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Anotace 

 

Diplomová práce poukazuje na to, že veřejnost stigmatizuje lidi s duševním 

onemocněním a jejich rodiny a blízké. To je problém především neznalostí, postojů a 

diskriminace. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část podložená mnoha 

výzkumy dokládá velkou míru neznalostí o duševním onemocnění, masovou 

diskriminaci, zároveň se ale ukazuje, že postoje se dají měnit, stejně jako ostatní dvě 

složky a že lidé s duševním onemocněním mají šanci se zotavit a žít plnohodnotným 

životem se smysluplnou prací. V praktické části je představena zpráva z kvantitativního 

výzkumu, který prokazuje, že zapojit lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním 

do výuky budoucích profesionálů v pomáhajících profesích představuje účinnou 

destigmatizační strategii.  
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Abstract 

 

This thesis will delve into the anomalies that ostracize people with mental ilness and 

their families. These causal effects originate from unfamiliartiy, attitudes and 

discrimination. This thesis will be divided into two categories: the theoretical and the 

practical. The theoretical will consist of scientific research based on the limited 

knowledge of psychological illnesses and the universal discrimination that is associated 

with them. And also how these facts can be altered and people with mental illness have 

a chance to recover fully, live normal lives and be able to function in a productive 

society. The practical will demonstrate how people who previously had psychological 

disorders were given opportunities to teach future professionals and how this method 

proved to be an effective strategy to change social stigma pertaining to psychological 

illnesses. 
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ÚVOD 

 

  Téma diplomové práce vzniklo na základě autorčiny účasti na dvou volitelných 

seminářích na Pražské vysoké škole psychosociálních studií s tématy Self management, 

Recovery, Destigmatizace a Peer programy perspektivou uživatelů. Ve skutečnosti se 

jednalo o projekt „Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševní 

zdraví“ v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. V tomto programu 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vytvořilo tým lidí s vlastní zkušeností se 

závažným duševním onemocněním a připravilo pro studenty na vysokých školách čtyři 

šestihodinové vzdělávací moduly s názvy uvedenými výše. 

  Na základě rozsáhlé zahraniční literatury vypracovala teoretickou část práce. U 

zahraničních článků se jednalo o vlastní překlad autorky.  

  První kapitola se věnuje stigmatu.  Stigma je v práci pojato jako komplexní 

problém neznalostí, postojů a diskriminace. Tyto 3 složky jsou i součástí velké kapitoly. 

Práce poskytuje vhled do problematiky a popis jednotlivých teorií podloženými 

výzkumy.  

  Další velkou kapitolu tvoří změna v pojetí duševní nemoci, kde se přes počáteční 

izolaci duševně nemocných dostane autorka až k novějšímu modelu Recovery, který 

pomáhá těmto lidem stanovit si životní cíle, naplňovat je a zaměřuje se tak na pozitivní 

vlastnosti a dovednosti. Tento způsob vede jednotlivce vlastní cestou k zotavení. 

V práci autorka také uvádí, že lidé s duševním onemocněním mohou svým životním 

příběhem poskytnout jedinečnou možnost nahlédnout do světa jejich prožívání a ukázat 

i nové, vyhovující způsoby k zotavení.  

  Praktická část práce se potom zabývá vlastním kvantitativním výzkumem, kde se 

porovnávají dvě skupiny studentů z pomáhajících profesí. První skupina se účastnila 

seminářů s lidmi s vlastní zkušeností duševního onemocnění a druhá ne, i přes to, že 

měla stejnou možnost výběru. Cílem tohoto šetření je propojit teoretickou část 

s praktickou a potvrdit, že zapojení lidí s duševním onemocněním je účinnou 

destigmatizační strategií.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 STIGMA 
 

Téma stigmatu bylo rozpracováno v mnohých publikacích, ať už se jedná o 

stigma psychiatrických pacientů či jakékoli jiné. Cílem této kapitoly je shrnout 

dosavadní pojetí problematiky stigmatu duševně nemocných a pokusit se o lidské 

vysvětlení toho, co může způsobit duševně nemocnému nebo jeho okolí. Velký důraz se 

v této kapitole klade na postoje, předsudky a neznalost vedoucí ke stigmatizaci na 

základě dosavadních teorií a přístupů. 

  Pojem stigma se objevilo poprvé v Řecku. Nositel stigmatu byl člověk s 

morálním prohřeškem, někdo, koho ostatní považovali za nehodnotného pro společnost. 

Vypalovali mu na tělo znaky, aby byl pro ostatní dobře rozeznatelný. Takoví lidé byli 

například otroci nebo vrahové a patřili na okraj společnosti (GOFFMAN, 2003). V 

průběhu staletí se význam přesunul přes svatá znamení na těle, nazývaná také jako 

stigmata, až po dnešní současnost. 

  Je tedy zajímavé si porovnat, jakého významu stigma nabylo v dnešní podobě ve 

srovnání s Řeckem. K tomu, aby se v současnosti stal člověk stigmatizovaný, 

nepotřebuje být morálně nezpůsobilý. Postačí úplně, když se narodí s vrozenou vadou 

nebo když je nedostatečně komunikativní, obecně, pokud vybočuje nějakým způsobem 

ze společenských norem. 

   Autorka této práce se zamýšlí nad tím, jak je možné, že si lidé mezi sebou 

vyberou někoho, koho potom označí za „jiného“? Dobrým, ale přeci jen extrémním 

příkladem jsou zmiňovaní řečtí otroci. S těmi bylo zacházeno podobně jako s věcmi, 

resp. se stroji (GOFFMAN, 2003). 
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   Aby společnost mohla označit někoho za méněcenného, nástrojem svých 

potřeb, musí naplnit určité předpoklady jako je nerovnost mezi lidmi a mechanické 

pojetí člověka.  

   Důkazem autorčiny myšlenky se nabízí koncentrační tábory a nehumánní 

způsoby zacházení s lidmi v nich. V rozhovorech s dozorci se často uvádí, že o 

upalovaných Židech nesmýšleli jako o lidech, ale jako o někom, kdo špiní lidskou rasu. 

Z uvedeného vyplývá, že aby mohli lidé někoho stigmatizovat, nemohou ho brát za sobě 

rovného.  

  Lidé trpící stigmatem velmi dobře cítí, kdo s nimi jedná jako s partnery, kdo jim 

rozumí a u koho vzbuzují nežádoucí emoce jako je lítost, odpor, hněv, smutek atd. 

Podle výpovědí mnoha duševně nemocných se však ukazuje, že v reálném životě se lidé 

na stigmatizovaného dívají přesně skrze tyto emoce a nedochází tak k pravým vztahům, 

ale ke vztahům nerovným, kdy stigmatizovaný cítí pocit méněcennosti či nepochopení 

(THORNICROFT, 2006).  

  Stigma se objevuje u mnoha osob, a to nejen u duševně nemocných. Vzhledem 

k výběrovosti práce budou ale další řádky věnované pouze duševnímu onemocnění. Pro 

hlubší pochopení problematiky a k jejímu přehlednějšímu konceptu si autorka vybrala 

z několika možností pojetí G. THORNICROFTA, kdy uvádí, že „Stigma můžeme spíše 

považovat za zastřešující pojem, který se skládá ze tří hlavních prvků: problém 

vědomostí (neznalost), problém postojů (předsudky) a problém chování (diskriminace) 

(THORNICROFT, 2006, s. 206).  

   Tato triáda je ústředním tématem diplomové práce. Jednotlivé složky spolu 

bezesporu, na základě výzkumů uvedených níže, souvisí. Určité komplikace se objevují 

v problematice kauzality. To znamená, že nelze jednoznačně říci, jaká složka ovlivňuje 

jinou. Neznalost, postoje a diskriminace se vzájemně ovlivňují, ale kauzalita zcela 

zřejmá není. V praktické části autorka práce uvádí výzkum zabývající se právě změnou 

postojů díky přímému kontaktu s osobou s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.  
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1.1 Neznalost o duševním onemocnění 
 

Jedním z dílčích sdělení této práce by mělo být, že veřejnost stigmatizuje lidi 

s duševním onemocněním i jejich blízké. Pojednávají o tom další kapitoly. Zároveň na 

základě výzkumů vyplývá, že takové chování nebývá velmi často podloženo faktickými 

informacemi, ale vychází z vlastních předsudků.  

  V této kapitole se autorka práce zabývá duševním onemocněním z pohledu 

veřejnosti, zároveň se pokusí vyvrátit mýty o tom, co skutečně obnáší být takto 

nemocen a co jsou naopak mýty. Kapitola neobsahuje jednotlivé popisy nebo snad 

diagnostiku, naopak propojuje souvislosti celého textu s problematikou v reálném 

životě. 

  Lidé bez vzdělání v oboru vědí o duševním onemocnění velmi málo. I to je 

jedním z důvodu stigmatizace. V následujícím textu autorka uvádí, že vyšší znalosti 

snižují stigma. Je tedy zřejmé, že edukace v této oblasti může také snižovat negativní 

povahu předsudků. Dále se věnuje tomu, jaké nemoci jsou stigmatizované více, jaké 

méně, čeho se lidé obávají. 

  A. JANÍK a K. CHROMÝ se shodují na zajímavé myšlence, kdy se lidé bez 

lékařského vzdělání málokdy odváží hodnotit fyzické zdraví někoho v okolí. V 

opačném případě je tomu u duševně nemocného, kdy téměř každý bez ohledu na 

vzdělání dokáže o někom říci, že se jedná o blázna (CHROMÝ, 1990;  JANÍK, 1987). 

„Otázka, co znamená být psychicky nemocný, je skoro stejně všeobecná jako otázka, co 

znamená být člověkem" (DÖRNER a PLOG,1999, s. 6). 

  První problém vyvstává hned při diagnostice onemocnění. Existuje mnoho 

přístupů, jak dát pacientovi diagnózu, co však lze považovat za problém, je nutnost 

takového postupu. Prohloubení znalostí o duševních onemocněních a jejich dopadu na 

pacienta v posledních letech způsobilo větší citlivost k "nálepce" diagnózy. Již před 25 - 

ti lety napsal K. CHROMÝ, že "Vysoká pohotovost odborníků vidět duševní poruchu 

pramení dále ze svérázného principu řešení nejistoty v diagnostickém procesu 
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(CHROMÝ, 1990, s. 25). Tento jev označuje jako "presumpci nemoci" (CHROMÝ, 

1990, s. 25). 

  Mnoho výzkumů se snažilo dokázat, že lidé inklinující k vysoké stigmatizaci 

duševně nemocných tak činí proto, že o této problematice nemají dostatek znalostí. 

Tento jev se prokázal i ve studii z Anglie, kdy vědci zkoumali postoje lidí, v jejichž 

blízkosti domova se měla vytvořit nová centra pro duševně nemocné. Zkoumal se 

strach, sociální kontrola a postoje. 

  Většina lidí měla malé znalosti o duševní chorobě, a to i přes to, že znala někoho 

s takovým onemocněním. U lidí ve věku 50 let a více a u lidí z nižší společenské vrstvy 

se prokázala znatelně menší znalost v korelaci s vyššími negativními postoji (WOLV, et 

al., 1996).  

 

1.1.1 Schizofrenie v porovnání s dalšími 

 

  Lidé obecně nemají velké představy o tom, co je duševní onemocnění, 

v souvislosti s tím tak mají mnoho předsudků. O schizofrenii dokonce mnoho lidí 

přemýšlí jako o rozdvojené osobnosti (THORNICROFT, 2006) a znalosti o této nemoci 

jsou velmi mizivé. 

  Například v Německu proběhl v roce 2002 výzkum s asi 7000 občany ve věku 

16 let a více. Telefonicky jim byl předložen standardizovaný dotazník zaměřený mimo 

jiné i na znalosti schizofrenie. Výsledkem bylo, že pouhých 31 % z dotazovaných 

dokázalo pojmenovat příčiny schizofrenie. 76,5 % lidí se domnívalo, že lidé se 

schizofrenií musí nutně užívat léky a přes 80 % souhlasilo s názorem, že člověk bez 

duševního onemocnění by měl být upřednostněn při výběru do zaměstnání před 

člověkem s minulostí léčby schizofrenie.  

 Mnoho výzkumů schizofrenie se koná pod záštitou Světové psychiatrické 

asociace Global v kampani Boj proti stigmatizaci a diskriminaci schizofrenie. Dalším 

takovým je příklad uvedený níže. 
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  Proběhl prostřednictvím telefonických rozhovorů s lidmi žijícími v blízkosti 

centra zdraví. Výsledky byly povzbudivější v tom, že přes 60 % dotazovaných dokázalo 

identifikovat příčinu schizofrenie, většina z nich uváděla biologickou podstatu. Dále se 

prokázala rostoucí sociální vzdálenost se zvyšováním úrovně intimity.  

  To znamená, že čím by měl mít dotazovaný intimnější vztah s duševně 

nemocným, tím menšímu procentu lidí by to nevadilo. Zajímavé však bylo také zjištění, 

že znalosti o duševním onemocnění byly nižší u starších lidí a dále, že se objevila 

korelace mezi znalostmi o schizofrenii a nízkém stigmatu (STUART a ARBOLEDA-

FLOREZ, 2001).  

  Tento výzkum je tedy v souladu s předchozími teoriemi o tom, jak snižovat 

stigma vůči duševně nemocným.   

  V porovnání s jinými nemocemi je schizofrenie stigmatizována nejvíce. Zdá se, 

že ostatní onemocnění jsou pro veřejnost více čitelná a tudíž vůči nim nevzniká tolik 

předsudků. To dokládají i výzkumy agresivity, kdy v souvislosti se schizofrenií existuje 

více výzkumů než třeba u bipolární poruchy, přitom obě tyto nemoci postihují asi 1 

člověka z 200 (THORNICROFT, 2006).  

  Dalším důkazem této myšlenky je i průzkum veřejného mínění v Německu. Přes 

1500 lidí odpovídalo, jakým způsobem by pomohli člověku trpícímu depresí (asi 500 

lidí) a jakým způsobem osobě se schizofrenií (asi 1000 dotazovaných). Krátce jim byla 

nastíněna problematika deprese a schizofrenie. Měli na výběr z osmi možností, od 

rodiny až po psychiatrickou péči.  

  U každého onemocnění měly dvě možnosti výběru. Nejprve to, co volí jako 

důležitější péči a druhou méně důležitou. Díky tomu, že dotazovaní si myslí, že deprese 

je způsobená sociálními faktory jako nezaměstnanost, návykové látky atd., asi 40 % 

dotazovaných zvolilo na první i druhý pokus péči rodiny. Na rozdíl od schizofrenie, kde 

lidé předpokládají biologickou podstatu onemocnění, by asi 30 % zvolilo péči 

psychiatra (ANGERMEYER, et al., 1999). 

 Zajímavé srovnání schizofrenie, alkoholismu a deprese provedla podobná studie 

v Německu. Jednalo se o porovnávání postojů asi u 1000 osob k těmto onemocněním    
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v letech 1990 a 2011. Oproti předchozí studii se zvýšilo doporučení dotazovaných lidí 

na vyhledání lékařské pomoci u všech onemocnění.  

  Nadále přetrvává názor, že schizofrenie má biologický původ, mnohem 

zajímavějším zjištěním bylo, že negativní postoje se vůči schizofrenii nesnížily, u 

alkoholu a deprese však ano a to v souvislosti s tím, že lidé nepřikládají alkoholové 

závislosti a depresi biologickou podstatu (ANGERMEYER, et al., 2013).  

 Z mnoha výzkumů tedy vyplývá, že schizofrenie má podle veřejného mínění 

biologickou podstatu, na rozdíl třeba od deprese, nebo alkoholismu. Zároveň se 

potvrdilo, že schizofrenie je nejvíce stigmatizovanou nemocí a to i přes velké množství 

výzkumů vyvracejících zvýšenou míru agresivity těchto osob.  

  Autorka této práce se domnívá, že důvodem pro zvýšenou stigmatizaci je malá 

informovanost, nedostatečné znalosti o duševním onemocnění, schizofrenii nevyjímaje. 

Zdá se tedy, že více znalostí o duševním onemocnění by mohlo vést ke zlepšení 

negativního stigmatu.  

 

1.1.2 Mýty 

 

  Tím, že laická veřejnost nemá dostatek informací o tom, co duševní onemocnění 

znamená a dozvídá se o nich prostřednictvím novin, filmů, televize, časopisů, atd., 

vznikají mezi lidmi mylné představy o tom, co vlastně znamená být takto nemocen. 

Například si někteří lidé pletou mentální retardaci s duševním onemocněním. 

  Obzvlášť nosné jsou odborníky zvané laické mýty, proti kterým se snaží bojovat. 

Mnohé z těchto mýtů se týkají především schizofrenie. Jsou jimi například, že 

schizofrenie je totéž co rozdvojená osobnost, duševně nemocní jsou jedinci se slabou 

vůlí, deprese je projevem lenosti, duševní onemocnění jsou nevyléčitelná a netýkají se 

"normálních lidí", atd. (THORNICROFT, 2006). 

  Mýtů o duševním onemocnění je celá řada, výše jmenované jsou pouze ilustrací 

jejich povahy. Je z nich patrné, že být psychicky nemocen s sebou nese příkoří 

vycházející z podstaty nemoci a zároveň z myšlenkových omylů ostatních.  
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  K mýtům přispívají i média. Ta jsou rozpracována v další kapitole. Obecně se 

ale dá říci, že média také přispívají velkou měrou na zveličování skutečnosti, že osoby 

s vlastní zkušeností duševního onemocnění jsou násilní.  

 Z dosavadních výzkumů vyplývá, že naprostá většina lidí se schizofrenií 

nebezpečná není a pokud ano, příčinou je užívání návykových látek. Pokud k násilí 

dojde, jsou jím nejvíce ohrožení nejbližší rodina a známí (THORNICROFT, 2006). Co 

se týká společnosti obecně, schizofrenici mohou být pravděpodobněji obětí násilí spíše 

než jeho strůjcem.  

  Mnoho výzkumů prokázalo, že lidé nemají dostatečné znalosti o duševním 

onemocnění. Malá informovanost je spojena se stigmatizujícími postoji. Autorka bere 

v úvahu spojitost mezi neznalostí, postoji a diskriminací. Z té vyplývá, že edukace 

společnosti o tom, co doopravdy znamená být duševně nemocný, by znamenala 

eliminaci negativních postojů. 

 

 

1.2 Postoje 
 

  Postoje jsou v sociální psychologii velmi atraktivním tématem. Důvody, proč 

tomu tak je a proč se objevují i v této práci nejlépe vystihuje názor, že díky porozumění 

postojům lidí lze snáze predikovat chování. „Vychází se z předpokladu fungování 

kauzálního vztahu, tj. že poznání postojů umožňuje zformulovat víceméně platné 

předpoklady o směrech budoucího chování jeho nositele“ (VÝROST a SLAMĚNÍK, 

2008, s. 127).  Jak dokazuje další text, tato definice je mnohem složitější. Ne každý 

postoj je v souladu s chováním a ne každé chování odráží vlastní postoje. 

  Po detailnějším prozkoumání toho, co postoje jsou, vyplývá několikeré 

vysvětlení. Fishbein a Ajzen tvrdí, že se jedná o "… naučené predispozice k celkově 

příznivé či nepříznivé reakci na daný objekt, osobu či událost" (cit. dle HAYES, 1998, 

s. 95).  Krechova definice dále poukazuje na prvky činnosti a jednání, zároveň 

nevyvrací ani ostatní aspekty  (cit. dle NAKONEČNÉHO, 2009). 
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  Postoje umožňují lidem vystupovat určitým způsobem. Skrze ně totiž člověk 

dokáže prosazovat i svůj hodnotový systém, dokáže se identifikovat s jistou skupinou a 

naopak ostatním dávat najevo, že k nim nepatří. Postojů je celá řada a nedá se tak zcela 

rozlišit jeden od druhého, ale spíše je seskupovat (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008).  

 

1.2.1 Vývoj postojů skrze výzkumy 

 

  Počátek výzkumů se datuje k začátku 20. století, kdy se odborníci snažili 

definovat, co se pod pojmem postoj skrývá a jakým způsobem ho tedy měřit. Původními 

teoriemi bylo kognitivní a behaviorální učení a výzkumy se zabývaly vztahem postoje a 

chování (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008).   

  A. R. COHEN však upozornil na to, že postoje nejsou jen ve vztahu s chováním, 

ale významnost kladl i na psychologické procesy uvnitř jedince (COHEN, 1964). 

   Zajímavostí je, že do té doby se odborníci zabývali postoji jedním směrem. 

Tvrdili totiž, že postoje ovlivňují chování. Bem přichází s názorem, že tomu může být i 

naopak. Naše chování může ovlivnit i postoje, aby byla zachována důležitá vnitřní 

homeostáza (cit. dle VÝROSTA a SLAMĚNÍKA, 2008).  

  Důkazy o tom, jak náročné je zachytit pravou podstatu postoje, dokládá výzkum 

R. T. LAPIERA. Ten dokázal svým vlastním bádáním posunout problematiku vztahu 

postoje a chování o krok dále. Dohodl se s čínským manželským párem a ve třech 

absolvovali dvouletou cestu po USA. Za tu dobu společně navštívili asi 250 zařízení, 

jako jsou hotely, kempy, restaurace, atd. Kromě jednoho případu, kde nebyli přijati, jim 

všude vyšli vstříc. 

   Po návratu zpět R. T. LAPIERE napsal do všech míst, kde byli přijati dopis, ve 

kterém se ptal na ubytování či rezervaci míst pro čínské hosty. Odpovědí mu zpět přišla 

asi polovina, co bylo však zajímavější, že přes 90 % zařízení mu odepsalo zamítavě. 

Lidé se tedy při styku s manželským párem chovali jinak, než jsou jejich postoje. 

Z tohoto velmi starého výzkumu z roku 1934 tedy vyplynulo, že je velký rozdíl mezi 

samotným chováním člověka a jeho vnitřními postoji (LAPIERE, 1934). 
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  Toto zjištění vyvolalo vlnu otázek, jestli je užitečné postoje vůbec zkoumat, 

protože se najednou ukázalo, že skrze ně není možné predikovat chování a bylo tedy 

nutné podniknout revizi dosavadních výsledků (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008).   

  Výzkum tak svým způsobem rozšiřuje i definici, že skrze postoje je možné 

predikovat chování, uvedenou na začátku kapitoly o postojích. Vyplývá z něho, že 

postoje mohou být predikcí chování (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008, s. 127). Zároveň 

chování nemusí vždy odpovídat postojům. Tímto poznatkem se samozřejmě 

problematika postojů velmi komplikuje. 

  Na první pohled se může laikovi zdát, že výzkumy v minulém století vnesly do 

problematiky postojů určitou neuspořádanost. V literatuře se objevují protichůdné 

názory teoretiků, vzájemně si odporující závěry výzkumníků a mnoho definic, z nichž 

žádná nepostihuje postoje v celé komplexnosti. Autoři píšící o postojích se soustředí na 

jednotlivé složky a dávají je do vztahů s jinými prvky lidské osobnosti.  

  Původní myšlenkou byl vztah postoje a chování, dále Cohenova triáda, kde šlo o 

„vlastnosti podnětu, odpovědi jedince a psychologické procesy, které zprostředkovávají 

vztahy mezi podněty působícími na jedince a jeho odpovědi“ (cit. dle VÝROSTA a 

SLAMĚNÍKA, 2008, s. 130). 

   Fishbein a Ajzen hovoří o vztahu s přesvědčeními. Tím, že si lidé vytváří 

pozitivní nebo negativní přesvědčení, vytváří si tak i vůči tomu postoj. Tato teorie 

znovu zaktivizovala výzkumnou činnost zaměřující se na problematiku. Ajzen naproti 

tomu tvrdí, že je třeba se zabývat otázkou konkrétnosti a globálnosti postoje ( cit. dle 

HAYES, 1998). 

  Co lze ale závěrem tohoto krátkého exkurzu tvrdit je, že autoři se sice v mnohém 

různí, shodu však nalézají v tom, co je obsahem postoje. Skládá se z určitých složek, 

pouze přikládají větší důraz jiné z nich. Jsou jimi složka kognitivní, emotivní a 

konativní. G. THORNICROFT s tímto konceptem souhlasí, přidává k nim ještě 

evaluativní složku, což se dá chápat jako hodnotící hledisko (THORNICROFT, 2006). 

   Autorka této práce chce však podtrhnout právě to, že předpokladem postoje je 

hodnotový systém člověka, hodnotící hledisko. Dokonce se domnívá, že tvoří základní 



19 
 

kameny postojů. Důvodem je původ utváření názorů. Hodnoty slučují kognitivní, 

emotivní složku postojů a z nich potom vyplývá ta poslední, samotné jednání.  

  Samozřejmě připouští i velký tlak společnosti. Někdy může dojít k opuštění 

vlastního systému hodnot a přijetí společenských. Na druhou stranu se touto 

domněnkou snaží vystihnout původnost postojů, nikoli její modifikace vnějšími vlivy.  

    Autorka této práce se domnívá, že i přes počáteční vymezení pojmosloví, 

nesrovnalosti ve výzkumných metodách, pátrání po platné definici či jakýchkoli 

nejasností prodělala problematika postojů od 20. století značný posun a přispěla tak 

k rozvoji sociální psychologie a výzkumu jako takovému.  

  Svoji trnitou cestou i naznačuje, jak složitý úkol je popis lidské osobnosti skrze 

vytváření teorií. Dokazuje, jak často je možné se mýlit a to i přes to, že se výzkum zdá 

validní. Navíc neustálé ověřování dosavadních výsledků přineslo platné nástroje na 

měření postojů a naše společnost se tak může již věnovat vlastní výzkumné činností 

opírající se o pevné teoretické základy.  

  Jedním z takových nástrojů je i na českou populaci standardizovaný dotazník 

RIBS (Reported and Intended Behaviour Scale), do češtiny přeložený jako Dotazník 

reportovaného a zamýšleného jednání.  Ten se zabývá vlastní zkušeností společnosti 

s lidmi s duševním onemocněním, a zároveň pokládá otázky budoucího jednání vůči 

nim. Tato metoda je součástí praktické části diplomové práce.  

 Vývoj problematiky postojů taky dokazuje skutečnost, že i s nalezením 

odůvodnění lidského chování není možné se na něj vždy spoléhat v praktickém životě. 

Co však zařídit lze, je snížení negativních postojů větší informovaností o duševním 

onemocnění. Dále se dá tvrdit, že postoje obsahují složku kognitivní, emotivní, 

konativní a evaluativní, a to jsou velmi důležité informace, na kterých se dá stavět.  
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1.2.2 Změna postojů 

 

  Velmi zajímavou myšlenku do tématu této práce přináší M. B. SMITH et al., 

kteří se zabývají změnou postoje. Ta je obzvlášť důležitá. Pokud by došlo ke změně 

postojů vůči duševně nemocným, nebyli by v České republice tolik stigmatizovaní. 

Autoři tuto problematiku vysvětlují tak, že každý se snaží utvářet svět způsobem co 

možná nejvíce srozumitelným pro sebe sama. Svět, v němž se člověk orientuje. Snaží se 

chápat situace a rozumět jim. Pokud by však porozumění mělo výrazně ohrozit stabilní 

přesvědčení, dopadne na člověka velká úzkost a ta naopak způsobí, že se uzavře do sebe 

(SMITH, et al., 1956).  

 Autoři tedy přinášejí vysvětlení. Změna postoje je možná, pokud je pozvolná, 

netýká se pevně daného postoje a pokud dotyčný neprožívá jinou úzkost. Čím více má 

člověk informací, tím více se může obohacovat jeho osobnost a jeho postoje a názory 

(SMITH, et al., 1956).  

  Autorka této práce s názorem výše souhlasí. Je to jedna z možností, jak pomoci 

k destigmatizaci duševně nemocných. Zprostředkovat informace či osobní zkušenosti 

lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním širší veřejnosti. Bližší seznámení se s 

problematikou či dokonce s konkrétními osobami s duševní nemocí by podle teorií mělo 

přinést snížení stigmatu, jímž tito lidé trpí. Možnostmi, jak dojít ke změně postojů vůči 

duševně nemocným, se bude autorka zabývat v dalších kapitolách. 
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1.2.3  Postoje jako vrozenost či výsledky učení 

 

  Mnoho teoretiků se zabývá původem postojů. Jsou-li vrozené či naučené. Vědci 

provádějí rozmanité výzkumy a každá skupina odborníků jimi potvrzuje svůj názor. 

Jedni tedy tvrdí, že jsou postoje vrozené a jiní, že naučené.  

  Názor autorky této práce se shoduje s názorem Bandury a McDonalda. Ti tvrdí, 

že postoje se dají osvojovat ( cit. dle HAYES, 1998). 

  Tento výrok je v souladu s jejich výzkumným šetřením s dětmi. Vyprávěli jim 

příběh o poničení jistého předmětu. V jednom příběhu člověk nesobecky, ale hodně 

poničil předmět a ve druhém ho poničil méně, za to s úmyslem toto udělat. Děti 

společně o příbězích diskutovaly a poté byly rozděleny do dvou skupin.  

  Jedna skupina se při debatě setkala s dospělou osobou a ta prosazovala názor 

opačný, než skupina měla. Druhá skupina dětí byla bez dospělého, pouze dostala úkol, 

aby se snažila myslet si opak toho, co si myslela po zhlédnutí. Výzkum má tedy dvě 

skupiny a obě by si měly myslet totéž, s tím rozdílem, že jednu skupinu se snažil 

ovlivnit dospělý a ta druhá změnu názoru dostala jako úkol.  

  Výsledkem z této studie je, že děti ve skupině s dospělým vykazovaly svůj 

postoj mnohem výrazněji oproti druhé, dětské skupině (HAYES, 1998). Experiment 

dokazuje, že postoje se dají osvojovat a roli hraje úloha dospělého. 

  Zdá se tedy, že naučit se postojům je možné, obzvlášť v dětském věku a mají-li 

v prostředí člověka, od kterého se učí. Tímto výzkumem se dá také stavět na tom, že 

děti se učí např. od svých rodičů a přijímají tak i jejich postoje v rámci rodiny. Bandura 

je autorem teorie observačního učení a autorka této práce se tedy díky této znalosti 

domnívá, že observační učení dokáže vysvětlit i původ postojů.  

  Z uvedeného tedy vyplývá, že děti se mohou učit postoje, přijímat je 

zprostředkovaně od dospělých. Autorka v souladu s celou řadou výzkumů předpokládá, 

že zapojení lidí s duševním onemocněním, takzvaných PEER lektorů s vlastní 

zkušeností do programů na základních školách by mohlo vést ke zlepšení situace 

stigmatizace.  
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1.2.4 Kognitivní disonance 

 

Lidé preferují chování v souladu se svými postoji. To jim umožňuje vyznat se lépe ve 

svém pojetí světa a vyhnout se nepříjemným pocitům. Z výzkumů výše je však patrné i 

to, že chování nemusí být vždy v souladu s postoji. To se dá vysvětlit i tak, že některé 

postoje nejsou tak vyhraněné, aby jejich chování muselo být s nimi v souladu.   

  Teorie kognitivní disonance se snaží vypořádat právě s tou situací, kdy postoj a 

chování jsou v opravdovém rozporu. Zároveň poukazuje na způsob vztahu mezi 

chováním a postoji.  

  L. FESTINGEROVA teorie změny postojů je založena na poznávacím souladu, 

resp. nesouladu. To znamená, že každý člověk se cítí spokojeně, pokud jsou jeho 

postoje v souladu, v rovnováze jednak s  postoji jiného člověka, se kterým je 

v interakci, anebo se svými vlastními. V případě, že tomu tak není, je nutné provést 

určitě změny, aby se stav vrátil do původního stavu tím, že se změní jeden nebo více 

postojů.  Pojem kognitivní disonance je tedy základem pro takovou změnu.  

   Pro názornost této problematiky autorka uvádí jeden z velice známých 

experimentů. Autoři L. FESTINGER a J. M. CARLSMITH dali skupině probandů 

velmi nudný manuální úkol. Po hodině této činnosti se všichni zúčastnění shodli na tom, 

že práce je skutečně nebaví.  

  Tito lidé byli potom rozděleni do dvou skupin podle množství finanční odměny. 

Jedna skupina dostala dolar za hodinu práce a druhá dvacet. Nakonec obě skupiny 

dostaly za úkol naučit tuto činnost jiné dvě skupiny s tím, že ho mají prezentovat velmi 

pozitivně a zábavně (FESTINGER a CARLSMITH, 1959). 

  V závěru experimentu autoři demonstrují důkaz kognitivní disonance. Obě 

skupiny se snažily prezentovat úkol další skupině. Probandi, jejichž odměna byla dvacet 

dolarů, se nebáli říci, že práce byla nudná. Rozdíl nastal ve druhé skupině, kdy za jeden 

dolar nestálo nikomu lhát, a proto změnili celý svůj postoj vůči této činnosti.  

To se ukázalo právě ve chvíli, kdy účastníci výzkumu s odměnou jednoho dolaru 

popisovali ostatním úkol mnohem pozitivněji (FESTINGER a CARLSMITH, 1959). 
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 Díky tomu, že autorka této práce dává do souvislosti stigma duševně nemocných 

s postoji, logicky vyplývá, že změna postojů by měla vést i k jejich menší stigmatizaci. 

  V předchozí kapitole je uvedena souvislost postoje s přesvědčeními. J. VÝROST 

na základě četby přehledových studií uvádí, že: „ za hlavní prostředek navozování 

změny postojů se považuje persvaze“ (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008, s. 138). Ta se dá 

vymezit jako způsob přesvědčování s jistými zákonitostmi. Dále uvádí podstatnou 

myšlenku této práce, totiž, že: „působení na pasivního jedince – přijímatele persvazivní 

informace – nemůže být tak efektivní jako práce s jedincem, u kterého změnu postoje 

navodíme aktivní účastí v různých sociálních situacích“ (VÝROST a SLAMĚNÍK, 

2008, s. 138). 

  Tuto definici autorka práce dává do přímé souvislosti se svým tématem. Pokud 

by se lidé s duševním onemocněním mohli přímo zapojit do výuky na vysokých školách 

nebo pokud by jakkoli byli zapojeni do přímé interakce s lidmi bez tohoto stigmatu, 

mohlo by dojít k efektivní persvazi. To znamená, že lidé bez duševního onemocnění by 

byli přímo v oné aktivní interakci se stigmatizovanými lidmi a nastala by tak šance na 

změnu postojů.  

 To, aby ke změně postoje vůbec došlo, je závislé hned na několika proměnných. 

Pro názornost je autorka uvede na tematických příkladech své práce. 

  Základem celého procesu je osoba příjemce. Roli hraje například věk, pohlaví, 

sebeobraz a také osobní zainteresovanost (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008). Protože se 

tato práce zaměřuje na zapojení lidí s duševním onemocněním do výuky na vysokých 

školách, uvedu v této teoretické části příklad přímo z praxe proběhlé výuky.  

   Pokud tedy na jednooborové psychologii bude vyučovat destigmatizaci duševně 

nemocných uznávaný pohledný lékař, jedná se o autoritu a zároveň i o atraktivní zdroj 

informací. To vše hraje při změně postojů roli. A pokud ještě má být tento předmět 

ukončen zkouškou, bude i tento aspekt nahrávat při změně postojů.  

  Důležitým argumentem ovšem zůstává, jak hluboká změna postoje u studenta 

psychologie nastane. Pravděpodobně se bude jednat pouze o krátkodobou, povrchní 

změnu, jak dokazují výzkumy zaměřující se na zdroje persvazivní informace (VÝROST 

a SLAMĚNÍK, 2008).  
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  Pokud daný vyučující bude vyprávět emotivní příběhy lidí, kteří kvůli 

stigmatizaci okolí byli uzavření v samotě, nebo naopak, že duševně nemocný dokázal 

znovu vybudovat uspokojující kvalitu života, bude i to mít vliv na snadnější přijetí této 

persvaze, změny, studentem psychologie (VÝROST a SLAMĚNÍK, 2008).  

  Ideálním řešením změny postojů je podle autorky vyškolený PEER lektor 

s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který bude o destigmatizaci vyprávět 

z vlastní perspektivy. Splňuje tím nejdůležitější komponentu při změně postojů. Tou je 

ústní předání vlastní zkušenosti. „Výsledky výzkumů jednoznačně poukazují na význam 

osobní zkušenosti, která má na změnu postojů nejmarkantnější vliv“(VÝROST a 

SLAMĚNÍK, 2008, s. 139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.3 Diskriminace 
 

  Slovo diskriminace je dnes již známé i široké veřejnosti. Lze ho vyjádřit mnoha 

slovy, ale vzhledem k povaze této práce je nejvhodnějším vysvětlením diskriminace je 

chování vedoucí k vyloučení určité skupiny lidí ze společnosti (THORNICROFT, 

2006).  

Z uvedeného lze tedy vyvodit, že se nejedná již o předsudky, postoje, stereotypy, ale o 

samotné chování a jednání projevující se navenek.  

  Lidé s duševním onemocněním často čelí diskriminujícímu jednání společně 

s celou svojí rodinou. S takovým chováním se mohou setkat kdekoli, kde o sobě 

prozradí svoji diagnózu. Mnoho lidí se tak uchýlí k celkem logickému kroku, že svoji 

diagnózu tají i před kamarády.  

  Pro návaznost práce autorka připomíná výzkum R. T. LAPIERA uvedený výše, 

kdy cestoval s čínským párem, na kterém lze dokázat, že samotná diskriminace nemusí 

nutně být v souladu s postoji. Z výzkumu vyplývá, že je důležité zkoumat samotné 

chování, které není vždy v souladu s postoji (LAPIERE, 1934). 

  G. THORNICROFT uvádí, že díky chování je možné se dostat k samotné 

podstatě věci v praktických příkladech a nikoli k pouhému teoretizování, co by se stalo, 

kdyby pacient žádal o práci atd., a upozorňuje tak na nutnost zabývat se otázkami 

lidských práv (THORNICROFT, 2006).  

  Novější velmi významná studie poukazuje na termín strukturální diskriminace. 

Výzkum probíhal se 122 rodinnými příslušníky pacientů se schizofrenií z různých částí 

Německa. Ukázalo se, že kromě stigmatizace duševně nemocných, jsou stigmatizovaní i 

ostatní členové rodiny a že samotná psychiatrie je významným zdrojem stigmatu. 

Zjistilo se také, že je třeba změnit veřejné mínění o duševní chorobě.  Příbuzní mimo 

jiné uváděli, že by ocenili lepší komunikaci s personálem psychiatrie, systém vzdělávání 

a odborné přípravy (ANGERMEYER, et al., 2003).  
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  Diskriminace je v této práci pojata jako chování vedoucí k vyloučení lidí 

s duševním onemocněním ze společnosti. Tato problematika tak završuje triádu 

neznalost, postoje, diskriminace, jež spadají pod jednotný název stigma. Je tedy zřejmé, 

že znalosti a postoje spolu souvisí, lze je ovlivnit. A z toho také vyplývá, že i postoje a 

diskriminace spolu souvisí a i ty lze ovlivnit. Praktická část práce se snaží ověřit 

konkrétní strategii, jak příznivě ovlivnit postoje k duševně nemocným. 

 

1.3.1 Diskriminace v médiích 

 

 Média se ukazují jako důležitý činitel při vytváření předsudků vůči duševně 

nemocným lidem. Mnoho výzkumů se zaměřilo na to, jakým způsobem jsou v televizi 

nebo v novinách znázorňována duševní onemocnění ať už k dětem nebo dospělým. G. 

THORNICROFT v této souvislosti popisuje nejen vliv masmédií, ale označuje taky tuto 

problematiku jako součást strukturální diskriminace (THORNICROFT, 2006). 

  V Anglii proběhla prospektivní studie zabývající se veřejnými postoji 

k duševnímu onemocnění a násilí. Výzkumu se zúčastnilo kolem 2000 lidí. Ti byli 

dotazováni dvakrát. V té době totiž ve městě Hungerford mladík Michal Ryan postřílel 

16 lidí. Lidé po této tragédii věřili, že vrah byl duševně nemocný a to i přes to, že jeho 

psychický stav nebyl znám. V tisku se ovšem objevovaly spekulace o tom, že tomu 

možná tak bylo. Po 6 měsících byla veřejnost na postoje dotazována znovu. Tentokrát 

však v počtu 1000 osob.  

  Výsledkem studie byl nárůst postojů veřejnosti stavějící duševně nemocné lidi 

jako násilné, oproti předchozímu šetření u 2000 osob. (APPLEBY a WESELY, 1988).  

 Jak je z výzkumu patrné, média mohou ovlivňovat postoje veřejnosti. A nejen ty. 

Média, ať už denní tisk, časopisy, filmy nebo televizní vysílání mohou ovlivňovat celou 

triádu znalosti, postoje, chování. G. THORNICROFT k tématu médií podotýká, že: 

„Hlavní tok informací k nám přichází prostřednictvím médií, takže obsah těchto 

informací je nanejvýš důležitý“ (THORNICROFT, 2006, s. 133). 
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  Výzkumy s tématem stigmatizace duševně nemocných se zabývají vědci 

v Kanadě, Spojených Státech, Austrálii, Novém Zélandu atd.  Autorka této práce si 

vybrala pro ilustraci ještě jeden evropský výzkum. Ten se týkal německého časopisu 

BILD-Zeitung. Jedná se o bulvární tisk.  

  Celkově se tématikou duševního onemocnění zabývalo pouze 1 % všech článků.   

Zajímavějším, ale zároveň alarmujícím výsledkem bylo zjištění, že přes 51 % z těchto 

článků dávalo do souvislosti kriminalitu, zločin a duševní onemocnění 

(ANGERMEYER a SCHULZE, 2001). 

 Výsledky tak hovoří jasně a v souladu s ostatními výzkumy v jiných zemích. 

Média mají velký vliv na stigmatizaci duševně nemocných a do velké míry tak i 

skutečně činí. 

  Na druhou stranu je tohoto vlivu možné využít i opačným směrem. Média 

nemusí měnit postoje pouze negativním směrem. Mohou se podílet i na kampaních 

destigmatizace a ukázat lidi s duševním onemocněním v realističtějším světle.  

   Problém ovšem vyvstává v hodnotovém systému. „Hodnota zpráv, která řídí 

výběr jejich obsahu, zahrnuje: novost, všeobecnost, aktuálnost, dopad a kontroverzi. 

Tyto hodnoty pak formují rychlé rozhodování redaktorů o tom, co je nové a co nikoliv“ 

(THORNICROFT, 2006, s. 142).  

  Se zajímavou kampaní s názvem „Time to change – let’s end mental health 

discrimination“ přišla dobročinná organizace Mind and Rethink Mental Illness. Ta se již 

dlouhodobě zabývá stigmatizací a vytváří anti-stigma projekty. Mezi nimi se objevila i 

série reklam pro veřejnost. Většina z nich začíná paradoxně tak, jak si asi většina lidí 

představuje člověka s duševním onemocněním. Agrese, násilí, nebo různé motivy 

vyvolávající strach. V reklamě potom nastane střih a objeví se v ní člověk spolu 

s dalšími nebo sám v přirozeném prostředí a na kameru hovoří o tom, jakou duševní 

nemocí trpí. 
1
Nic jiného.  

                                                           
1
  Příklad s odkazem na reklamu  

https://www.youtube.com/watch?v=YJC-AJWNES8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJC-AJWNES8
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   Reklamy mají tak poukázat na to, že lidé s duševním onemocněním jsou ve 

většině případů naprosto normální lidé, nerozeznatelní a hrůzu nenahánějící.  

  Média jsou v současnosti obrovským hybatelem názorů, postojů, chování, 

hodnotového systému. Určují, co by si měl člověk oblékat, co by měl jíst, co by měl 

číst, jak by se měl chovat a i to, komu by se měl vyhýbat, kdo je pro něj nebezpečný. Je 

na čase, aby se informace z médií dostávali k lidem pravdivou a realistickou formou. Je 

to šance, jak ukázat lidi s duševním onemocněním takové, jací skutečně jsou. 

 

 

1.4 Sebestigma a blízké osoby 
 

  V přechozích kapitolách autorka práce uvádí, že veřejnost stigmatizuje lidi 

s duševním onemocněním svými předsudky, nedostatkem informací a diskriminujícím 

chováním. Lidé, co prožívají psychické onemocnění, zakouší kromě své nemoci ještě 

jedno specifikum, a tím je jejich vlastní "nálepkování" sebe samého. Sami o sobě si jako 

každý člověk vytváří sebeobraz.  

  Velmi stručně to lze vysvětlit tak, že každý člověk má svoji vlastní představu o 

tom, jak vypadá duševně nemocný a když se jím stane, tak si do té představy přirozeně i 

dosadí svůj vzorec o tom, co pro něj znamená být duševně nemocný. 

  Tím, že onemocnění získají v průběhu svého života, mění se i jejich vlastní 

sebehodnocení, náhled na sebe. Každý se sžívá se svým "novým psychickým stavem" 

jinak a vytváří si svůj vlastní nový pohled na to, jak ho přijímají ostatní.  Po 

předchozích kapitolách je zřejmé, že reakce okolí nebývají často příjemné a dochází tak 

i k vlastnímu stigmatu. "Některé zážitky jsou pro lidi s duševním onemocněním natolik 

traumatizující, že přestanou dělat úplně všechno, co dříve bylo důležitou součástí jejich 

života. Někdo například přestane hledat práci nebo navazovat nové vztahy. To ukazuje, 

že takové zážitky byly obzvláště bolestivé, znervózňující, trapné či zahanbující" 

(THORNICROFT, 2006, s. 176).  
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  Po takovýchto zkušenostech je logické, že stigmatizovaný člověk ztrácí pocit 

vlastní hodnoty a po mnoha zklamáních i motivaci něco pro sebe udělat. Pokud člověk 

ztratí kvůli svému onemocnění práci, přátele, partnerský vztah, je těžké mít chuť se 

znovu zapojit. Každá z těchto situací je pro člověka bez diagnózy dosti zátěžová, co 

teprve pro člověka, který zjistí, že má duševní nemoc. Je to období, kdy je 

nejzranitelnější a potřebuje naopak podporu a porozumění.  

  Z druhého pohledu je pro blízké osoby těžké vypořádat se s tím, že jejich 

partner, kamarád, dítě, má duševní onemocnění. Tato skutečnost je tedy zátěžová nejen 

pro dotyčného, ale i pro jeho blízké. Z tohoto výkladu se zdá, že být psychicky nemocen 

znamená skutečně něco hrozivého, je ale nutné si uvědomit společenské souvislosti 

uvedené výše, ve kterých se duševní onemocnění projevuje. 

   Lidé bývají často zmatení. Přestávají rozumět sami sobě, svému okolí, mají 

strach. Jejich blízcí jsou na tom obdobně. Nerozumí tomu, co se přesně děje, proč se 

člověk s duševním onemocněním takhle chová, proč je podezíravý, zmatený, naštvaný, 

smutný, proč ho nic nebaví a sami si často spolu nevědí rady.  

   Samotné onemocnění se v dnešní době dá diagnostikovat, lze s ním pracovat, 

vznikají svépomocné skupiny, komunity, funguje psychoterapeutická pomoc, pomoc 

pro rodiny a blízké a v neposlední řadě i psychiatrická léčba. Velkou komplikací se ale 

dle autorky stává situace, kdy rodina, člověk s duševním onemocněním, jejich partneři 

nebo kdokoli osobě blízký, nevyhledají dostupnou pomoc. Snadno poté vznikají 

nedorozumění, která by se dala zaintervenovat a spolu s odborníky řešit. 

   Další problematikou je již mnohokrát zmiňované stigma veřejnosti. Existují tak 

pochopitelné důvody pomoc nevyhledat. Dokladem je i nová studie zabývající se 

suicidálními tendencemi. 

  V článku z letošního roku, kde se objevuje self stigma a stigma se porovnávají 

dvě skupiny ve věku od 18 do 65 let. V jedné belgické skupině (Vlámsko) bylo vysoké 

riziko suicidia a ve druhé nízké (Holandsko). Výsledkem bylo, že významný podíl 

sebevražedných osob nevyhledá pomoc pro své psychické problémy. Autoři počítají i s 

tím, že nevyhledání pomoci umožňuje sebevražedné jednání.  
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  Cílem studie bylo zjistit postoje, stigmatizaci a záměry k vyhledání či 

nevyhledání odborné pomoci. Zjistilo se, že negativní postoje a sebestigma spojené s 

vyhledáváním pomoci jsou hlavní překážkou vyhledávání psychologické pomoci. Ženy 

by při vyhledání pomoci cítily pocity studu a muži by se cítili stigmatizovaní 

(REVNDER, et al., 2015). 

 Z uvedeného výzkumu vyplývá, že sebestigma není tak zcela závislé na stigmatu 

druhých, ale může vznikat ze strachu nebo z pocitů studu. Jedná se o jakýsi rozpor mezi 

očekávaným a skutečným stigmatem. G. THORNICROFT k této problematice píše 

...lidé očekávající diskriminaci ji ve chvíli, kdy nastane, s větší pravděpodobností 

akceptují. Jde tedy o sebenaplňující proroctví" (THORNICROFT, 2006. s. 180).  

  Zároveň ale dodává, že tyto procesy jsou velmi složité, nabývají silného 

emočního charakteru, dle výzkumů jsou to často pocity hrůzy, izolace, vzteku a jakési 

"chyby". (THORNICROFT, 2006).  

  Také je pravdou, že sebestigma a stigma jde ruku v ruce a není tak možné přesně 

určit, co bylo dříve. Je to proces, který lze nasměrovat správným směrem výběrem 

pomoci, aby člověk mohl najít zpět sám sebe, svoji úctu, hodnotu ve společnosti a 

zdravé uspokojující vztahy.  
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1.5 Stigmatizace ze strany profesionálů 
 

  Stigma, sebestigma, předsudky, diskriminaci a další problematiku této práce 

shrnuje příběh dívky trpící schizofrenií, z knihy Neslibovala jsem ti procházku růžovým 

sadem. V rodině, kde vyrůstala, se objevoval velký tlak na prestiž rodiny. Ona sama 

dosahovala výborných výsledků ve škole a měla nadání stát se malířkou. Po 

přestěhování rodiny do jiného města se však dívka nedokázala zapojit díky své 

introverzi do nového kolektivu a stala se samotářkou. Tlak a nepochopení ze strany 

rodičů byl spouštěčem k odpojení se od reálného světa a přijmutí světa nového, 

vytvořeného jako útočiště před světem reálným. Dodával jí bezpečí a především pocit, 

že někam patří, hlasy k ní promlouvaly tak, že je jedinečná a ostatní jí díky tomu 

nerozumí. Jakékoli chování dívky bylo potom vysvětlováno skrze stigma toho, že je 

uzavřená a nepřístupná a nikoho již nezajímalo, co je důvodem (GREENBERG, 1998). 

  Tento příběh má i svoji druhou stranu. Stigma si sám sobě také připisuje jistým 

způsobem i stigmatizovaný (CHROMÝ, 1990). Vnímat sebe sama jako někoho jiného, 

než jsou druzí, někoho výjimečného či naopak někoho méněcenného, může vést k 

vyloučení vlastní osoby ze společnosti. Úkryt před světem potom mohou nabízet i 

psychiatrická onemocnění.  

  Klíčové momenty pro toto téma spočívají v chování ostatních lidí na oddělení. 

Lidé v ústavu se dali rozřadit do několika kategorií. Do první z nich patřili lidé jako 

ona. Byli stigmatizovaní, a tím právě výjimeční. Rozuměla jim a pociťovala 

sounáležitost se svou skupinou. Konečně někam patřila.   

    Druhou skupinou byl zdravotnický personál. Ten jí zrcadlil realitu, se kterou 

nechtěla mít nic společného. Kniha velmi názorně ukazuje, jak citliví jsou lidé 

s duševním onemocněním k personálu v léčebnách. Velmi rychle vycítí, kdo je „s nimi 

a kdo proti nim“. Dívka spolu s ostatními pacienty na oddělení velmi dobře cítila, že 

sestry i lékaři k nim přistupují jako k „bláznům“, neberou je vážně a nedávají jim velké 

šance na uzdravení. Takové prostředí potom není logicky ani stimulující k tomu, aby se 

člověk vyléčil. Kdo jiný má věřit v jejich uzdravení… 
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    A konečně třetí skupinou, resp. osobou se stala terapeutka. Ta jediná ji dokázala 

vytvořit jakési přemostění mezi nepřijatelnou realitou a jejím vnitřním světem bludů. K 

tomu, aby k celému procesu došlo, musela terapeutka ukázat dívce, že ji přijímá a 

respektuje, že je jejím partnerem (GREENBERG, 1998), a to bezvýhradně. Dívka tento 

partnerský přístup a respekt přirozeně pocítila a získala motivaci k práci na sobě.  

  Z příběhu tedy vyplývá, že stigmatizace se objevuje i na samotném pracovišti u 

profesionálů v oboru a způsobuje potíže při léčbě. Tento problém se nevyskytuje pouze 

v beletrii. Klienti, lidé na psychiatrických odděleních často popisují zážitky, kdy cítí 

stigmatizaci. Ať už se jedná o diskrimimující chování, nedostatečné informace nebo 

stigmatizující postoje (THORNICROFT, 2006).  

  Stigmatizace na oddělení v léčebnách se jeví jako značná překážka. Mnoho 

studií se tomuto důležitému tématu věnuje. „Podle zásady ohýbejte stromky, dokud jsou 

mladé, se několik programů zaměřilo na intervence proti stigmatu mezi studenty 

medicíny“ (THORNICROFT, 2006, s. 262).  

  K zajímavému zjištění došel výzkum stigmatizace u samotných studentů 

medicíny. Ten proběhl v 94 skupinách 1. ročníků v Japonsku. Výzkum prokázal, že 

znalosti studentů medicíny jsou sice vyšší a jejich názory otevřenější v porovnání s 

ostatním lidmi, ale nemění to nic na jejich postojích vůči nim (MINO, et al., 2000). 

 Tento výzkum spolu s jinými také poukazuje na známou triádu znalosti, postoje, 

diskriminace. Odborníci se domnívali, že lepší informace změní postoje vůči duševně 

nemocným. Autorka této práce si stále myslí, že postoje ovlivnit lze. Rozdíl ovšem 

spočívá v tom, jaké znalosti o duševním onemocnění člověk má. Domnívá se, že přímá 

zkušenost má větší vliv. To se snaží dokázat i výzkumná část této práce.  

  Dokladem myšlenky je i pokračování předchozího výzkumu. Byl vymyšlen 

hodinový doplňkový vzdělávací program. Jeho úkolem bylo zaměřit se pouze na postoje 

studentů a změnit je. Výsledkem byl skutečný rozdíl oproti minulému dotazování se. 

Studenti medicíny odpovídali pozitivněji především v otázkách práv duševně 

nemocných, psychiatrických služeb a příčin duševních nemocí (MINO, et al., 2001).  
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2 ZMĚNY V POJETÍ DUŠEVNÍ NEMOCI 
 

  Duševní nemoci jsou staré jako lidstvo samo. Jednou z prvních doložitelných 

zmínek je těžká deprese krále Saula. Tu podle Starého zákona léčil David hrou na lyru. 

Léčba a příčiny duševních onemocnění se vyvíjely po staletí. Staří Egypťané vnímali 

duševní onemocnění jako boží hněv, kdy do těla dotyčného pronikl démon.  

  Antický lékař Hippokrates věřil, že duševní nemoc je projevem tělesné poruchy 

a léčil takové nemoci projímadly, dávidly a pouštěním žilou. Ve středověku se lidé 

vrátili k přesvědčení, že duševní onemocnění mají magický původ a mučili všechny, o 

kterých se domnívali, že jsou posedlí zlým duchem, aby se přiznali k čarodějnictví.  

  Až 15. století opět vrátilo duševní nemoci tělesnou podstatu. Stále se však nedá 

hovořit o léčbě takových onemocnění. Lidé byli zavíráni do sklepů a připoutáváni 

řetězy.  

  Důležitým mezníkem byla Velká francouzská revoluce. F. Pinel provedl reformu 

péče o duševně choré… „v Paříži prosadil zřizování ústavů, v nichž bylo s duševně 

nemocnými humánně zacházeno, zbavil je řetězů“ (MALÁ a PAVLOVSKÝ, 2010, s. 

12).  

  Od té doby vzrostl počet psychiatrických léčeben, a péče o duševně nemocné tak 

dostává novou podobu. Od psychiatrických léčeben se nyní ustupuje a preferuje se 

ambulantní péče, denní stacionáře atd.  
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2.1 Stigma psychiatrie 
   

  Téma psychiatrie je bezpochybně spojeno s duševním onemocněním. Naštěstí se 

tento systém stále vyvíjí. Existují nástroje, jak měřit, diagnostikovat a léčit. Již se lidé 

označovaní za blázny nezavírají do veřejných klecí a neupalují se za čarodějnictví.  

  Lidé přišli s pojmem psychiatrie a ten se začal postupně větvit. S příchodem 

psychoanalýzy se dokonce upustilo od biologického pojetí a začal se uplatňovat přístup, 

ve kterém se již odborníci snaží nedívat se na člověka skrze určité šablony diagnózy, ale 

je na něj nahlíženo jako na individuální, jedinečnou a neopakovatelnou bytost 

(SVODOBODA aj., 2012).   

  Z textu tedy vyplývá, že léčba duševní nemoci prošla značným vývojem. Co ale 

stále zůstává nevyřešeno, je otázka stigmatizace duševně nemocných. Z literatury je 

zřetelné, že lidé s duševním onemocněním byli a jsou stigmatizováni dodnes. 

Psychiatrie tak s sebou stále přináší stigma duševně nemocných. Některé proudy, např. 

antipsychiatrie se snažily o naprostou volnost a svobodu pro duševně nemocné lidi. 

Duševní onemocnění bylo prohlášeno za „nálepku“.  

  Od tohoto názoru se ale brzy upustilo a odborníci zdůrazňují, že psychiatrie jako 

obor má význam, ale důležité je se bavit také o tom, co člověka baví, co mu jde. Dnešní 

způsob léčby by se měl orientovat na celkovou péči o duševně nemocné a nejen o 

psychiatrii. To znamená, že není nutné se stále zaobírat duševní poruchou, ale věnovat 

se i tomu, co je v životě dobré, kam člověk směřuje, co chce dokázat.  

   Jedná se tedy spíše o pojetí člověka v souvislostech sociální psychiatrie. 

Svoboda píše, že sociální psychiatrie „zaměřuje pozornost na podmíněnost psychických 

poruch společenskými okolnostmi a na řadu různorodých aktivit směřujících k 

rozpoznání a potlačení nepříznivých sociálních vlivů na duševní zdraví" (SVOBODA 

aj.  2012, s. 21). 
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K. DÖRNER a U. PLOG se k tomuto tématu vyjadřují podobně. „Každé psychické 

poruše je třeba porozumět v kontextu celého života“ (DÖRNER a PLOG, 1999, s. 7).  

  Tento pohled na člověka je důležitý. Důvod pro tuto domněnku je biologický. 

Když se kdokoli narodí, rodí se ve vztahu s matkou (LANGMEIER A KREJČÍŘOVÁ, 

2006.), člověk je tedy od narození prosociální bytost. To, co ho celý život utváří je 

genetická výbava a vztahovost k druhým lidem.  

  Dívat se tedy na člověka vytrženého z jeho kontextu a nepracovat s jeho 

minulostí, zkušenostmi, vztahy atd. se zdá být zcela nelogické. Dochází tak k silné 

redukci na pouhé symptomy. Mnohem efektivnější je ptát se na příčiny.  

  Duševní onemocnění má komplexní charakter. Nejedná se o jednoduchou 

diagnózu s jasným výsledkem. Člověk je ovlivňován řadou proměnných ve svém životě. 

Takže je důležité, že odborníci mají psychodiagnostické nástroje umožňující lepší 

orientaci v problému. Neméně důležité je to, že existují farmaka zlepšující psychické 

stavy. A stejně tak je dobré vědět o systému následné péče. Že existuje psychoterapie, 

skupiny, komunity, ale i přátelé a rodina. Je také nutné počítat s předsudky a 

diskriminací, s mýty o duševním onemocnění, s vlastní i cizí stigmatizací. 

  Zároveň je velmi užitečné vědět, že existuje mnoho pohledů na to, jak pojímat 

člověka. Většina odborníků se dnes shoduje na pojetí biopsychosociálním a někteří 

přidávají i složku spirituální. (BAŠTECKÁ, 2003). Je to podle autorky práce v pořádku. 

Právě díky tomu, že každý člověk je jedinečný a neopakovatelný, je na něm, jakou péči 

a jaký směr si ve svém životě vybere, protože možností je řada.  
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2.2 Recovery 
 

  Tento pojem je starý asi 20 let. Do této doby bylo cílem péče o duševně 

nemocné udržení přijatelného stavu. Dobrým výsledkem tak byla v podstatě stabilizace. 

Málokdo by si dokázal představit, že osoby trpící některou z chorob by se mohly 

zotavit.  

  S myšlenkou recovery přišel William Anthony. Ten o něm tvrdí, že je to: „ 

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. Součástí 

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

vymaní z katastrofálních následků duševní choroby“(cit. dle RIDGWAY, et al., 2014).  

  Zotavit se z duševního onemocnění je tedy možné a je to i velmi pravděpodobné. 

V knize Cesty k zotavení se dokonce uvádí, že se jedná o velký mýtus nepodložený 

fakty, když se společnost a psychiatři domnívají, že se lidé nemohou zotavit z 

psychiatrického onemocnění. Pravděpodobnost na úspěch je přes 50% i přes sdělení, že 

není šance (RIDGWAY, et al., 2014). 

  Důležitým bodem této myšlenky je to, že za zotavení je zodpovědný sám klient. 

To znamená, že pokud se chce duševně nemocný uzdravit, musí vynaložit on sám velké 

úsilí a projevit silnou vůli. Terapeuti, lékaři, rodina jsou také nezbytnou součástí na 

cestě k uzdravení, ale slouží jako partneři a podpora. Taková podpora se samozřejmě 

mění podle toho, zda je duševně nemocný v počáteční fázi, kdy potřebuje více podržet, 

či už se jedná o pozdější stadium.  

  Zotavení lze tak nově přirovnat k cestě sestavené z několika kroků, po kterých se 

dá dostat až na samý konec.  



37 
 

  Základním kamenem je připustit si či nepřipustit u sebe samého duševní 

onemocnění. Proč si lidé takovou skutečnost nepřipouští, je zřejmé z kapitol výše. Bojí 

se stigmatu, sami se tím stigmatizují, mají strach, cítí zlost, nemají dostatek informací, 

jejich postoje k duševnímu onemocnění jsou negativní atd. Je to pochopitelné, zároveň 

k tomu, aby došlo k zotavení, je nutné vědět, co mám léčit. 

  Je důležité, aby člověk rozpoznal, že s ním něco není v pořádku, a že je třeba 

s tím něco dělat. Prvním z kroků je důvěra v terapeuty, lékaře, ostatní personál.  

  Dále je důležité komplexní vyšetření a volba adekvátního léčebného postupu, 

který obvykle kombinuje psychofarmaka, psychoterapii a psychosociální rehabilitaci. 

Propojením s Recovery se zdá, že klíčovým momentem je i aktivní přístup člověka 

žijícího s nemocí, a také lidé v jeho okolí. Bez toho by nemohlo dojít k úzdravě, 

zotavení.  

  Dalším bodem je dostatečná informovanost. Daná osoba by měla podrobně znát, 

co její onemocnění znamená a měla by vědět i o systému následné péče, aby věděla, 

kam se má obrátit.  

  Výzkum s lidmi trpící schizofrenií toto tvrzení prověřuje. Ve Velké Británii se 

tím zabývali již v roce 1996, kdy bylo zjištěno, že lidé, co měli podrobné informace o 

svém onemocnění, užívali léky s větší pravidelností v porovnání s lidmi, kterým byla 

pouze nasazena medikace. Ti užívali léky ani ne s poloviční přesností 

(MACPHERSON, et al., 1996). 

  Model Recovery je dle názoru autorky velmi účinný. Podporuje profesionální 

pomoc a podporu duševně nemocným, uvědomuje si problémy a překážky duševního 

onemocnění, ale snaží se s nimi pracovat a přijmout fakt, že i s duševním onemocněním 

lze vést plnohodnotný a smysluplný život. Zaměřuje se totiž na silné stránky jedince, a 

tím posiluje sebedůvěru a sebeúctu duševně nemocného. 
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2.3 Zapojení do života 
 

 V této kapitole chce autorka přesvědčit čtenáře, že léčba lidí s duševním 

onemocněním je více než možná. Je dokonce možné přestat brát tyto lidi s nálepkou 

„schizofrenici“ nebo „obsedanti“ atd. a zapojit je do života tím, že budou přínosem pro 

ostatní sami sebou. Tím, kým skutečně jsou.   

  Celou problematiku velmi dobře postihuje studie z roku 2004. Uvádí se v ní, že 

duševní nemoc je jakousi dvojsečnou zbraní. Na jedné straně je psychický stres a 

postižení, které lidem brání dosažení životních cílů. Na té druhé stojí reakce veřejnosti k 

duševním onemocněním; nepřeberné množství škodlivých přesvědčení, emocí a 

chování, které způsobují, že veřejnost diskriminuje duševně nemocné. Bohužel, 

předsudky ostatních a self-stigma může poskytnout stejně velké překážky pro dosažení 

životních cílů. (CORRIGAN, 2004). 

  Psychiatrie a ostatní profese zabývající se duševním zdravím se zabývali tím, jak 

s těmito škodlivými faktory pracovat, aby byla dosažena osobní pohoda. I přes všechny 

snahy odborníků se ale ukázalo, že stigma se příliš nesnižuje. (uvedené výzkumy se 

schizofrenií). 

 Pochopit problematiku stigmatu je jedna věc. Účinný boj je věc druhá. I přes to, 

že tato studie se snaží postihnout problematiku multikulturně - zkoumá postoje v Číně, 

USA, vychází z ní platný závěr, že snížit stigma lze jednak zamezením nesprávné 

reprezentace duševní nemoci v médiích.  

  Dále potom vzdělávat veřejnost o duševních chorobách a v té neposlední řadě 

jsou to sami duševně nemocní, kteří se mohou snažit skrze samu sebe poskytovat 
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živoucí důkazy o tom, že být psychicky nemocen neznamená být nebezpečný a 

izolovaný, ale naopak plnohodnotnou osobou v reálném životě. Výzkumy také 

dokázaly, že kontakt s osobou s duševní nemocí stigma snižuje (CORRIGAN, 2004).  

  Dalším dokladem je tato přehledová studie. Ta potvrdila, že správná 

psychosociální intervence do rodiny s duševní nemocí, konkrétně s bipolární poruchou, 

může přinést pozitivní výsledky.  

  Zásadní jsou poznatky, že pro uzdravení člověka s bipolární poruchou je ideální 

kombinovat farmakologii s psychologickými intervencemi. Ty umožňují jakési 

přemostění z teoretického světa účinnosti léků do světa praktického. Většina 

psychoterapeutických studií publikovala pozitivní zprávy zlepšení stavu u lidí s 

bipolární poruchou v souvislosti s psychologickou intervencí. Ta klade důraz na edukaci 

celé rodiny, na zdravý životní styl a na užívání léků. Závěrem studie tedy bylo, že by 

lékaři měli dbát na podporu pacienta v nalézání psychologické podpory, protože její 

význam je nezpochybnitelný napříč mnoha výzkumy z celého světa (COLOM a LAM, 

2005).  

 Výše uvedená studie popisuje, co lidem s psychickým onemocněním může 

pomoci. Z této práce je patrné, že podpora rodiny a odborníků je velmi nutná pro 

uzdravení. Zároveň se nesmí zapomínat na samotného člověka trpícího duševním 

onemocněním. V dalších kapitolách se autorka práce věnuje především jemu 

v souvislosti s hledáním vlastních zdrojů, protože rodině a veřejnosti byly věnovány 

kapitoly předchozí.  
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2.4 Zapojení do práce 
 

  Lidé s duševním onemocněním často slýchají o tom, že jejich nemoc je trvalá, 

nevyléčitelná, že by se měli šetřit a že nemohou na sebe klást takové nároky jako je 

nástup do zaměstnání. Ze svých vlastních zkušeností se dá s jistotou tvrdit, že naopak 

zaměstnání přináší mnoho pozitivních okamžiků v životě.  

  Za prvé je člověk každý den součástí nějakého pracovního týmu, setkává se s 

lidmi, je zaneprázdněný, často nemá čas na nic jiného a plně se soustředí na svoji 

činnost. Autorka této práce se domnívá, že zapojení lidí s duševním onemocněním do 

zaměstnání je především velmi prospěšné, dalo by se říci ozdravné.  

  Projít si duševní nemocí nemusí znamenat doživotní izolaci a stigma. Takový 

člověk může přispět i tím, že jako přeživší může edukovat například zdravotnický 

personál, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky nebo děti na školách či 

veřejnost o tom, co je duševní onemocnění, koho se může týkat - nás všech, a na co se 

zaměřit při léčbě.  

  Pravdou ovšem zůstává, že je to proces nelehký, ale pokud se do něj zapojí celá 

rodina či osoby důležité pro člověka s psychickým onemocněním, může to mít velmi 

dobrý vliv na celý proces uzdravování.  

  Práce a dosahování úspěchů v ní přináší příjemné pocity sebenaplnění, vlastní 

hodnoty, respekt ostatních, nezávislost na okolí a to je pro všechny velmi prospěšné. Na 

druhou stranu průzkumy ukazují, že kolem 75 % lidí  s psychotickým onemocněním 

bývají nezaměstnaní (THORNICROFT, 2006).  

  Touto problematikou se již odborníci z Oxfordu zabývají dlouhou dobu. 

Důkazem toho je průzkum z roku 1987, ve kterém bylo dokázáno, že práce je pro 

duševně nemocné jedním z nejdůležitějších zdrojů pro jejich zotavení (WARR, 1987).  

   Zároveň v průzkumu, kterého se zúčastnilo 15 evropských zemí, se ukázalo, že 

lidé bez duševního onemocnění zastávají názor, že lidé s duševním onemocněním mají 

mít menší možnost najít si práci (EUROBAROMETER, 2003).  
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 Začátek této kapitoly byl věnovaný zotavení se a vysvětlením toho, proč je tak 

důležité zapojit lidi s duševním onemocněním do pracovního života. Zbytek práce spolu 

s její praktickou částí je věnovaný již konkrétnímu zapojení lidí s duševním 

onemocněním do procesu vzdělávání.  

  Na člověka s duševním onemocněním se dá pohlížet z několika úhlů. Prvním z 

nich je klasický model, kdy je brán ve společnosti jako někdo nežádoucí, nemohoucí, 

pro společnost neužitečný. To jsou silné destruktivní myšlenky. Druhým pohledem je 

to, že psychiatrická diagnóza sice člověka ochromí, ale pokud pracuje na svém zotavení, 

může být neopakovatelným přínosem pro ostatní ve stejné situaci, anebo se uplatnit jako 

nositel své zkušenosti a tu předávat dál.  

  "Tento proces lze nastartovat, pokud budou organizace zdravotní a sociální péče 

při najímání zaměstnanců nahlížet na zkušenost s duševním onemocněním jako na něco 

pozitivního " (THORNICROFT, 2006, s. 258). 

  Jedním z mnoha výzkumů dokladujícím takové výsledky je například výzkum z 

Connecticutu z roku 2000. Po dobu 5 let výzkumníci porovnávali péči sociálních 

pracovníků. Jedna skupina byli bývalí uživatelé, druhá byli běžní zaměstnanci. 

 Výsledky byly rovnocenné. Bývalí uživatelé služeb dokázali pomoci stejně dobře jako 

současní pracovníci (CHINMAN, et al., 2000).   

  Je třeba si uvědomit, že lidé s duševním onemocněním mohou pracovat, zároveň 

ale někdy potřebují mít i upravené podmínky. Tak například lidem s potížemi při 

soustředění je dobré zajistit tišší místnost, velmi nevhodné je pracovat v "open space" 

kancelářích. Je také pravděpodobné, že bude třeba uvolnit je dopoledne z práce kvůli 

lékařským prohlídkám, to a mnohé další. Na druhou stranu je také známo, že lidé s 

duševním onemocněním jsou schopni pracovat stejně kvalitně jako ti ostatní a zároveň 

přímá interakce s takovými lidmi vede ke snížení stigmatu.  

  S velmi dobrým nápadem přišla Světová psychiatrická asociace. V rámci 

podpory snížení stigmatu vybudovala projekt s názvem "Otevřete dveře", kde 

zprostředkovává setkání dětí nebo zdravotnického personálu atd. spolu s lidmi s 

duševním onemocněním. Tento nápad má oboustranné pozitivní výsledky. Nejenže 

setkání se s "živoucím důkazem" duševního onemocnění snižuje stigmatizaci, ale také 
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zapojuje lidi s psychiatrickou diagnózou do běžného života (GAEBEL a BAUMANN, 

2003).  

 Z mnoha výzkumů tedy vyplývá závěr, že zapojení lidí s duševním 

onemocněním do pracovního života má velmi dobrý vliv nejen na samotného člověka, 

ale i na snížení stigmatizace. Zároveň se také ukazuje, že velmi prospěšné zapojovat lidi 

s psychiatrickým onemocněním do podpůrných programů, aby se tak setkali s ostatními 

a mohli předávat svoji zkušenost a stali se tak živými důkazy toho, jak skutečně vypadá 

a jak se chová člověk s duševním onemocněním v procesu zotavování - angl. 

recovering. 

  Zdá se tedy, že problematika stigmatizace a zapojování lidí s duševním 

onemocněním je velmi složitá, i když se zdá, že snahy tu jsou. Vše je teprve na začátku, 

proto dle názoru autorky jakákoli studie může být prospěšná.  

  Velmi zajímavým projektem byl roční projekt v České republice na podporu lidí 

s duševním onemocněním s názvem Aktivizace lidí s duševním onemocněním na trhu 

práce. Ti, kdo do něj nastoupili, byli ale všichni uživatelé služeb psychiatrické péče. 

Celý rok se připravovali na uplatnění se v budoucím zaměstnání. Obsahem kurzů byly 

nácviky asertivity, pohovorů u "budoucích zaměstnavatelů" v tzv. Job Klubu, exkurze 

na místa, na která se později mohli účastníci hlásit a tři druhy rekvalifikačních kurzů. 

   Obzvlášť dobrou částí bylo upevňování silných stránek a dovedností lidí s 

duševním onemocněním. Koučky se jim snažily ukázat, v čem jsou dobří, na jakou 

práci se hodí. I přes fakt, že tento projekt byl financovaný z grantu Evropského 

sociálního fondu na půl roku, většina zúčastněných si své místo udržela i později. Z 

pohledu autorky práce je to tedy velmi povzbuzující výsledek, že se povedlo 

zaktivizovat zúčastněné, jejichž motivace nebyla vždy vysoká. Někteří z těchto lidí se 

dokonce dostali i na místa PEER lektorů, kde později vyučovali na vysokých školách v 

Praze. O tomto počinu pojednává i praktická část práce (KAŠPAR a VANĚK, 2014). 
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2.5 PEER programy 
 

  Na úvod je dobré vysvětlit, co znamená slovo PEER v oblasti péče o duševní 

zdraví. Jsou to lidé s vlastní zkušeností psychiatrického onemocnění, kteří jsou schopni 

zprostředkovat svůj životní příběh ostatním a zároveň jim být i nápomocni při jejich 

starostech. Úžasné je, že právě lidé, co si prošli duševním onemocněním a již nějakou 

dobu se tedy v této problematice orientují, mohou pomoci velmi citlivým způsobem i 

ostatním. Mají zkušenost, a to je ten podstatný rozdíl mezi nimi a odborníky.  

  Mohou cíleně pomoci těm, co si procházejí obdobími, která již ti zkušenější mají 

za sebou. Stávají se tak průvodci na cestě k Recovery. V tomto vztahu je zřejmá 

reciprocita. Taková pomoc je prospěšná tomu, kdo je na začátku zotavení a zároveň 

pomáhá i "PEERovi" jenž se stává užitečným pro společnost. Získává tak normální 

životní roli a placenou práci.  

   Takové programy jsou zatím rozšířené především s uživateli drog, ale co se týče 

zkušeností s duševním onemocněním, je Česká republika teprve na začátku a v 

zahraničí se tento trend také teprve rozvíjí.  

  Zároveň se již objevují výzkumy, ze kterých je možné se poučit a propracovat 

způsoby zapojení lidí s duševním onemocněním i na vysoké školy pomáhajících profesí. 

Vzhledem k povaze práce, autorka uvádí několik výzkumů týkajících se postojů 

studentů na vysokých školách, kde probíhala výuka s PEER lektory.  

  Takové projekty mají i svá omezení. Ve výzkumu z roku 2002 se uvádí, že je 

nutné brát v potaz kapacitu uživatelů psychiatrické péče naučit se dostatečné penzum 

znalostí. To se zdá být omezením pro to, aby lidé se zkušeností duševního onemocnění 

vyučovali na vysokých školách. Na druhé straně se opět prokázal pozitivní vliv na 

přijetí lidí s duševním onemocněním studenty vysokých škol (MASTERS, et al., 2002).   

  Výuka v podání uživatelů psychiatrické péče ovlivňuje praktické interpersonální 

dovednosti studentů. Po zkušenostech s PEER lektory jsou potom ke svým pacientům 

více citliví, otevření a chápající (RUDMAN, 1996).  

  V jiné studii se vědci zabývali hodnocením výuky PEER lektorů. Porovnávalo se 

hodnocení studentů prvního ročníku psychologie a jejich učitelů. Ukázalo se, že studenti 
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hodnotí výuku kladněji než učitelé. Ti nebyli spokojeni s dosaženými znalostmi 

studentů (KINGSLEY, 2010). 

  Naopak ve velké Británii se v jedné studii ukázalo, že postoje studentů medicíny 

v atestační přípravě na psychiatry jsou vůči duševně nemocným ve výuce odmítavé, 

protože PEER lektoři příliš kriticky hovořili o psychiatrické péči. Zároveň se ale opět 

prokázal celkový pozitivní vliv na vnímání onemocnění (IKKOS, 2003).  

  V České republice s tímto projektem přišlo Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví. Po získání grantu se vyškolil tým lidí se zkušeností se závažnou duševní nemocí 

a ti se pod garancí PhDr. Václavy Probstové a Mgr. Pavla Říčana zapojili do výuky na 

vysokých školách. Výuka probíhala v podobě seminářů. Na Karlově univerzitě se jí 

zúčastnili studenti sociální práce a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií to 

byli studenti jednooborové psychologie.  Výuka byla rozdělena do několika bloků, z 

nichž na každý blok byla připravena dvojice vzájemně se doplňujících PEER lektorů.  

  Ohlasy na toto setkání byly více než pozitivní. Snahou tohoto projektu bylo 

ovlivnit postoje studentů a nikoli znalosti.  Rozdíl tak oproti zahraničním výzkumům 

spočívá v tom, že výuka byla zaměřena na témata týkající se ozdravného procesu lidí s 

psychiatrickou poruchou, a nikoli na klasickou výuku. Výsledky tohoto projektu jsou 

uvedeny v praktické části a zaměřují se na postoje studentů.  

  Z nastudované literatury může autorka tvrdit, že PEER programy zaměřené na 

studenty vysokých škol pomáhajících profesí vedou ve velké míře ke snížení 

stigmatizace vůči duševně nemocným lidem. Zároveň zprostředkovávají 

neopakovatelný zážitek s lidmi s vlastní zkušeností se závažným duševním 

onemocněním. Studenti tak mohou nahlédnout do tématiky duševní nemoci skrze ty 

nejvěrohodnější zdroje. Odborná literatura je samozřejmě velice důležitá při 

samostudiu, ale přímou zkušenost dokáží zprostředkovat pouze ti, kdo duševní 

onemocnění prožívají. To autorka vnímá jako ryzí cestu ke skutečnému porozumění. 

  Setkat se s živoucím důkazem, totiž s člověkem bojujícím každý den se svou 

nemocí, je velkým přínosem nejen pro budoucí práci odborníků, ale především pro 

snížení stigmatizace. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3 CÍL VÝZKUMU A HYPOTÉZY 
 

 Cílem praktické části je zodpovědět otázku, zda zapojení lidí s duševním 

onemocněním do výuky na vysokých školách vede ke snížení stigmatizace těchto osob. 

  Důvodem takového výběru cíle byl poznatek, že tato problematika je v České 

republice poměrně novým tématem a je tedy nutné se jí zabývat. Do tohoto okamžiku 

nejsou známé žádné diplomové práce v českém jazyce, kde by se objevil výzkum 

zaměřený na zapojení lidí s duševním onemocněním do výuky na vysokých školách. 

   Aby mohl být výzkum vůbec uskutečněn, bylo nutné vyškolit tým PEER lektorů 

s vlastní zkušeností s duševní nemocí, a domluvit se s určitými typy škol na možné 

výuce. S nápadem realizovat takový projekt přišlo u nás Centrum pro rozvoj péče o 

duševní zdraví. To se již dlouhodobě zabývá bojem se stigmatizací duševně nemocných 

a tento projekt opět přispěl k dalšímu rozvoji řešení této problematiky.  Garantem 

tohoto projektu byl Mgr. Pavel Říčan. Snahou bylo zprostředkovat přímou zkušenost 

studentům vysokých škol s lidmi s duševním onemocněním. Ta by měla na základě 

teorií snížit stigmatizaci. Tím, že výzkum proběhl až po skončení semináře, nebylo 

možné použít design randomizované kontrolované studie. Výzkum se tedy zaměřuje na 

srovnání dvou skupin, kontrolní a účastníků semináře a výsledky vzájemně porovnává. 
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Ověřované hypotézy: 

H1 Studenti, co absolvovali seminář s PEER lektory, vykazují menší míru stigmatizace 

v porovnání s těmi, co seminářem neprošli. 

H2 Studenti, co absolvovali seminář s PEER lektory, vykazují větší míru stigmatizace v 

porovnání s těmi, co seminářem neprošli. 

H0 Míra stigmatizace je u obou skupin stejná. 

 

 

3.1 Časové vymezení 
 

   Za začátek výzkumu lze považovat měsíc říjen 2014, kdy proběhl první seminář 

s názvem Recovery a Self management- aktuální trendy a způsoby pomoci v péči o 

duševní zdraví perspektivou uživatelů. Dalším mezníkem bylo pokračování tohoto 

semináře v měsíci lednu 2015. Ten nesl název Destigmatizace a peer programy- 

postavení uživatelů ve společnosti a v péči o duševní zdraví. Oba semináře byly vedené 

vyškolenými PEER lektory z řad lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. 

  Po těchto dvou seminářích nastalo online dotazníkové šetření. Ukončeno bylo 

v dubnu a poté probíhalo vyhodnocení výsledků.  

 

 

 

 

https://pvsps.moggis.cz/prehlstud.php?s=8060016&info=47330000&pr=48070025&tab=1
https://pvsps.moggis.cz/prehlstud.php?s=8060016&info=47330000&pr=48070025&tab=1
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3.2  Charakteristika souboru 
 

  Do výzkumného šetření autorka oslovila všechny vhodné kandidáty. Vzhledem 

k tomu, že výuka PEER lektory s duševním onemocněním proběhla v České republice 

poprvé, zkontaktovala všechny zúčastněné studenty.  

  Semináře probíhaly na Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro 

studenty jednooborové psychologie a na Karlově univerzitě pro studenty sociální práce. 

Tito všichni byli skrze emaily či osobní setkání osloveni k vyplnění online dotazníku. Je 

tedy zřejmé, že tento výzkum nemohl proběhnout skrze náhodný výběr, protože cílová 

skupina je velice specifická svými vlastnostmi. Jedná se sice o výběrový vzorek, ale 

v tomto případě o vzorek naprosto vyčerpávající a úplný.  

  Díky tomu, že šetření proběhlo na těchto dvou školách a dvou oborech v oblasti 

pomáhající profese, je jisté, že výzkumu se zúčastnilo i výrazně více žen v porovnání 

s muži a že všichni budou mít minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, 

což je další důkaz výběrovosti souboru, který je v tomto případě žádoucí.  

  K těmto studentům přidala autorka kontrolní skupinu. Tu tvořili studenti s 

možností se semináře zúčastnit, ale neučinili tak z různých důvodů. Semináře byly totiž 

na obou školách volitelné a bylo tedy na každém, pro jaký se rozhodne. Ve výzkumu šlo 

především o to, porovnat dvě skupiny studentů, tu, která se zúčastnila a tu, která se 

nezúčastnila, ale mohla. 

  Důvodem k takovému počinu bylo porovnání obou skupin a případné zjištění 

rozdílů mezi nimi. Ty autorka předpokládá.  
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3.3   Metody 
 

    Výběr metod zjišťujících postoje existuje celá řada. Autorka této práce si vybrala 

dotazník RIBS. Důvodem pro tento výběr byla srozumitelnost dotazníku, stručnost a 

možnost aplikovat jej při zjišťování stigmatizace duševně nemocných. 

   Dotazník původně sloužil pro anglickou veřejnost, kde proběhl výzkum 

zjišťující míru reportovaného a zamýšleného stigmatizujícícho jednání vůči duševně 

nemocným. Skupina českých výzkumníků (WINKLER aj., 2014), potom tyto výsledky 

porovnala s českými a také ji standardizovala na českou populaci.  

  Původně anglický dotazník RIBS (Retended and Intended Behaviour Scale) byl 

přeložen do českého jazyka jako dotazník reportovaného a zamýšleného jednání. 

Překlad celého testu proběhl za pomoci expertní skupiny vytvoření k tomuto účelu. Celý 

překlad byl potom prodiskutován ve spolupráci s jednou z jeho původních autorek 

Evans – Lacko a teprve potom byl použit k výzkumnému šetření.  

  Standardizace probíhala mezi lety 2013 a 2014 v náhodně zvolených okrscích 

metodou náhodné procházky za použití kvót.  Vyškolení tazatelé oslovovali 

respondenty, představili jim dotazník a potom si zaznamenávali jejich odpovědi. 

  Dotazníkové šetření probíhalo v rámci velkého pravidelného šetření agentury 

Inres s názvem Výzkum postojů a názorů občanů ČR k problematice zdravotnictví a 

zdravého způsobu života.  Ke standardizaci této metody přispělo svými odpověďmi 

1797 respondentů od 15 let. Statistická analýza potom proběhla metodou SPSS a data 

z ní byla převedena do tabulek a grafů. 

  Autorka této práce zvolila jinou metodu sběru dat. Oslovila všechny studenty, 

kteří se zúčastnili seminářů pod vedením PEER lektorů, emailovou formou. Celý 

dotazník také po konzultaci s jednou autorkou české standardizace – Miroslavou 

Janouškovou upravila do elektronické podoby a přidala k nim několik vlastních 
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jednoduchých otázek. Ty měly posloužit jako specifikum k diplomové práci. Více o 

jednotlivých položkách v dalších částech praktické části.  

  Dotazník RIBS  tedy získal elektronickou online podobu. Autorka rozeslala 

nejprve emaily s odkazem na dotazník všem účastníkům na semináři, jak na Karlovu 

univerzitu, tak i na Pražskou vysokou školu psychosociálních studií.  

  V druhém běhu oslovila studenty s možností se na seminář přihlásit stejně jako 

první skupina a rozeslala jim stejné dotazníky s možností zaškrtnutí pole- nezúčastnil 

jsem se. 

  Výsledky z testů byly převedeny do excel tabulky a posléze vyhodnoceny 

statistickou analýzou, v programu SPSS (WINKLER aj., 2014). 

 

   

3.4 Výsledky jednotlivých položek 
 

 Původní dotazník RIBS obsahuje 8 položek. První 4 položky se zaměřují na 

reportované jednání, zbylé 4 na zamýšlené. Rozdíl je tak i ve škále odpovědí. Na první 

čtveřici je možné odpovědět ano, ne, nevím a nechci odpovědět. Na druhou čtveřici 

připadají možnosti, rozhodně souhlasím, spíše souhlasím, ani tak ani tak, spíše 

nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím, nevím. 

   Původní dotazník RIBS autorka této práce upravila po konzultaci 

s jednou z autorů české standardizace – Miroslavou Janouškovou, do online podoby o 

14 položkách. 3 položky se dotazují na demografické údaje. 8 dalších položek je 

dotazník RIBS s volbou odpovědí pouze ano, ne, nevím a to z důvodu snadnějšího 

vyplňování dotazníku a zbylé 3 jsou věnované samotnému semináři.  

  Dále autorka uvádí jednotlivé výsledky odpovědí. Ty jsou uspořádané jako 

v dotazníkovém šetření a rozdělené do dvou skupin odpovědí. Skupina účastníků je 

označena tmavou barvou a skupina kontrolní, tedy ti, co se nezúčastnili, barvou světlou 

pro lepší orientaci. 
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3.4.1 Demografické údaje 

 

Graf č. 1 Velikost skupin dotazovaných 

 

Graf č. 2 Rozdělení podle skupin a pohlaví 
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Graf č. 3 Věkové kohorty obou skupin 

 

 

Graf č. 4 Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných 

 

  Z uvedených grafů č. 1 – 4 tedy vyplývá, že dotazník vyplňovaly 2 skupiny 

respondentů. Účastníci semináře a kontrolní skupina, tedy ti, co se semináře 

nezúčastnili, ale mohli. Odpovídaly ve velké míře ženy, oproti malému počtu mužů. Lze 

to vysvětlit tím, že výzkum probíhal na oborech pomáhajících profesí, o které mají 

obecně převážně zájem ženy.  
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  Dále je patrné, že v obou skupinách převažují osoby ve věku mezi 20-25 lety. 

Minimální věk dotazovaného je 20 a maximální 49. Tím, že výzkum proběhl na 

vysokých školách, má většina z dotazovaných vysokoškolské vzdělání a autorka 

předpokládala, že všichni musí mít maturitní zkoušku. Proto se v dotazníku 

nevyskytovala jiná možnost než výše uvedené dvě.  

  Rozdíl je však v poměru u kontrolní skupiny v porovnání s experimentální ve 

středoškolském vzdělání, kdy mezi účastníky bylo výrazně více středoškolsky 

vzdělaných lidí.  

 

3.4.2 Otázky reportovaného jednání 

 

  Tyto otázky jsou již součástí dotazníku RIBS. První čtveřice se zabývá vlastní 

zkušeností dotazovaného s duševně nemocným člověkem.  

  Otázka zněla: Žijete v současné době, nebo jste někdy v minulosti žil/a spolu 

s někým, kdo má/měl psychické onemocnění? 

Graf č. 5 Odpovědi na 4. Položku v dotazníku 

 

  Z grafu otázky č. 4 vyplývá, že skupina účastníků má větší přímou zkušenost 

s někým, kdo má psychické onemocnění oproti skupině kontrolní.  



53 
 

Otázka zněla: Pracujete nyní, nebo jste někdy v minulosti pracoval/a spolu s člověkem 

s psychickým onemocněním? 

Graf č. 6 Odpovědi na otázku 5. Položku v dotazníku 

 

  Z grafu vyplývá, že obě skupiny mají podobnou pracovní zkušenost s člověkem 

s duševním onemocněním. 

  Otázka zněla: Máte nyní nebo jste někdy v minulosti měl/a souseda/ku 

s psychickým onemocněním? 

Graf č. 7 Odpovědi na 6. Položku v dotazníku   

 

 Z grafu vyplývá, že obě skupiny odpovídaly podobně v souvislosti se sousedstvím.  
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  Otázka zněla: Máte v současné době, nebo jste někdy v minulosti měl/a 

blízkého kamaráda/kamarádku s psychickým onemocněním? 

Graf č. 8 Odpověď na 7. Položku v dotazníku 

 

  Graf ukazuje, že větší počet osob u účastníků mělo někdy kamaráda či 

kamarádku s duševním onemocněním.  

 

3.4.3 Otázky zamýšleného jednání 

 

  Další 4 položky lze interpretovat jako míru ochoty akceptovat člověka 

s duševním onemocněním. Čím vyšší je skór v odpovědi ano, tím je ochota větší.  

  Reliabilita těchto 4 položek je vzhledem k jejich počtu vysoká, totiž α = 0,74. 

Níže autorka uvádí jednotlivé odpovědi obou skupin.  
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Otázka zněla: Do budoucna by mi nevadilo žít společně s někým, kdo má psychické 

onemocnění. 

Graf č. 9 Odpovědi na 8. Položku v dotazníku 

 

  Z grafu vyplývá, že účastníkům semináře by ve významné míře v porovnání 

s kontrolní skupinou nevadilo žít s někým, kdo má psychické onemocnění. 

Otázka zněla: Do budoucna by mi nevadilo pracovat společně s někým, kdo má 

psychické onemocnění.  

Graf č. 10 Odpovědi na 9. Položku v dotazníku 

 

  Graf opět znázorňuje rozdíly mezi kontrolní skupinou a účastníky. Účastníkům 

by výrazně méně nevadilo pracovat s někým, kdo má psychické onemocnění.  



56 
 

Otázka zněla: Do budoucna by mi nevadilo bydlet v sousedství někoho, kdo má 

psychické onemocnění. 

Graf č. 11 Odpovědi na otázku č. 10 v dotazníku 

 

  Na tomto grafu je nápadný rozdíl v odpovědi ne. Výrazně více je kontrolní 

skupina striktnější při otázce sousedství někoho, kdo má psychické onemocnění. 

Otázka zněla: Do budoucna by mi nevadilo přátelit se s někým, u koho se objevilo 

psychické onemocnění. 

Graf č. 12 Odpovědi na otázku č. 11 v dotazníku 

 

  Velký rozdíl opět nastává u obou skupin a to v obou případech odpovědi. 

Účastníkům by nevadilo se přátelit s někým, kdo má psychické onemocnění, na rozdíl 

od kontrolní skupiny (další otázky 12 a 13 jsou uvedené v analýze dat). 
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Poslední 14. otázka zněla: Co bylo důvodem se přihlásit na seminář? 

Graf č. 13 Odpovědi účastníků na poslední otázku v dotazníku 

 

   Poslední položka v dotazníku se dotazovala na důvody účasti na semináři. 

Autorka ji vložila proto, aby bylo zřejmé, kolik lidí záměrně šlo na seminář kvůli PEER 

lektorům. Na podobnou otázku se ptá i předchozí otázka, uvedená v analýze níže. Obě 

otázky mají zajistit spolehlivost účinnosti semináře.  

  Dotazník je hodnocen určitým množstvím bodů. Celkový skór u odpovědí se 

pohybuje v rozsahu 0-2 body. 0 bodů je za odpověď ne, 1 bod při nevím a 2 body v 

případě ano. 

  Tím, že probandi nebyli do skupin vybráni náhodně, ale podle toho, jestli se 

zúčastnili či nezúčastnili, dá se předpokládat určitá predispozice účastníků méně 

stigmatizovat. To by mohlo být i důvodem se přihlásit a hypotéza, že účastníci semináře 

méně stigmatizují v porovnání s kontrolní skupinou, by mohla být vysvětlena pouhou 

náhodou a nikoli účinností semináře. 

   Tato otázka a otázka předchozí – Věděli jste, že lektoři semináře budou lidé 

s duševním onemocněním? By tak měla pomoci k objasnění, jestli nenáhodnost výběru 

má při stigmatizaci v tomto výzkumu skutečně vliv. To je mimo jiné i předmětem další 

analýzy. 
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3.4.4 Rozdílová analýza 

 

 V této části se autorka zaměřuje na to, co přesně znamenají výsledky 

jednotlivých položek. Porovnává zde průměry mezi jednotlivými položkami, mezi 

skupinami a snaží se ověřit první hypotézu analýzou rozptylu, T testy a F testy. Zároveň 

se u položek se statisticky významnými rozdíly snaží vyloučit vliv ostatních 

proměnných jako je pohlaví, věk, vzdělání nebo předchozí zkušenost s člověkem 

s duševním onemocněním. 

Tabulka č. 1 Analýza odpovědí škály Reportovaného jednání 

 
Typ 
skupiny N - počet Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Standardní 
chyba 

průměru 

Žijete v současné 
době, nebo jste 
někdy v minulosti 
žil/a spolu s někým, 
kdo má/měl 
psychické 
onemocnění? 

Kontrolní 
skupina 

31 0,19 0,54 0,10 

  
účastníci 37 0,81 0,1 0,16 

Pracujete nyní nebo 
jste někdy v 
minulosti pracoval/a 
spolu s člověkem s 
psychickým 
onemocněním? 

Kontrolní 
skupina 

31 0,84 0,93 0,17 

  
účastníci 37 1,03 0,96 0,16 

Máte nyní nebo nebo 
jste někdy v 
minulosti měl/a 
souseda/ku s 
psychickým 
onemocněním? 

Kontrolní 
skupina 

31 0,87 0,81 0,15 

  
účastníci 37 0,81 0,81 0,13 

Máte v současné 
době, nebo jste 
někdy v minulosti 
měl/a blízkého, 
kamaráda/kamarádku 
s psychickým 
onemocněním? 

Kontrolní 
skupina 

31 1,03 1,02 0,18 

  
účastníci 37 1,14 1,00 0,17 
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Tabulka č. 2  Analýza odpovědí škály Zamýšleného jednání 

 
Typ 
skupiny 

N - počet Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Standardní 
chyba 

průměru 

Do budoucna by mi 
nevadilo žít společně 
s někým, kdo má 
psychické 
onemocnění. 

Kontrolní 
skupina 

31 0,68 0,70 0,13 

  účastníci 37 1,22 0,78 0,13 

Do budoucna by mi 
nevadilo pracovat 
společně s někým, 
kdo má psychické 
onemocnění. 

Kontrolní 
skupina 

31 1,26 0,89 0,16 

  
účastníci 37 1,54 0,8 0,13 

Do budoucna by mi 
nevadilo bydlet v 
sousedství někoho, 
kdo má psychické 
onemocnění. 

Kontrolní 
skupina 

31 1,03 0,98 0,18 

  účastníci 37 1,59 0,64 0,11 

Do budoucna by mi 
nevadilo přátelit se s 
někým, u koho se 
objevilo psychické 
onemocnění 

Kontrolní 
skupina 

31 0,71 0,97 0,18 

  účastníci 37 1,68 0,75 0,12 

 

Tabulka č. 3 Průměry čtveřice otázek u jednotlivých skupin 

 Skupiny N- počet Průměr Standardní odchylka 

Otázky 
reportovaného 
jednání 

kontrolní 
31 0,733 0,499 

  experimentální 37 0,945 0,562 

Otázky 
zamýšleného 
jednání 

kontrolní 
31 0,919 0,606 

  experimentální 37 1,5068 0,569 

  Šedou barvou jsou v tabulkách označené statisticky významné rozdíly 

v průměrech. Na základě předchozích výsledků z tabulek č. 1, 2 a 3 vyplývá, že 

účastníci dosahují mnohem vyšších hodnot v porovnání s kontrolní skupinou u otázek 

na Zamýšlené jednání. Čím vyšší hodnota, tím vyšší je míra ochoty akceptovat člověka 

s duševním onemocněním. Další analýza ukáže jejich signifikanci. 
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3.4.5 F testy, T testy a analýza rozptylu 

 

  Analýza následujících dat se zaměřuje na rozdíly mezi skupinami. Každá 

položka je vyhodnocena samostatně a šedě jsou vyznačené otázky se skutečně 

signifikantními rozdíly. Data byla zpracována v programu SPSS a vyhodnocena 

analýzou rozptylu, T testy a F testy v případě porovnávání skupin.  

Tabulka č. 4 Analýza odpovědí škály Reportovaného jednání 

 F test 
Význa
mnost 

T test- 
počet 

SD 
Stupně 
volnosti 

Rozdíly 
průměrů 

Žijete v současné době, nebo 
jste někdy v minulosti žil/a 
spolu s někým, kdo má/měl 
psychické onemocnění? 

66,406 0,000 -3,240 57, 408 0,190 

  
Pracujete nyní nebo jste někdy v 
minulosti pracoval/a spolu s 
člověkem s psychickým 
onemocněním? 

0,141  0,709  -0,817 66 0,230 

  
Máte nyní nebo nebo jste někdy 
v minulosti měl/a souseda/ku s 
psychickým onemocněním? 

0,740 0,786 0,306 66 0,197 

  
Máte v současné době, nebo 
jste někdy v minulosti měl/a 
blízkého, kamaráda/kamarádku 
s psychickým onemocněním? 

0,475 0,493 -0,418 66 -0,246 

 
 

Tabulka č. 5 Analýza odpovědí škály Zamýšleného jednání 

 
F test 

Význa
mnost 

T test- 
počet 

SD 

Stupně 
volnosti 

Rozdíly 
průměrů 

 
Do budoucna by mi nevadilo žít 
společně s někým, kdo má 
psychické onemocnění. 

0,575 0,451 -2,954 66 0,182 

  
Do budoucna by mi nevadilo 
pracovat společně s někým, 
kdo má psychické onemocnění. 

2,291 0,135 -1,373 66 0,208 

  
Do budoucna by mi nevadilo 
bydlet v sousedství někoho, 
kdo má psychické onemocnění. 

30,074 0,000 -2,733 50,060 0,206 

  
Do budoucna by mi nevadilo 
přátelit se s někým, u koho se 
objevilo psychické onemocnění 

13,330 0,001 -4,523 55,666 0,214 
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  Výsledky v tabulce č. 4 a 5 ukazují signifikantní rozdíly ve 3 otázkách označené 

šedou barvou.  

  Tabulka č. 4 ukazuje, že prokazatelně více účastníků semináře někdy žilo nebo 

žije s člověkem s duševním onemocněním. V ostatních otázkách se signifikantní rozdíl 

neprokázal.  

  Tabulka č. 5 potvrzuje signifikantní rozdíl v míře akceptace lidí s duševním 

onemocněním (tedy v otázkách Zamýšleného jednání) ve dvou otázkách. Z výsledků 

tedy vyplývá, že účastníci semináře ve dvou položkách signifikantně méně stigmatizují 

v porovnání s kontrolní skupinou.  

 

3.4.6 Ověřování hypotéz 

 

  Autorka se snaží ověřit či vyvrátit hypotézu H1. Ta tvrdí, že studenti, co 

absolvovali seminář s PEER lektory, vykazují menší míru stigmatizace v porovnání s 

těmi, co seminářem neprošli. 

  Autorka porovnala výsledky odpovědí mezi zamýšleným jednáním a 

reportovaným u účastníků a kontrolní skupiny analýzou rozptylu. 

Tabulka č. 6 Porovnání otázek Reportovaného jednání a Zamýšleného u obou skupin 

Účastníci x 
Kontrolní 
skupina Součet čtverců 

Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec F test Významnost 

Otázky 
reportovaného 
jednání 

0,206 1 0,206 0,595 0,443 

Otázky 
Zamýšlené ho 
jednání 

5,181 1 5,181 14,949 0,000 

Chyba 
23,259 65 0,347     

Celkem 
132,938 68       
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  Průměry v tabulce č. 3 ukazují rozdíl v otázkách reportovaného a zamýšleného 

jednání. Otázkou tedy je, jestli mezi skupinami existuje signifikantní rozdíl 

v odpovědích na obě skupiny otázek. 

  Tabulka č. 6 ukazuje, že existuje statisticky významný rozdíl mezi odpověďmi 

účastníků a kontrolní skupiny minimálně na hladině významnosti 0,001. Zároveň se 

podle výsledků neprokázal signifikantní rozdíl odpovědí na otázky reportovaného a 

zamýšleného jednání u kontrolní skupiny a účastníků. 

To znamená, že platí hypotéza H1, studenti, co absolvovali seminář s PEER 

lektory, vykazují menší míru stigmatizace v porovnání s těmi, co seminářem neprošli.  

Zároveň neplatí alternativní hypotéza, studenti, co absolvovali seminář s PEER lektory, 

vykazují vyšší míru stigmatizace v porovnání s těmi, co seminářem neprošli. Na základě 

analýzy dat se potvrdila nulová hypotéza a vyvrátila alternativní. Platí tedy, že účastníci 

semináře stigamtizují statisticky významně méně v porovnání s kontrolní skupinou.  

  Dále je třeba vyloučit vliv věku, pohlaví a vzdělání na jednotlivé položky. 

Autorka ověřuje možnost, že by na výsledek testu měly vliv další proměnné kromě 

semináře. Tato tabulka znázorňuje opět porovnání dvou skupin. Je z ní patrné, jak spolu 

souvisí jednotlivé položky v dotazníku RIBS s pohlavím, věkem a vzděláním u obou 

skupin. 

Tabulka č. 7 Vyloučení dalších proměnných 

Zdroj variability 
Součet 
čtverců 

Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec F test Významnost 

Otázky 
reportovaného 
jednání 

0,040 1 0,040 0,112 0,739 

Věk 0,006 1 0,006 0,016 0,898 

Účastníci 2,595 1 2,595 7,279 0,009 

Pohlaví 0,045 1 0,045 0,127 0,723 

Vzdělání 0,007 1 0,007 0,018 0,893 

Účastníci x 
Pohlaví 

0,011 1 0,011 0,030 0,864 

Účastníci x 
vzdělání 

0,073 1 0,073 0,203 0,654 

Pohlaví x Vzdělání 3,29E-005 1 3,29E-005 0,000 0,992 

Účastníci x 
Pohlaví x Vzdělání 

0,611 1 0,611 1,714 0,196 

Chyba 20,677 58 0,356     

Celkem 132,938 68       
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  Z této analýzy rozptylu autorka vyvozuje, že neexistuje statisticky významný 

rozdíl  mezi účastníky semináře a kontrolní skupiny v porovnání s pohlavím a 

vzděláním. Výsledek v testu není zatížen věkem, pohlavím ani vzděláním.   

  Dalším krokem je zjistit rozdíl míry ochoty akceptace člověka s psychickým 

onemocněním uvnitř skupiny účastníků. Tabulka č. 5 ukazuje, že 22 lidí ze 37 nevědělo 

o tom, že lektoři semináře budou lidé s vlastní zkušeností se závažným duševním 

onemocněním. 31 osob patří do kontrolní skupiny. V dotazníku se jedná o otázku č. 13 

– Věděli jste, že lektoři budou lidé s vlastní zkušeností duševního onemocnění? 

Tabulka č. 8 Popisná statistika otázky č. 13 

Věděli jste, že lektoři semináře budou lidé 
s vlastní zkušeností duševního onemocnění?  N- počet N v % 

Ne 22 32,4 

Neúčastnil/a jsem se 31 45,6 

Ano 15 22,1 

Celkem 68 100,0 

  

   Kdyby se mezi účastníky, co věděli a co ne o tom, že lektoři budou lidé s vlastní 

zkušeností s duševním onemocněním prokázal statisticky významný rozdíl v míře 

akceptace (v otázkách zamýšleného jednání), oslabil by se tím vliv semináře. Obzvlášť 

v případě, že by se prokázalo, že lidé, co věděli o lektorech, měli nižší stigmatizační 

tendence, nemohl by se seminář považovat za zcela účinný.  

Tabulka č. 9 Rozdělení skupiny účatsníků u otázky 13 

  

Věděl/a jste, že lektoři 
semináře budou lidé s 

vlastní zkušeností 
duševního 

onemocnění? 

N – 
kontrolní 
skupina Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Chyba 
průměru 

Otázky 
Zamýšlenéh
o jednání  

ne 
22 1,625 0,516 0,110 

  ano 
15 1,333 0,617 0,159 
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Tabulka č. 10 Statistická významnost u otázky 13 ve skupině účastníků 

Věděl/a jste, že lektoři 
semináře budou lidé s vlastní 
zkušeností duševního 
onemocnění?  F test Významnost T test 

Stupně 
volnosti 

Otázky Zamýšleného jednání 2,440 0,127 1,506 35 

 

  Tabulka č. 8 a 9 ukazuje míru stigmatizace skupiny účastníků a kontrolní 

skupiny. Jedná se tedy o porovnání sady otázek Zamýšleného jednání účastníků 

semináře. 22 účastníků semináře nevědělo, že lektoři budou lidé s vlastní zkušeností 

závažného duševního onemocnění a 15 ano, 31 se neúčastnilo. Vznikl na základě 

průměrů dosažených bodů v otázkách Zamýšleného jednání. Mezi otázkami 

reportovaného jednání není signifikantní rozdíl mezi skupinami 

    . Z výsledků v tabulce č. 10 je patrné, že není signifikantní rozdíl ve stigmatizaci 

duševně nemocných u účastníků, kteří věděli, kdo bude lektorem a mezi těmi, kteří to 

nevěděli. Autorka zároveň vyloučila takév vliv dalších proměnných ovlivňující 

výsledek v dotazníku.  

  Posledním bodem je otázka č. 4, ve které se objevil signifikantní rozdíl mezi 

průměry, viz. tabulka č. 1 a 4. Tato otázka je součástí Reportovaného jednání. Opět se ji 

autorka snaží porovnat s ostatními proměnnými jako je pohlaví, věk, vzdělání, jako 

závisle proměnnou ještě přidala porovnání s odpověďmi Zamýšleného jednání u obou 

skupin. 

Tabulka č. 11 Vyloučení dalších proměnných u 4. Otázky - Žijete v současné době, 

nebo jste někdy v minulosti žil/a spolu s někým, kdo má/měl psychické onemocnění? 

Zdroj variability Součet čtverců 
Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec F test 

Význa
mnost 

Otázka č. 4 0,043 1 0,043 0,121 0,729 

pohlaví 0,015 1 0,015 0,042 0,839 

věk 0,046 1 0,046 0,127 0,723 

vzdělání 0,303 1 0,303 0,844 0,362 

Skupina účastníků 3,222 1 3,222 8,972 0,004 

chyba 22,266 62 0,359     

celkem 132,938 68       
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 Z tabulky č. 11 tedy vyplynulo, že ani tentokrát se neprokázala souvislost mezi 

4. otázkou a výsledkem v testu. Jediné, co má na výsledek v testu vliv je skupina 

účastníků v porovnání s kontrolní. Účastníci testu prokazují signifikantně méně 

stigmatizující chování a  podle výsledku na to nemá vliv ani pohlaví, věk a vzdělání a 

dokonce ani větší zkušenost s blízkým člověkem s duševním onemocněním.  

 

3.4.7 Interpretace výsledků 

 

   Z výše uvedených dat autorce práce vyšlo, že se potvrdila hlavní  hypotéza a 

zamítly se obě alternativní. Prokázala, že existuje statisticky významný rozdíl mezi 

položkami Zamýšleného jednání u kotrolní skupiny a účastníků.  

  Naopak se nepotvrdil statisticky významný rozdíl mezi odpověďmi na otázky 

Reportovaného jednání. Studenti, co absolvovali seminář s PEER lektory, vykazují 

menší míru stigmatizace v porovnání s těmi, co seminářem neprošli na hladině 

významnosti 0,001. Pouze v jednom případě a to hned v první otázce na Reportované 

jednání se ukázalo, že signifikantně více účastníků žilo nebo stále žije s někým, kdo má 

psychické onemocnění. Tuto otázku tedy autorka více prozkoumala a vyloučila F testem 

další proměnné jako je pohlaví, věk, vzdělání a skupiny.  

  Zároveň autorka vyloučila vliv pohlaví, věku a vzdělání u ostatních odpovědí. 

Dále prokázala, že mezi účastníky, co věděli o PEER lektorech a mezi těmi, co o nich 

nevěděli, neexistuje statisticky významný rozdíl. Jejich odpovědi byly velmi podobné.  

  Z výsledků tohoto kvantitativního šetření se dá vyvodit závěr, že zapojení lidí 

s duševním onemocněním se jeví jako účinná stigmatizační strategie.  
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3.5 Diskuze 
 

  Veřejnost stigmatizuje lidi s duševním onemocněním ve velkém měřítku.  Aby 

se situace změnila, je třeba zabývat se jejich příčinami a zároveň možnými změnami 

v širokém měřítku, Realita je však taková, že v České republice se o tuto problematiku 

z hlediska výzkumů zabývá pouze hrstka odborníků. Je třeba toto pole zmapovat 

v širším měřítku a snížit vysokou stigmatizaci lidí s duševním onemocněním.  

   Tato práce vychází z modelu stigmatu jako problému nedostatku informací, 

negativních postojů a diskriminace. Tyto 3 složky spolu úzce souvisí, problém je však 

v jejich vzájemné kauzalitě. Je zřejmé, že znalosti lze ovlivnit, postoje také a tím i 

diskriminaci. Přesnější vysvětlení vztahů se však na podkladu výzkumů různí.  

  Výsledky praktické části diplomové práce vycházejí z modifikovaného 

dotazníku RIBS, standardizovaný a přeložený pro využití na českou populaci. Jeho 

odpovědi byly pro snadnější vyhodnocení online podoby zúženy na 3 možnosti ano, ne, 

nevím. Samotná volba zkrácení sice usnadnila vyhodnocení a časovou dostupnost pro 

vyplnění, zároveň tak nelze celý tento dotazník porovnat s českými standardy vzniklé na 

základě výzkumu Národního ústavu duševního zdraví. Zároveň porovnání s českou 

normou není pro účely výzkumného šetření nutností.  

  Výzkum se zaměřuje na rozdíly stigmatizacujících postojů u dvou skupin 

studentů. Konkrétně jde o zjištění, jestli lze považovat zapojení lidí s duševním 

onemocněním do výuky na vysokých školách za účinnou destigmatizační strategii. 

Skupina vyškolených PEER lektorů s vlastní zkušeností s duševním onemocněním 

vyučovala studenty v pomáhajících profesích, tedy budoucí profesionály v oboru. 

Autorka se snažila zjistit, zda skupina, která se zúčastnila semináře s PEER lektory 

vykazuje nižší míru stigmatizace oproti skupině kontrolní, která se ho nezúčastnila, ale 

možnost účasti měla.  
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  Tím, že celé výzkumné šetření probíhalo až po dokončení seminářů, je třeba 

výsledky interpretovat s větší opatrností. I přes to, že se u otázek Reportovaného jednání 

neprokázal signifikantní rozdíl mezi skupinami účastníků semináře a kontrolní skupiny, 

je třeba vzít v úvahu, že výzkum nemá povahu randomizované kontrolované studie.  

     Výsledek prokázal, že obě skupiny mají různé vlastní zkušenosti s někým, kdo 

měl či má duševní onemocnění, zároveň mezi nimi statisticky významný rozdíl. To by 

poukazovalo na to, že obě skupiny jsou si tedy v zásadě podobné, i když se na 

vysvětlení může podílet více faktorů.  

  Autorka tak vyloučila vliv ostatních proměnných jako je pohlaví, věk, vzdělání, 

odpovědí zamýšleného jednání, zvláště potom u jedné otázky, kde se v části 

reportovaného jednání prokázal signifikantní rozdíl mezi účastníky a kontrolní 

skupinou. Ukázalo se, že účastníci se od kontrolní skupiny liší v tom, že častěji žili nebo 

žijí s někým, kdo má/měl psychické onemocnění. Tato otázka prošla stejnou analýzou 

k vyloučení ostatních proměnných. I přes zdánlivý význam této položky vyšel výsledek, 

že mezi skupinami není signifikantní rozdíl mezi skupinami v otázkách reportovaného 

jednání.  

  Signifikantní rozdíl vznikl v otázkách zamýšleného jednání. Ty je možné 

považovat za míru ochoty akceptovat člověka s psychickým onemocněním. Lze tedy 

tvrdit, že účastníci semináře vykazují nižší míru stigmatizace v porovnání se skupinou 

účastníků. To je výsledek velmi příznivý a zdá se, že zapojení lidí s duševním 

onemocněním je účinnou strategií.  

  Zároveň je velmi vhodné provést toto šetření na větším vzorku studentů. Tím, že 

projekt s PEER lektory probíhal pouze na dvou školách,  pro obor sociální práce a 

psychologie, byly skupiny sice vyčerpávající, ale nedostačující pro vytváření obecných 

závěrů. Tento výzkum je v souladu s výzkumy zahraničními, kde se také prokázalo 

snížení stigmatizjících postojů při zapojení vyškolených PEER konzultantů s vlastní 

zkušeností s duševním onemocněním.  
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  V České republice se jednalo o novinku, proto je potřeba toto téma dále rozvíjet 

a zapojovat lidi s vlastní zkušeností do takových programů, protože není výjimkou, že 

stigmatizují i profesionálové v oblasti sociální a zdravotní péče. Vlastní zážitek studentů 

tak vede podle výzkumů, v evidenci s tímto, k nižší stigmatizaci. 

  Obecnou problematikou však zůstává zmíněná kauzalita neznalost, postoje, 

diskriminace. Dotazníkem RIBS se prokázala nižší míra zamýšleného jednání, dá se 

tedy pouze předpokládat, jak se takový člověk bude chovat. Důležité je se znovu 

zaměřit na skutečnou diskriminaci, stigmatizující chování navenek. Změna postojů je 

samozřejmě velice žádoucí, skutečně účinná je ale tehdy, vede-li ke změně 

diskriminujícího jednání. Z těchto mnoha důvodů je potřebné se opětovně zabývat touto 

problematikou na širším vzorku.  
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ZÁVĚR 

 

  Autorka diplomové práce se snažila podat ucelený obraz o tom, jaký problém 

představuje stigmatizace lidí s duševním onemocněním. V praktické části práce potom 

přednesla vlastní výzkumné šetření, kde vyškolení konzultanti s vlastní zkušeností 

duševního onemocnění vyučovali na vysokých školách studenty z oborů pomáhajících 

profesí.  

  V teoretické části je uvedena problematika stigmatu v širším kontextu. Na 

základě teorie autorka uvádí, že se jedná o problém znalostí, postojů a diskriminace. 

V jednotlivých kapitolách se dále věnuje tomuto konceptu podrobněji.  

  V kapitole o znalostech, resp. neznalostech lidí je uvedeno několik výzkumů, ze 

kterých vyplývá, že širší veřejnost má velmi nízké znalosti a to vede až k mýtickým 

představám o tom, co znamená žít s duševním onemocněním.  

  Další problematikou jsou postoje a to, jestli je lze měnit či nelze a jakým 

způsobem. Postoje se obecně často zkoumají a vzniká kolem nich mnoho otázek. 

Z literatury ale vyplývá, že postoje se dají měnit a člověk se jimi může učit i 

nápodobou.  

  Diskriminace je v této práci považována za znevýhodňující chování. Tisk, 

televize, filmy atd. znázorňují osoby s duševním onemocněním v nereálném obraze. 

Vypadá to, jakoby lidé prožívající psychické onemocnění byli násilní a pro ostatní 

nebezpeční. Realita je ovšem jiná. Ve většině případů vykazují stejnou míru agrese jako 

ostatní lidé, mohou mít fungující rodiny, přátele a práci. Tím, že jsou média součástí 

každodenního života, mohou tak výrazně ovlivnit chování společnosti i pozitivním 

směrem. V Anglii se o to úspěšně snaží reklamní kampaň s názvem Time to change.  

  Ukazuje se, že stigma je zastřešující pojem těchto 3 složek a že každá z nich 

souvisí s dalšími. Zároveň se dá říci, že jednotlivé složky se dají ovlivnit a to je dobrým 

výchozím bodem pro destigmatizaci.  
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  Další kapitola naznačuje, že samotné pojetí duševní nemoci dostalo nový ráz. 

Přes izolaci těchto lidí, po hnutí antipsychiatrie se dnešní léčba dostává do modelu 

Recovery. Ten se soustředí na zotavení se z duševní nemoci. Lidé, kteří tímto modelem 

prošli, podávají vlastní zkušenost toho, že zotavit se je možné. Tomu nikdo dříve 

nevěřil. Recovery se snaží o hledání vlastních zdrojů za cestou k uzdravení. Podporuje 

lidi s duševním onemocněním v jejich pozitivních vlastnostech, kompetencích a 

dovednostech a snaží se je zapojit do rytmu běžného života.   

  Lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním mohou být také součástí 

výuky na vysokých školách v oborech pomáhajících profesí. Takové projekty se 

v zahraniční ukázaly jako účinné. V České republice proběhl cyklus seminářů na dvou 

vysokých školách a výsledky účinnosti lze nalézt v praktické části.  

  Vyškolení PEER lektoři s vlastní zkušeností duševního onemocnění vyučovali 

témata v oblasti péče o duševní zdraví. Ukázalo se, že studenti, co prošli seminářem 

s PEER lektory, vykazují nižší stigmatizaci v porovnání s kontrolní skupinou, kterou 

tvořili studenti ze stejných ročníků i oborů jako účastníci semináře. Jediný rozdíl mezi 

nimi byl, že kontrolní skupina si tento seminář nevybrala. Analýzou dat byly vyloučeny 

vlivy dalších proměnných jako je věk, pohlaví, vzdělání a předchozí zkušenosti 

s někým, kdo má psychické onemocnění. I přes to, že šetření nemělo design klasické 

randomizační studie, se dá závěrem tvrdit, že zapojení lidí s duševním onemocněním na 

vysokých školách je účinnou destigmatizační strategií.  
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PŘÍLOHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 

 
 
PŘÍLOHA I Dotazník k diplomové práci  

 

 

Dobrý den, 

věnujte prosím max. 5 minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Dotazník 

je krátký, anonymní a proto Vás prosím o opravdu upřímné odpovědi, aby nejlépe 

posloužil účelu mé diplomové práce. Děkuji. 

1. Vyplňte, prosím, Vaše pohlaví 

ŽENA  

MUŽ 

2. Uveďte, prosím, Váš věk 

(volné pole) 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

středoškolské s maturitou  

vysokoškolské 

4.  Žijete v současné době, nebo jste někdy v minulosti žil/a spolu s někým, kdo 

má/měl psychické onemocnění? 

ANO 

NE 

NEVÍM 

5.  Pracujete nyní nebo jste někdy v minulosti pracoval/a spolu s člověkem s 

psychickým onemocněním? 

ANO 

NE 

NEVÍM 

 

 

 



II 
 

6.  Máte nyní nebo nebo jste někdy v minulosti měl/a souseda/ku s psychickým 

onemocněním? 

ANO 

NE 

NEVÍM 

7.  Máte v současné době, nebo jste někdy v minulosti měl/a blízkého, 

kamaráda/kamarádku s psychickým onemocněním? 

ANO 

NE 

NEVÍM 

8.  Do budoucna by mi nevadilo žít společně s někým, kdo má psychické 

onemocnění. 

ANO 

NE 

NEVÍM 

9.  Do budoucna by mi nevadilo pracovat společně s někým, kdo má psychické 

onemocnění. 

ANO 

NE 

NEVÍM 

10.  Do budoucna by mi nevadilo bydlet v sousedství někoho, kdo má psychické 

onemocnění. 

ANO 

NE 

NEVÍM 

 

 

 

 

 

 



III 
 

11.  Do budoucna by mi nevadilo přátelit se s někým, u koho se objevilo 

psychické onemocnění 

ANO 

NE 

NEVÍM 

12. Zúčastnil/a jste se semináře s PEER lektory z řad duševně nemocných? 

ANO 

NE 

13. Pokud ano, věděl/a jste, že lektoři semináře budou lidé s vlastní zkušeností 

duševního onemocnění? 

ANO 

NE 

NEÚČASTNIL/A JSEM SE 

14. Co bylo hlavním důvodem přihlásit se na seminář? 

Zajímalo mě téma semináře 

Vyhovoval mi nejvíce termín při výběru ze všech seminářů 

Zajímalo mě téma v podání PEER lektorů 

NEÚČASTNIL/A JSEM SE 

Jiný důvod 

 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a Váš čas! Vaše odpovědi jsou pro můj výzkum 

velmi cenné. 
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