oexle a kol., 2017, str. 2) které tvrdí, že pokud člověk prožívá 

sebestigmatizaci, jeho šance na zotavení je výrazně nižší než u jedinců, kteří se sebestigmatizací 

problém nemají. Proto mě zajímala otázka, zda je sebestigmatizace peer konzultantů jako 

zástupců úspěšného zotavení opravdu nižší než sebestigmatizace jiných duševně nemocných. 

Díky kvantitativnímu výzkumu, můžu potvrdit, že tomu tak skutečně je, a to převážně v 

oblastech týkajících rizika násilných projevů, vnímání společenského života, vnímání vlastní 

prospěšnosti pro společnost a subjektivně zažívaného přehlížení vlastní osoby ze strany 

ostatních.           

 Otázka, kterou jsem si kladla v kvalitativní studii byla, jak peer pracovníci 

sebestigmatizaci prožívají a jak se s ní vyrovnávají. Pocity, které popisují Kusá, Ondrejka, 

(2006, str. 274) jako sebeobviňování, sebenesnášenlivost, nechuť začlenit se do společnosti, 

nízké sebevědomí, téměř žádná sebehodnota i takové pocity, peer konzultanti zažívali. Rovněž 

se výsledek výzkumu shoduje s tvrzeními, které uvádí Vágnerová (2004, str. 89-91). 

Respondenti totiž shodně popisují zážitky, kdy měli dojem, že nic jiného než nemoc neexistuje, 

že nemoc jejich osobnost definuje, jelikož zasahovala do všech životních oblastí. Stejně tak 

jako popisuje Vágnerová (2004, str. 89-91) i peer konzultanti zmiňují pocit zklamání z toho, že 

nezvládají to, co zvládali dříve. K tomu navíc ještě peer pracovníci zmínili fakt, že bylo velmi 

obtížné se smířit s tím, že nedopadlo něco tak, jak si plánovali a že jejich budoucnost bude jiná, 

než jak si ji představovali. V současné době se peer pracovníci vnímají jako osoby s vyšším 

sebevědomím, sami sobě více důvěřují, nezvnitřňují si předsudky společnosti a onemocnění 

neberou jako ústřední věc ve svém životě. Soustředí se i na ostatní životní role. Stejně tak jako 

to Regins (2018) popisuje v poslední fázi zotavení, kdy se nově nabité nebo znovu získané 

hodnoty a postoje jako naděje, důvěra a vlastní odpovědnost mohou promítat do dalších 

životních rolí.  
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Tyto role spatřuje v oblastech práce, lásky, rodiny a spirituality (Regins 2018, str. 54). 

V porovnání s výsledky tohoto výzkumu, kdy respondenti jako příčinu pozitivní změny 

nejčastěji uváděli práci, své blízké a přátele, psychoterapii a rodičovství, usuzuji, že kategoriím 

od Reginse (2018) se výsledky výzkumu přibližují. Až tedy na oblast spirituální, která v tomto 

případě nebyla zmíněna ani jedním z participantů. Nahradila ji psychoterapie, která ale 

samozřejmě může obsahovat i podporu, co se týká otázek víry, přijetí apod.   

 Na to bych ještě ráda navázala výzkumem, který prováděli Leamy a kol (2011). V něm 

popisují, pět kategorií, které mají na recovery vliv. V největší míře to bylo zplnomocnění 

(osobní kontrola nad svým životem) pak vazby/vztahy (například podpora od ostatních), 

nadějný výhled do budoucna, překonávání stigmatu a vlastní identita a nakonec smysluplnost 

(smysluplné životní role). S tímto výzkumem se výsledky toho mého tolik neshodují. Oblast 

vztahů by mohla být srovnatelná a možná i oblast zplnomocnění, které může být chápáno 

v přeneseném smyslu jako kontrola nad svým vlastním životem třeba i díky zaměstnání. 

Důsledkem psychoterapie by se dalo uvažovat o získání naděje a nalezení vlastní pozitivní 

identity, ale více srovnatelných možností v porovnání těchto dvou výzkumů nevidím.  

 Dále bych chtěla srovnat výzkumy, které se týkají pracovního prostředí. New Yorský 

výzkum od Marana a kol. (2012), prokázal, že si peer pracovníci často zoufají na své pracovní 

podmínky a na vytíženost a náročnost práce. Výzkum Walkera a Bryanta (2013) popisuje 

zkušenosti peer konzultantů s nízkou mzdou, potíže s přechodem mezi pracovní a osobní rolí 

a s diskriminací ze stran kolegů. Podobně o chování kolegů a o projevování předsudků vůči 

duševně nemocným ze stran kolegů a vedení, píšou i Moran a kol. (2012). Tým se k peer 

pracovníkům podle jejich slov chová někdy buď devalvujícím nebo příliš ochranářským 

způsobem. Tyto výzkumu, které jsem zmínila se od toho mého liší. Výsledky výzkumu, který 

jsem prováděla naznačují, že peer konzultanti se v práci cítí velmi dobře. Práce jim pomáhá, 

posiluje je a obohacuje. To, že je stresující, respondenti přiznávají, ale celkově se v zaměstnání 

cítí dobře. Zároveň ale při otázce, „co potřebují od kolegů,“ odpovídají, že je to právě pocit 

rovnocennosti, přijetí a důvěry. Nechtějí, aby se na ně v práci bral zvláštní ohled, kvůli jejich 

nemoci, ale stejně tak si přejí být přijímání takoví, jací jsou. Takže si myslím, že určitá spojitost 

s výzkumem od Moran a kol. (2012) může být nalezena, právě skrz potřeby, které peer 

konzultanti mají, ale které jsou v našem prostředí naplňovány.     

 Dále se objevuje fakt, že kompetence a náplň práce nejsou peer konzultantům úplně 

jasně řečené, a tak se v polovině případů děje to, že si vlastně peer pracovníci nejsou jistí, co 

mají dělat a zda to ještě mají v kompetenci.  
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O tomto fenoménu mluví i studie Mahlke a Kramera (2014), která potvrzuje, že je nutné 

v určitých věcech vyjasnit pracovní náplň, kompetence a strukturu pracovních míst.  

 Proto Walker a Bryant (2013) uvádí, že by bylo vhodné, školit vedoucí i zaměstnance 

v oblasti peer podpory. S tím musím souhlasit jelikož, i v mém výzkumu vychází, že všem 

vedoucím a zaměstnancům není jasné, co konkrétně a za jakých podmínek mohou peer 

konzultanti dělat. Samotní peer konzultanti vyjadřují potřebu být kontinuálně vzdělávání. 

Například v oblastech vedení terapeutických a motivačních rozhovorů, psychologie, 

psychopatologie, nebo v oblasti praktických nácviků modelových situací. Moran a kol. 

(2012) ve svém výzkumu popisují téměř to samé. Kdy doporučují pro peer konzultanty 

lepší vzdělávací systém, jelikož panují nesrovnalosti mezi nároky pracoviště 

a schopnostmi peer konzultantů, které získaly na vzdělávacím kurzu. Podle Morana a 

kol. (2012) si peer pracovníci přejí být více školeni v oblastech duševního onemocnění, 

v procesech recovery a také mají pocit, že by měli načerpat více znalostí o způsobu, jak 

klienty v zotavení podpořit. Tento závěr ohledně potřeb v oblasti vzdělávání je téměř 

totožný s výsledky tohoto výzkumu.   

8. Možnost rozvoje potenciálu lidí s duševním onemocněním 

Když vycházím z výsledků výzkumu a ze své praxe, myslím si, že často lidem chybí smysl 

a motivace k životu. Nemají z čeho se těšit, nebo se těší jen z věcí, které jsou zase rychle pryč. 

Je těžké si představit, že jsem na světě jen proto, že jsem a že nežiji pro nikoho dalšího, nebo 

pro něco, na čem mi záleží, na co se vyplatí čekat. Ze své zkušenosti s prací s klienty mám 

dojem, že lidé často postrádají životní smysl a motivaci k tomu, aby něco změnili.  Impuls ke 

změně obvykle přichází v případě, že se člověk pro něco nadchne. Něco pro něho začne mít 

speciální význam a uvidí perspektivu a v ní i naději.     

 Doporučila bych zkusit zavést dobrovolnické programy v psychiatrických nemocnicích, 

nebo třeba i částečně povinné programy, kdy by zkušenější pacienti měli možnost provádět 

léčbou a aktivitami ty méně zkušené. Stejně tak jako to funguje v psychiatrické nemocnici 

Bohnice, nebo v terapeutických komunitách. Aby si lidé s onemocněním zažili pocit, že něco 

dokážou, že jsou potřební, že jsou schopní někomu pomoci. Ráda bych uvedla příklad na paní 

A, za kterou chodím do psychiatrické nemocnice. Na světě je sama, přišla o bydlení, nechce 

vycházet ven ani před pavilon. Jde maximálně na kuřárnu. Už pátý rok žije mezi zdmi.  
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Nikdy nechtěla na terapii, nechtěla malovat, nechtěla si ani moc povídat. Jediné, o čem kdy 

mluvila, že jí baví, nebo že jí dělá v nemocnici radost, byly dvě věci. Ta první byla dočasná 

„role“ podavače špinavého nádobí. Kdy pomáhala v kuchyni, protože zaměstnankyně byla 

nemocná.  A dostala tak na chvíli i jinou roli než roli pacienta. A druhá byla, když přivezli na 

budovu starší ženu na vozíčku. Tehdy mi paní A. rozzářeně vyprávěla, jak jí nazouvá ráno 

bačkory, jak jí vozí na snídani nebo jí něco podá, když potřebuje. V tom byl najednou celý svět 

a smysl. I ona to tak viděla a prožívala. „Alespoň můžu s něčím pomoct, když už jsem tady.“ 

A to je přesně ono. Myslím, že by bylo praktické, kdyby mohli pacienti pomáhat personálu 

nebo ostatním pacientům, protože to může pomoci zažít si pocit odpovědnosti, zplnomocnění, 

radosti, smyslu apod. Dále by bylo užitečné, kdyby se organizace přestaly obávat brát lidi 

s duševním onemocněním jako dobrovolníky do svých řad. Mohli by se tak věnovat něčemu 

smysluplnému i v čase, kdy jsou propuštěni z nemocnice a pomoci sobě i někomu dalšímu. 

Dále bych určitě nepřestávala podporovat rodičovské skupiny a skupiny k podpoře 

partnerských a rodinných vazeb, jelikož jsou na cestě k zotavení velice důležité. Mohla bych 

i hovořit o podpoře projektů, které zajištují kvalitní psychoterapii za nižší ceny apod, což by 

pro klienty s invalidním důchodem, bylo potřebné. Jistě by bylo i na místě proškolit vedoucí 

služeb v tom, jak zapojovat per pracovníka do pracovního týmu a vytvořit základní „peerskou“ 

metodiku, od které by se mohly služby na míru inspirovat. A jako poslední bych ráda doplnila, 

že by bylo jistě prospěšné zrevidovat vzdělávací plán peer pracovníků a zkusit vytvořit program 

vzdělávání, který by obsahoval více praktických částí a měl by kontinuálnější charakter.  
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9. Závěr  

Na začátku diplomové práce jsem si položila otázku, zda je sebestigmatizace u peer konzultantů 

nižší než u ostatních duševně nemocných osob, jež jako peer konzultanti nepracují. Aby bylo 

možné efektivně využít zkušeností peer konzultantů pro duševně nemocné z běžné populace, 

chtěla jsem se skrz kvalitativní výzkum dozvědět, jak k nižší sebestigmatizaci došli, jak ji 

prožívají a jak se s ní vyrovnávají. Jakou roli v tom hraje jejich zaměstnání a okolí. Záměrem 

výzkumu bylo také nasbírat podněty k tomu, jak podpořit současné vzdělávání a postavení peer 

konzultantů v pracovním prostředí.        

 V kvantitativní části výzkumu vyšlo najevo, že peer konzultanti mají skutečně nižší 

míru sebestigmatizace v porovnání s populací běžně duševně nemocných. Nemají pocit, že by 

se neměli účastnit společenského života, aby chránili sebe a svou rodinu před ostudou, ani si 

nemyslí, že duševně nemocní mají sklony k násilí a nesouhlasí například ani s výrokem, že 

kvůli duševnímu onemocnění nemohou žít dobrý a naplňující život. Ale jak to? Jak je možné, 

že peer konzultanti, duševně nemocní lidé, mají jiný pohled na sebe a na svoje onemocnění než 

ti, kteří jako peer konzultanti nepracují? Jak tedy peer pracovníci sebestigmatizaci prožívají 

a co jim pomohlo se s ní vyrovnat? S touto otázkou jsem přicházela ke druhé, tedy kvalitativní 

studii. Peer pracovníci dříve rovněž patřili mezi ty, kteří se báli jít do společnosti, aby na nich 

někdo jejich onemocnění nepoznal. Také měli pocit, že nejsou ničemu prospěšní, že duševní 

nemoc jim pokazila život, zničila jejich sny, vzala jim sebehodnotu, sebedůvěru. Měli díky ní 

pocit, že jsou odpadem společnosti, že jsou něco horšího než ostatní, že jsou líní, divní 

a neschopní. Dříve o svém onemocnění hovořit nechtěli, a když to šlo, svou zkušenost raději 

skrývali.  Dnes jde ale o lidi, kteří mají vyšší sebevědomí než dříve, vnímají i jiné životní role 

než pouze roli psychiatrického pacienta. Někteří se naučili se svou nemocí zacházet tak, že její 

nástup brzy poznají a příznaky ztlumí na minimum. Vnímají se jako běžní lidé, kteří jsou 

schopní fungovat v běžném životě a předsudky společnosti si už neberou za své. Naopak proti 

předsudkům řada z nich aktivně bojuje. Sami pořádají destigmatizační projekty, pomáhají 

s přípravou vzdělávacích programů, zakládají spolky, svépomocné skupiny, pomáhají měnit 

pohledy odborníků, vysokoškolských studentů i kolegů v pracovním týmu. Zapojují se do 

programů primární prevence a jezdí na besedy vyprávět své příběhy naděje dětem i dospělým. 

V těchto aktivitách a k tomu ještě v podpoře klientů s duševním onemocněním, vidí peer 

konzultanti svůj přínos pro společnost. Své onemocnění berou jako něco, co je součástí jejich 

života a co ve všem tom negativním začalo ukazovat i pozitivní stránku.  
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Díky tomu, co prožili, navzdory tomu, čím si prošli, mají teď možnost pomoci dalším. Co se 

ale stalo v životech peer konzultantů jinak, než v životech jiných? U každého to byla různá 

kombinace aspektů. Peer konzultantům pomáhaly sociální služby, které je podporovaly 

v sociální rehabilitaci, pomáhaly jim s nalezením bydlení, nebo zaměstnání. Někdy pomohla 

i změna ošetřujícího psychiatra, který lépe reagoval na potíže, které dotyčný měl, povzbuzoval 

ho a byl ochotný zkoušet nové léky.  Léčivé bylo i zjistit, že se s nemocí člověk nepotýká sám. 

Že někam patří, že existuje někdo, kdo má stejné potíže. K tomu sloužilo vyhledávání 

podrobných informací o konkrétních diagnózách, což často pomáhalo i k tomu, aby dotyčný 

svou nemoc přijal. Dalšími aspekty, které pomáhaly s vyrovnáváním se se sebestigmatizací 

byly hledání vlastních pozitivních stránek, představa životních cílů nebo role rodičovství. 

Velmi významných faktorem byla i podpora přátel a blízkých.    

 Druhým důležitým vlivem pro překonání nízké sebehodnoty byla některá z forem 

dlouhodobých psychoterapií. A nejčastěji zmiňovanou pozitivní změnou, která měla vliv na 

vlastní sebepojetí a na sebestigmatizaci, bylo zaměstnání. Které peer konzultanti považují za 

místo, kde se téměř všichni cítí být přijímání, podporování, váží si dobrého kolektivu a nových 

přátel. I díky své práci chodí nyní raději do společnosti a pozitivně přehodnotili svůj pohled na 

život s duševním onemocněním. Práce je baví, dělá jim radost. Někdy sice nemají úplně jasno 

ve svých kompetencích a v pracovní náplni, ale zároveň vědí, že mají kolegy, na které se mohou 

kdykoli obrátit, pokud si s něčím nevědí rady a někteří z nich jsou i rádi, že mají v práci určitou 

svobodu. Od svého týmu potřebují mít zajištěný pocit rovnocennosti, podpory, důvěry, 

pochopení i přijetí. Také mít možnost otevřené komunikace a pravidelné zpětné vazby.  To 

ale ve většině případů peer konzultanti v práci zažívají a zaměstnání je pro ně místem, kde se 

mohou seberealizovat, kde můžou pomoci druhým a kde se jako kouzlem mění špatné věci 

v dobré. Práce je pro něco, co jim do života vnáší pozitivní energii, sílu a obohacení. 

Potenciálem k rozvoji je hlavně v oblasti vzdělávání. Přípravu na své zaměstnání v rámci peer 

kurzu vnímají peer pracovníci jako velmi zajímavou, povedou a nezbytnou pro začátek, ale 

zároveň jako naprosto nedostatečnou v porovnání s tím, co ve skutečnosti potřebují ve svém 

zaměstnání umět a znát. Peer konzultanti by se potřebovali dále vzdělávat v oblastech krizové 

intervenci, v praktických dovednostech nebo ve vedení terapeutických a motivačních 

rozhovorů. Rovněž by rádi využili možnosti delšího kontinuálního vzdělávání, zaměřeného 

přímo na jejich profesi.  
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