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katedry psychologie Pedf UK a jak doufám, mnohá 

budou následovat. Název Archetyp není žádnou náhodou. 

Na následujících stránkách se Vám snažíme zprostředkovat 
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Můžete nám povyprávět něco o tom, jak 
se studium změnilo od doby, kdy jste byla 
studentka? 

Budu mluvit hlavně o tom, jaké to bylo u nás 
na katedře, protože jsem její absolventkou. 
V té době, kdy jsem přišla, byla katedra velice 
mladá. Byli jsme vlastně druhý ročník, který 
studoval obor psychologie, a vládla tady velice 
energická a intelektuální atmosféra. Bylo to tady 
strašné z hlediska prostoru, protože tehdy byla 
Myslíkovka před opravou, všichni jsme seděli  
v malinké špeluňce a jít na záchod bylo prostě 
dobrodružství, ke kterému jsme sbírali odvahu. 
Ale vlastně to vůbec nevadilo, vzpomínám na to 
ráda. V tomto období katedra žila pod vedením 
prof. Štecha hodně pohromadě a úplně jsme 
cítili z vyučujících, jak ten svůj obor milují a jak 
jsou ponořeni ve svých výzkumech. Vedle toho 
jsem začala studovat ještě Filozofickou fakultu, 
která měla taky řadu skvělých parametrů. Lišila 
se však tím, jak byla stabilizovaná, velká a bylo 
tam hodně studujících. Tady byla studujících tak 
polovina. Uvědomila jsem si, že tím, jak je naše 
katedra komornější, jsme si s vyučujícími nablízku. 

Už jen diskuse o hodinách mají jinou kvalitu, 
když je lidí 30–40, než když jich je 80. To pro mě 
bylo důležitým hnacím motorem, když jsem pak 
uvažovala kudy se vydat dál. Jednoznačně jsem 
se rozhodla, že chci jít na doktorát sem. Zároveň 
to je něco, co bych si přála, aby naši katedru 
vyznačovalo trvale. Jsme stále relativně malý 
obor, kde jsme všichni pospolu a kde je snazší 
vidět a vzájemně si předávat naši energii. 

My jsme se doslechly/dočetly, že jste při studiu 
také vyučovala občanku na učňáku – jaké to pro 
Vás bylo?

To byla zkušenost za všechny peníze. Tři roky 
jsem pracovala v seniorském domě pro zrakově 
postižené. V rámci rozšiřování zkušeností jsem si 
ale řekla, že by bylo potřeba, abych lépe poznala 
institucionální péči o děti, protože jsem dříve jen 
jezdila na tábory jako vedoucí. Věděla jsem, že 
budu chtít pracovat ve školství, a řekla jsem si, že 
se pokusím ucházet o učitelskou roli. V té době 
jsem na to samozřejmě neměla aprobaci, ale 
drze jsem šla na nějaký inzerát, kde se ukázalo, 
že je to velice malá škola pro problematické děti. 

doc. phdr.  
Irena Smetáčková, 
ph.d. , stojí v čele naší katedry, 
vyučuje předměty zabývající se 
hlavně genderem, pedagogickou 
a sociální psychologií a je aktivní 
řešitelkou mnoha výzkumných 
projektů. O její odbornosti toho 
víme mnoho, o osobním životě  
už tolik ne. Pojďme se tedy 
společně něco dozvědět.

 
tvář  katedry 
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Byly to v podstatě dva obory, jeden pro chlapce, 
obor zedník, a druhý pro dívky, obor kuchařka. 
Zhruba polovina dětí skončila základní školu 
v nižším než 9. ročníku z důvodu propadání. 
Zhruba čtvrtina dětí byla téměř analfabetická. 
Byly tam děti z dětských domovů nebo s rodiči, 
kteří byli závislí na drogách či ve výkonu trestu. 
Pan ředitel byl spíše takový mesiáš a opravdu se 
těm dětem věnoval. Kromě toho, že jsem měla 
možnost tam učit občanku, mi posléze také 
umožnil, abych s nimi pracovala víc výchovně  
a poradensky, tak jsem tam zůstala skoro 3 roky. 
Přinášelo to neuvěřitelné zkušenosti.

Podělíte se s námi o nějaký konkrétní zážitek  
z téhle zkušenosti? 

Byly to děti, které nikdy třeba nejely za Prahu, 
nikdy nebyly v kině a podobně. Pan ředitel 
mi dal volnost a finance na to, abych s dětmi 
vyrážela po škole, ve volném čase, na různé 
aktivity. Domluvili jsme se, že vždy jednu aktivitu 
ze seznamu, který jsme společně vygenerovali, 
vyberu já a jednu oni. Děti si například přály jít 
na Záhadu Blair Witch. To je film, na který já 
bych normálně nikdy nešla, protože se strašně 
bojím. Já jsem se rozhodla, že je vezmu do Státní 
opery. Už měsíc před tím řada dětí řešila, jaké 
to bude. Byli tam chlapci, kteří si kvůli tomu 
šli půjčit oblek, protože jsme mluvili o tom, že  
do divadla nebo do opery je potřeba jít oblečeni 
určitým způsobem. Vzali to hrozně vážně a byl 
to pro ně oči otevírající zážitek. Samozřejmě ne 
pro všechny, nemůžu říct, že by se z nich stali 
milovníci opery. Přišli však do takové instituce, oči 
na vrch hlavy, a prohlíželi si tu obrovskou stavbu 
a lidi kolem. Najednou viděli, že se chovají jinak 
než běžně – třeba v MHD nebo v hospodě. Nám  
to dovolilo pak mluvit o rozdílech mezi událostmi, 
například že různé situace vyžadují různé 
chování. Navázali jsme také různými nácviky, 
jak vést rozhovor, když jsme v různých situacích, 
formálních i neformálních. Pro mě to bylo hrozně 
obohacující moci nahlédnout do jejich světa.  
S některými z nich jsem ještě mnoho let zůstávala 
v kontaktu. Když o tom teď mluvím, tak si říkám, 
že by mě zajímalo, jak žijí teď, protože jsou to již 
dospělí lidé.

To je krásný! Děkujeme za tenhle osobní zážitek. 

O Vaší odbornosti toho víme hodně, ale co ráda 
děláte ve volném čase, jaké jsou Vaše koníčky? 
Když nepsychologujete, co zrovna děláte?

Jé, to je věčné téma u nás doma (smích). Můj 
muž by byl rád, abych měla více koníčků, 
než mám. Já se mu snažím pořád vysvětlit, že 
když si sednu s časopisem Československá 
psychologie, tak to není nutně práce, protože mě 
to vážně baví. Kdybych ale měla úplně zabrousit  
do nepsychologické sféry, tak nejvíc mě baví 
být s rodinou. Se synkem je to věčná legrace. 
Ráda vařím, jsem vášnivá kuchařka, mám doma 
spoustu kuchařek. Také mě baví zahradničit. 
Máme taky včely. Díky covidu jsem založila velký 
včelí záhon, aby včeličky měly i brzy na jaře  
a na podzim jídlo, takže pleji záhon. A pak ráda 
chodím s kamarádkami a kamarády do kina, 
sauny, na vínko. Ale mám pocit, že se mi to  
z života kvůli covidu dost vytratilo. Dřív to byla 
přirozená součást mého týdne, teď je to těžší, ale 
určitě to zase naběhne. 

To zní jako spousta věcí s tím vším, co máte 
na starosti – chod katedry, výuku, všechny 
projekty, do kterých jste zapojená, včely... Máte 
nějak nastavenou psychohygienu? Jak pečujete 
o svoje duševní zdraví?

Tak, (smích) těžko říct. Pečuji o sebe tím, že 
se snažím si každý den udělat něčím malým 
radost, což může být dobrý mandlový croissant 
z pekárny. Já a částečně můj muž jsme velcí 
milovníci filmů a seriálů. Někteří, co jsou se 
mnou v mailovém kontaktu, vědí, že často 
posílám maily pozdě v noci. A abych neměla 
tendenci tu práci natahovat, tak máme rituál, že 
koukáme každý večer na nějaký seriál, jeden, dva 
díly. A to je pro mě taková tečka dne, na kterou 
se těším, a mám moc ráda, když mám nějaký 
příběh, který se mnou v životě jde. Trochu méně 
než dříve se věnuji čtení beletrie. Ale zase jsem 
objevila audioknihy a podcasty, takže chodím  
do práce pěšky a každý den mám možnost 20–25 
minut poslouchat nějaký příběh nebo zajímavé 
povídání. Podobně je to s těmi seriály. Mám 
ráda, když vedle mého života můžu mít v hlavě 
ještě příběh těch postav. 
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Máte nějaký oblíbený seriál? 

Teď třeba dokoukáváme La Casa de Papel.  
Ta poslední řada je pro mě maličko zklamáním, 
nicméně ty předchozí se mi líbily. To víte, pro 
intelektuálku sociálního ražení je postava 
profesora, který všechno promyslí a zároveň chce 
měnit svět, prostě balzám (smích). Tak ten se mi 
třeba líbil velice, ale mám celou řadu seriálu, 
například velice mě oslovil Normal People. 

My víme, že paní doktorka Lukavská a její manžel 
mají ve zvyku rozebírat seriály psychologickými 
teoriemi a na základě toho diskutovat, o čem 
to vlastně bylo. Máte taky nějaký takový rituál?

Rituál nemáme, můj manžel není psycholog. 
Nicméně rozebíráme. Já pochopitelně používám 
tu naší psychologickou perspektivu. Je to docela 
zajímavé, protože on je spíš kritik psychologie, 
a tak se k tomu staví skepticky (smích). Naše 
rozebírání se zkrátka vede z různých úhlů, nejen 
z psychologických pozic. Teď už asi druhý rok 
nemáme filmový seminář, ale když jsme měli 
intenzivní období filmového semináře, tak jsme 
s docentem Chrzem hodně debatovali. Také to 
bylo z různých úhlů, ale přitom z psychologických 
pozic. Při jakékoliv debatě se samozřejmě člověku 
otevřou ještě nějaké další rozměry, které přímo  
v té divácké roli nevnímal. 

Už je to pár let, co jste dělala v televizi v pořadu 
Všechnopárty rozhovor na téma Me Too. Nás by 
zajímalo, jaké z toho máte pocity?

Nebylo mi to vůbec příjemné. Možná také proto, 
že jsem byla ten den zdravotně indisponovaná. 
Nechci to na to svádět, ale ve vzpomínkách 
to mám takhle propojené – fyzická nepohoda  
a k tomu nepříjemný zážitek. Občas jsem si 
říkala, že jsem měla být důslednější a rozhovor 
odmítnout. Už zpočátku jsem avizovala, že to 
není vhodné téma do zábavního pořadu, ale 
dramaturgyně působila velice kompetentně. 
Tvrdila, že téma berou vážně a chtějí ho 
lehkou formou představit české společnosti.  
Ten frivolní způsob mě poté trochu vyšokoval. 
Já jsem věděla, že si z toho bude pan Šíp dělat 
legraci a počítala jsem s tím, protože humor  
ke zpracovávání takových témat patří téměř vždy. 
Co jsem nečekala, byla taková oplzlá legrace. 

Po odvysílání jsem dostala spoustu negativních 
reakcí od neznámých lidí o tom, jaká musím být 
zkrachovalá existence, když se věnuji genderu  
a takovým způsobem mluvím o sexuálním násilí. 
Zároveň jsem ale dostala i dost pozitivních 
reakcí od lidí, kteří byli rádi, že o tomto tématu 
mluví někdo v médiích se zastáním. V té době 
totiž Me Too mělo výhradně negativní ohlas  
v české společnosti. Tohle je věčné dilema, jak 
to pojmout, aby to bylo lidem ještě příjemné. 
Humor k tomu patří, ale musí mít určitou mez. 

Kromě genderu se také věnujete pedagogické 
psychologii. Povíte nám o tom něco více?  

Enormně mě zajímá školství a snažím se přispívat 
k tomu, aby se rozvíjela kvalita učitelské 
přípravy. Nejsem na katedře zdaleka sama, takže 
jsme realizovali poměrně velké týmové výzkumy  
s prof. Štechem, dr. Viktorovou, dr. Páchovou,  
dr. Francovou a dalšími. Naším tématem 
z poslední doby bylo především vyhoření  
a kolegiální sdílení profesních zkušeností – něco, 
co pro lidi z psychologie je všeobecně známo. 
Všichni procházíme nějakými supervizemi, bereme 
to jako samozřejmé, že s lidmi systematicky 
mluvíme o svých a jejich zkušenostech a že je to 
ku prospěchu. Teď se snažíme v našich projektech 
to více přenést i do školního prostředí, aby se 
normalizovalo, že také vyučující potřebují mluvit 
o svých zážitcích s druhými a že to má mnoho 
pozitiv – sebereflexe, týmovost, sociální opora. 

Nespěchejte už během studia  
do pracovních povinností, které vám 
omezí prostor rozšiřovat si obzory 
a oddávat se luxusu „neužitečného“ 
přemýšlení.
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Myslíte si, že ti učitelé ve školách jsou připraveni 
na téma duševního zdraví u dětí? 

Nejsou na to většinově připraveni a ani nemohou. 
Mohou od nás dostat jen základní informace, 
ale vyučující nejsou od toho, aby poskytovali 
krizovou intervenci. Proto je tak důležité, aby 
šla větší systémová podpora do poradenské 
a školní psychologie. Vyučující mají mít na své 
škole za zády školní psycholožku / školního 
psychologa, ke kterým se mohou obrátit, aby jim 
buď poradili, nebo aby to s tím dítětem řešili.  
Ale otevřenost vůči well-beingu je větší,  
než bývala, i ze strany ministerstva školství. 
To je důležitá zpráva i pro školní psychology  
a psycholožky, že můžou dostávat větší prostor 
na školách. Kdyby se kupříkladu podařilo i to, 
že budou nárokově financovaní, takže nebude 
nutné lepit zaměstnání na třech školách tak, aby 

z toho měl člověk jeden úvazek, a přitom stejně 
jen na nejistou smlouvu na 1–2 roky. Když se 
tohle změní a bude ze státního rozpočtu jasné, 
že škola dostane peníze na školního psychologa, 
tak to strašně moc prospěje jak vyučujícím, tak 
dětem. 

Co byste nám jako studentům poradila, chtěla 
předat, vzkázat? 

Využijte doby, kdy můžete studovat. Nespěchejte 
už během studia do pracovních povinností, 
které vám omezí prostor rozšiřovat si obzory  
a oddávat se luxusu „neužitečného“ přemýšlení. 
Kromě vzkazu mám ještě přání. Na začátku jsem 
mluvila o katedře jako o komorním intelektuálním 
prostoru. To je závislé na tom, aby studující 
věnovali studiu pozornost a aby trávili svůj čas 
s námi ve výuce i po ní s ostatními studujícími. 
Aby ta komunita kolem oboru vůbec mohla 
vzniknout. Jak víme ze sociální psychologie, 
expozice je základní podmínka pro vznik vztahu, 
takže se potřebujeme vídat, abychom se mohli 
cítit sobě blízcí. Náš obor je plný velice nadaných 
lidí. Jste ti nejlepší z obrovského počtu lidí, kteří 
se k nám hlásí, a je to znát v tom, jak snadno se 
nám s vámi v porovnání s některými jiným obory 
pracuje, jak snadno hledáme společnou řeč. 
Covid nám to pokazil, ale určitě se budou vracet 
možnosti nad psychologickými tématy s vámi 
debatovat, zapojovat vás do výzkumů na katedře 
a být pospolu i jinak než jen v rámci přednášek. 
Jsem si jistá, že o takovou atmosféru stojí všichni 
lidé, kteří na naší katedře učí.

Nikola Hanušová a Michaela Škrábová
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P řece jen to zní jako big deal, studovat  
na zahraniční univerzitě, kam se dostanou 

jen ti nejlepší a stojí za tím spousta práce. 
I my jsme si to myslely. Možná proto jsme 
vycestování odložily až do posledního ročníku, 
kdy už to bylo teď nebo nikdy. 

Na dlouhodobý zahraniční pobyt není nikdy 
vhodná příležitost a vždycky tě napadnou 
důvody, proč ne teď a proč jindy. Možná 
nemáš zkušenost s pobytem v cizině delším 
než dovolená. Anebo jsi možná nikdy 
necestoval/a na vlastní pěst. Ve skutečnosti 
je to ale jednodušší, než se zdá. Fakt. Tenhle 
výšlap na velehoru si totiž můžeš rozdělit  
na docela jednoduché baby steps a najednou 
se to přestane zdát tak vysoko.  Pojď si tedy 
poslechnout něco o cestě nahoru. 

Naše katedra má smlouvy po celé Evropě  
a seznam všech univerzit je dostupný na webu. 
Nebo si můžeš přijít poslechnout každoroční 
povídání PhDr. Doubka, kde vždycky předává 
vlastní zkušenosti i nějaký účastník (nenech 
se ale vyděsit množstvím informací, které 
dostaneš). Když si u nás nevybereš, je možné 
vyjet i přes Filozofickou fakultu. Je ale dobré 
vědět, že ve výběrovém řízení dávají přednost 
vlastním studentům. 

Každý z nás má jistě v okolí někoho, 
kdo vyjel studovat do zahraničí. Tahle 
na pohled skvělá zkušenost ale může 
působit nedosažitelně. 

Erasmus Science  
pro všechny mládenc! 
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Každý určitě má svoji bucket list destinaci, 
univerzity ve Francii a Španělsku do toho hází 
trochu vidle, protože nevyučují anglicky. Proto 
je třeba posoudit své jazykové dovednosti.  
Ač svou angličtinu, francouzštinu nebo 
španělštinu můžeš hodnotit na C1, většina 
univerzit vyžaduje oficiální potvrzení o jazykových 
dovednostech (např. Cambridge Exams). Tvoje 
slovo jim nestačí, potřebuješ razítko a potřebuješ 
ho včas, to znamená při výběrovém řízení 
(mluvíme z vlastní zkušenosti).

Aby ses mohl/a účastnit výběrového řízení, 
je třeba vyplnit přihlášku ve webových 
aplikacích UK. Obvykle si vybíráš dvě destinace.  
Ber v úvahu, že v tuhle chvíli nezáleží, jestli chceš 
vyjet v zimním nebo letním semestru, výběrové 
řízení na naší katedře probíhá jen jednou  
za rok pro oba semestry.  Do mailu ti přijde datum 
pohovoru, který probíhá v angličtině a vede ho 
PhDr. Doubek. Na pohovor si připravíš motivační 
dopis v jazyce, ve kterém budeš studovat. 
Měl by obsahovat důvody pro tvůj výjezd. Je 
dobré propojit účel výjezdu s bakalářkou nebo 
diplomkou. Dál by ses měl/a snažit najít předměty, 
které máme na naší katedře ve studijním plánu 
a které chceš plnit v zahraničí. Dohromady musí 
být za 15 kreditů, ale neboj se, v zahraničí bývají 
předměty hodnocené vyšším počtem kreditů  
než u nás, obvykle ti na takový počet kreditů stačí 
3–4 předměty. Pokud máš nějakou zkušenost  
s prací, studiem nebo jiným pobytem v zahraničí, 

neboj se to uvést v motivačním dopise, abys 
ukázal/a svoji schopnost se v cizině zorientovat. 
Pohovoru se nemusíš bát. Probíhá velmi 
přátelsky, a pokud máš realistický plán, naše 
katedra ti vůbec nemá v úmyslu bránit, naopak 
se snaží co nejvíc studentů ve výjezdu podpořit. 
Výsledky výběru dostaneš ještě ten den mailem, 
takže se nemusíš dlouho stresovat. 

Ve chvíli, kdy máš jasno, kam jedeš, je třeba 
vytvořit tzv. learning agreement, což je nejdelší 
část procesu. Jako první oslovíš vyučující 
předmětů, které chceš plnit v zahraničí. Předložíš 
jim sylabus předmětu ze zahraničí, a pokud 
budou souhlasit, získáš jejich podpis. Vyučující 
jsou zpravidla velmi ochotní a rádi ti vyjdou 
vstříc, i když se náplň předmětu může mírně 
lišit. Po tom, co sesbíráš všechny podpisy jako 
Ash pokémony, je pošleš na zahraniční oddělení  
a oni ti připraví smlouvu pro zahraniční univerzitu. 
Zbývá vyplnit přihlášku na zahraniční univerzitu 
a čekat na acceptance letter. 

Tak co, jak se ti to zdá? Vypadá teď ten výstup 
na horu zvládnutelněji? Věříme, že jo. Příště si 
spolu řekneme, jaké to na té hoře je a co všechno 
můžeš vidět a zažít. 

Michaela Škrábová a Nikola Hanušová

Na pohovor si připravíš motivační 
dopis v jazyce, ve kterém budeš 
studovat. Měl by obsahovat důvody 
pro tvůj výjezd. Je dobré propojit účel 
výjezdu s bakalářkou nebo diplomkou. 
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tereza růžIčková  prošla dlouhou 
cestou z třebíčského gymnázia na střední školu 
do anglického Essexu a následně na bakalářský 
obor psychologie na Oxfordské univerzitě, kde nyní 
pokračuje v doktorském studiu. Mezitím spoluzaložila 
neziskovou organizaci Nevypusť duši, která realizuje 
preventivní a destigmatizační programy v oblasti 
duševního zdraví pro středoškoláky a širší veřejnost. 
Inspirovala se v tom systémem prevence v Anglii  
a svou vlastní zkušeností s duševními obtížemi.  
V rozhovoru Vám Tereza poví mimo jiné o tom,  
jak vypadá studium psychologie na Oxfordu nebo  
o potenciálu nízkointenzivních intervencí pro systém 
péče o duševní zdraví. 

odbornIce  z praxE

Pro začátek bych se zeptal, jak se máš? Vím, 
že jsi nedávno odevzdávala disertační práci, tak 
jak to jde? 

Mám se docela fajn, jsem ráda, že jsem to 
konečně odevzdala, to byla dlouhá cesta a ještě 
mám před sebou obhajobu někdy v květnu, takže 
ještě nemám jistotu, že to dobře dopadne, ale 
snad to nějak dopadne. Bohužel poté, co jsem 
odevzdala práci, jsem dostala covid a hned poté, 
co jsem se zotavila z covidu, začala válka, takže 
pořád čekám, kdy to bude v pohodě a kdy bude 
takový bezstarostný čas. Ale když se snažím  
na to nemyslet, mám teďka moc pěkný život  
a jsem spokojená. 

To je dost událostí najednou.

Jo, je (smích).

Jaké mechanismy ti to pomáhají zvládat?  
V jiném rozhovoru s tebou jsem četl, že jsi měla 
docela striktní psychohygienu, hlavně kvůli 
zkušenostem s panickými atakami. Přetrvává ta 
striktnost i do dnešní doby? Jak máš nastavené 
věci, co ti pomáhají zvládat i takové těžké 
chvíle?

No, já už nejsem tak striktní, jako jsem bývala, 
protože už na tom nejsem tak zle, jak jsem bývala. 
Ta moje úzkost už je v o dost zvladatelnější míře, 
ale pořád jsou pro mě ty životosprávné faktory 
strašně důležité a něco, na čem si fakt zakládám. 
Poslední dobou třeba jím o dost zdravěji  
a zjišťuji, že to má na mě mnohem větší účinek, 
než jsem čekala. Dost jsem bojovala s tím, že  
i když jsem byla psychicky v pohodě, tak mi 
stejně hrozně kolísala energie a byla jsem často 
hrozně unavená. Asi tak poslední týden se snažím  
si fakt dávat pozor na to, co jím, a je to mnohem 
lepší. Takže vlastně tu svoji životosprávu pořád 
nějak sleduju a upravuju a dávám si pozor na to, 
abych cvičila, abych pořádně spala, abych měla 
pravidelný režim, abych se moc nezatěžovala. 
To je jako takový proces, který nikdy nekončí, 
takže to je určitě pořád hodně důležitý. Moc nepiju 
alkohol a zároveň mám terapii i antidepresiva 
jako něco, k čemu se vracím jednou za čas, když 
je mi hůř. Odborná pomoc je pro mě vždycky 
něco, na co myslím a vrátím se k tomu, hned 
jak mám nějaký těžší období. Třeba když jsem 
se stěhovala z Anglie, to bylo pro mě pár fakt 
těžkých měsíců. Bylo to hrozně fyzicky náročné 
a hodně stresující z hlediska práce, tak jsem si 
zase zakládala na té odborné pomoci. V tomhle 
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ohledu se snažím vždycky mít široký spektrum 
různých nástrojů, abych se měla vždycky na co 
obrátit, nějakých pilířů, který mě drží v pohodě. 
Potom také vždycky říkám, že pro mě jsou 
obrovská terapie moji kamarádi. Mám strašně 
dobrý kamarády, jsou velmi emočně gramotní.  
To je velká výhoda toho, když se člověk kamarádí 
s psychology - mám pocit, že mám od nich terapie 
zdarma (smích). Takže to je něco, na čem si také 
zakládám, abych byla často v kontaktu i s těma, 
který jsou třeba ještě v Anglii.

Když už jsme u té Anglie, zajímalo by mě, 
jak tam to studium tedy vypadá. Četl jsem 
něco o tom, že na Oxfordu to je odlišné  
i od jiných anglických univerzit, že jste tam 
měli ty supervize, že jste měli třeba tři žáky  
na jednoho učitele a debatovali jste nad 
nějakým tématem a tak. Můžeš tu zkušenost 
trošku přiblížit?

Tak já bych možná popsala zvlášť bakaláře 
a doktorát. Já jsem dělala bakaláře a potom 
doktorát, nedělala jsem magistra, to je něco,  
co v českém systému způsobuje chaos, ale v Anglii 
je možný jít z bakaláře rovnou na doktorát. Takže 
bakalář byl určitě dost unikátní tady v tomhle: 
Oxford a Cambridge a možná i pár nějakých 
Londýnských univerzit jsou výjimečných v tom, 
že mají tenhle formát, na Oxfordu se tomu říká 
tutoriál, na Cambridge supervize, kde je jen pár 

studentů na jednoho profesora. Máme ten týden 
nějaké přednášky a potom na témata z  přednášek 
píšeme eseje a potom ty eseje probíráme na těch 
tutoriálech, v malých skupinkách, a je to hodně 
debatní, jak jsi říkal. Mě to určitě strašně bavilo 
- já jsem vlastně českou vysokou nezažila, takže 
to nemůžu moc srovnávat, ale občas slyším, že 
si čeští kamarádi stěžují na biflování, a vlastně  
na Oxfordu bylo relativně málo biflování. Nebylo 
to tak, že bychom se nemuseli věci učit z paměti, 
to jsme museli, ale vždycky to bylo o tom s tou 
informací pracovat a nějak se nad ní zamyslet  
a vymyslet nějaký argument. My jsme eseje psali 
i jako zkoušky i jako státnice, takže to vždycky 
bylo o tom, jak tu informaci můžeš pochopit, 
jak ji použít. Tohle bylo takové dost kreativní,  
že vlastně se nedalo říct, že je nějaká jedna 
správná odpověď na nějakou otázku, a bylo 
to prostě o tom, jak k tomu problému dokážeš 
přistoupit. Kdybych měla dát nějaký konkrétní 
příklad, aby to nebylo tak abstraktní, třeba jsme 
mohli mít esejovou otázku, která byla třeba „jak 
by do budoucna měla postupovat léčba deprese“, 
jo. To není něco, na co existuje jasná odpověď, 
protože to vědci ještě ani neví, jak ta léčba bude 
postupovat. Jde o to kreativně vyhodnotit, co by 
dávalo smysl na základě vědeckých zjištění, která 
teď máme. Takže já bych třeba v takové eseji 
psala, že studie za posledních 10/20 let ukázaly 
to a to a to a zdá se, že je pár nevyřešených 
témat tady a tady, takže bych navrhovala takový 
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a takový experiment, aby se to do budoucna 
posunulo nějakým zajímavým způsobem. Takže  
v tomhle mě to hodně bavilo, že to bylo o takovém 
individuálním zamyšlení a o vědecké kreativitě.  
I proto jsem potom šla dělat doktorát, protože 
mě ta kreativita hodně bavila. 

Když jsme u té kreativity, co vlastně zkoumáš? 
Vím, že jsi dělala něco s behaviorální aktivací, 
můžeš k tomu povědět něco víc? 

Celý ten doktorát byl zaměřený na behaviorální 
aktivaci (což je jednoduchá terapie založená  
na zkoumání, jakými aktivitami člověk tráví 
čas), to bylo moje hlavní téma, ale v průběhu 
se dost změnilo, co přesně jsme dělali, protože  
do toho hrozně zasáhl covid. Původně jsme 
dělali studii, která měla být jenom o behaviorální 
aktivaci. Dělali jsme to u nás v laboratoři a měli 
jsme prostě soubor hlavních otázek, které jsme 
zkoumali na té behaviorální aktivaci, a potom 
jsme chtěli dělat studii, která bude kombinovat 
behaviorální aktivaci s antidepresivními léky, 
to mělo být jako to hlavní, o čem bude můj 
doktorát. Měli jsme takovou velkou hypotézu, 
kterou jsme chtěli testovat, no, a studii na to jsme 
měli začínat v dubnu 2020, takže jsme ji museli 
úplně zrušit, přesunula se úplně na jindy, bude 
ji dělat jiná doktorandka. Museli jsme vymyslet 
nějakou novou práci, kterou budeme dělat  
v průběhu covidu, a tehdy jsme právě vymysleli, 
že uděláme online studii a že budeme zkoumat 

to, jestli krátká online verze behaviorální aktivace 
může lidem pomáhat na deprese během covidu. 
Nebyli jsme si jistí, jestli by pomohla, protože 
behaviorální aktivace je hodně o tom, že se 
člověk věnuje aktivitám, které ho naplňují, i přes 
to, že upadá do deprese, a během covidu bylo 
omezeno strašně moc aktivit – vlastně valná 
většina aktivit, které lidi rádi dělají, nebyla 
dostupná. Snažili jsme se ověřit, jak v takových 
krizových situacích vůbec může daná intervence 
fungovat.

Když už na to jsou data, začíná se ta metoda 
někde v Anglii používat třeba i na pojišťovnu, 
nebo to je zatím spíš jenom na teoretické bázi?
 
V Anglii se to používá hodně, a právě proto jsem 
byla ráda, že mi brněnská FSS dala příležitost 
o tom učit celý předmět, já mám v letním 
semestru vyloženě předmět o nízko-intenzivních 
intervencích (poznámka – intervence, které 
můžou být efektivní i po velmi krátkém výcviku, 
a nemusí je poskytovat terapeut). Je to i o tom 
britském systému, jak oni to zavedli do své 
zdravotní péče, protože už to tam trvá asi deset/
patnáct let. Začínalo to velmi pomalu, bylo to 
nejdřív jen pár vědců, kteří to chtěli zkusit, protože 
bylo hodně výzkumných dat, které nasvědčovaly, 
že by nízko-intenzivní terapie mohly fungovat. 
Dělali hodně kampaní a lobbovali za to, aby na 
to dostali peníze od vlády. Potom ta koaliční 
vláda, která byla někdy od roku 2010, do toho 
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V Anglii tomu říkají systém schodů 
- že se člověk nejdřív v rámci 
pojištění dostane k té jednodušší 
intervenci, k té levnější, a když mu 
nezafunguje, tak potom se dostane 
na nějakou komplexní, třeba  
i dlouhodobější psychoterapii  
s klinickým psychologem. 

napumpovala hodně peněz s tím, že se to bude 
velmi opatrně měřit, jako z ekonomického 
hlediska, že se bude dělat analýza cost effectivity 
(efektivita nákladů, pozn. red.), jestli když lidem 
dáme tyhle intervence, které jsou relativně levné 
a jednoduché, jestli to opravdu zlepší to, že lidé 
budou třeba chodit do práce, a jestli v podstatě 
ty intervence za sebe samy zaplatí. To je takový 
velký argument proč je používat, že jsou tak 
levné, že se to pro ten systém vyplatí. A přesně 
to se postupně našlo. Z hlediska toho, kolik lidí 
se do toho systému dostane a kolik lidí si může 
dovolit nějakou formu psychoterapie, i třeba téhle 
jednodušší, se to číslo strašně zvětšilo. Co jsem 
naposledy slyšela, tyhle centra nízko-intenzivních 
intervencí teď mají čekací dobu třeba maximálně 
pár týdnů a dostane se do nich před půl milionu 
lidí každý rok. Strašně to zvýšilo množství lidí, 
který dosáhnou na nějakou pomoc právě v rámci 
zdravotního pojištění, protože po roku 2000 byl 
v Anglii strašně závažný problém s tím, kolik lidí 
chtělo psychologickou péči a kolik lidí se mohlo  
na pojišťovnu někam dostat, tak jako kdekoliv jinde, 
bohužel. Takže oni vytvořili tzv. systém schodů, 
že se člověk nejdřív v rámci pojištění dostane 
k té jednodušší intervenci, k té levnější, a když mu 
nezafunguje, tak potom se dostane na nějakou 
komplexní, třeba i dlouhodobější psychoterapii  
s nějakým klinickým psychologem. Takže to není 
tak, že by ten systém zavrhoval delší psychoterapie 
nebo psychodynamičtější směry, ale jde jen  
o to, že se snaží ty omezené zdroje zdravotní 
péče rozprostřít co nejefektivnějším způsobem.

Čekala jsem, že se ještě možná budeš ptát, jestli 
nechci pracovat na tom, aby se něco podobného 
těm nízko-intenzivním intervencím zavedlo tady  
v ČR, což je něco, na čem já dlouhodobě pracovat 
chci, ale přijde mi to jako fakt složitý problém 
z hlediska toho, jak funguje zdravotní péče,  
a z hlediska politických změn a politický 
organizace české psychologie. To je prostě něco, 
co mně přijde hrozně složité, a přijde mi, že se 
tam dá udělat strašně moc chyb, a proto jsem 
teďka v takové fázi, že se snažím ten systém 
pochopit a přemýšlet nad ním, z který strany 
by se ta změna dala dělat. Proto tak ráda učím  
o těch intervencích, protože vím, že to jsou 
budoucí psychologové, a že když oni sami 
porozumí těm intervencím a tomu výzkumu, oni 
sami mohou tu změnu pomalu budovat a pomalu 
šířit informace, které pomalu mění to status quo. 
Ale myslím si, že tohle je obecně výzva na úrovni 
celého mého života, než jen na pár let (smích).

To je záslužný cíl. S těmi studenty mně to 
asociuje, že spousta z nás by se i ráda zapojila 
do podobných projektů, ale jak nemáme tu 
zkušenost ze zahraničí, nemáme ponětí, že ty 
věci vůbec existují, a to se netýká jenom nízko-
intenzivních intervencí. Mám pocit, že se k nám 
některé informace dostávají dost zpožděně, když 
to není třeba přímo součást nějakého předmětu. 
Napadají tě nějaké zdroje, co bychom mohli číst 
a kde bychom mohli zjišťovat podobné aktuální 
informace?

Já si myslím, že mezinárodní konference 
jsou na tohle skvělé. Samozřejmě ne vždycky  
se tam člověk může dostat, co se týče třeba 
ceny, ale já jsem za poslední rok viděla pár 
velkých konferencí o výzkumu duševního zdraví, 
který byly i zdarma, nebo fakt hodně levné. Vím,  
že třeba Asian Cognitive Behavioral Therapies 
Association měla takovou velkou konferenci 
loni. Nebo třeba anglická MQ charita.  
Takže koukala bych se po konferencích  
od etablovaných asociací, protože ty většinou 
mají to nejnovější, co se teďka děje, prezentují 
se tam ty nejnovější intervence, které se 
testují a které se zdají být slibný, a dá se pak 
třeba navázat kontakt s těma přednášejícíma.  
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Můžeš jim říct, že se zajímáš o to, co dělají, jestli 
bys s nimi nemohl třeba nějak spolupracovat 
a tak, to je určitě jeden ze způsobů. Já svým 
studentům ještě na semináři říkám, že Twitter je 
v tomhle fakt dobrý zdroj informací. Samozřejmě 
se člověk musí prokousat vším, co se na Twitteru 
děje, aby našel nějaké dobré zdroje, ale je to 
asi hlavní sociální platforma, kde akademici 
prezentují svoje myšlenky a svoje nejnovější 
projekty. Takže pokud třeba čtu nějakou fakt 
zajímavou publikaci, je dobrý najít ty autory  
na Twitteru, jestli tam nejsou aktivní, nebo 
nějakého zahraničního profesora, který ti 
přijde zajímavý – pokud jsi třeba viděl nějakou 
přednášku na YouTube, tak si toho člověka najít 
na Twitteru a sledovat jeho práci a myšlenky. 
To myslím, že je skvělý a snadný způsob, jak  
v dnešní době získávat zahraniční inspiraci, aniž 
by člověk musel opustit Česko.

Už jsi to trochu nakousla – jaké jsou tvoje vize 
do budoucna, čeho bys chtěla dosáhnout?  
Ať už v oboru nebo klidně mimo. 

To má asi několik aspektů. Já teď pracuji v Mind 
Ease, to je taková organizace, která vznikla 
z efektivního altruismu, což nevím, jestli vaši 
studenti budou znát, ale určitě bych doporučovala 
se na to podívat. Efektivní altruismus je taková 
velká celosvětová organizace (projekt Centra 
pro efektivní altruismus, pozn. red.), co má  
za cíl v podstatě vymýšlet, jak co nejefektivněji 
dělat dobro. Takže třeba evaluují, které charity 
dělají největší množství dobra za nejmenší 
množství peněz, a každý rok doporučují různé 
charity podle toho, která dokáže zachránit nejvíc 
životů za jeden dolar nebo za něj co nejvíce 
snížit utrpení a tak. Je to hrozně zajímavé hnutí, 
já v tom mám několik kamarádů a jsou mi 
sympatické ty myšlenky. Má to odnož, která se 
zaměřuje na duševní zdraví, jak co nejefektivněji 
snížit celosvětové utrpení spojené s duševními 
nemocemi, a právě z toho vzešla tady tahle 
organizace, u které teď pracuji. Je to ještě 
relativně nový startup a pořád se rozrůstáme, 
ale dlouhodobé cíle jsou zaměřené třeba i na to, 
abychom vytvořili digitální nástroje, které by se 
daly používat v chudých zemích, protože zrovna 
třeba chytré telefony jsou už docela rozšířené  
i v Africe a v Asii a v chudších zemích obecně,  
a my bychom chtěli implementovat tyhle aplikace 
a digitální nástroje do těch zmíněných prostředí  

a prozkoumat, do jaké míry budou stále 
fungovat a do jaké míry můžou nízko-
intenzivním způsobem rozšířit psychologickou 
pomoc. Takže i když se to nezdá, pro mě je 
to pořád součástí tématu nízko-intenzivních 
intervencí a rozšiřování psychologické pomoci 
co nejefektivnějším, nejlevnějším způsobem  
do těch oblastí, které to nejvíc potřebují. 
Celkem mě láká představa, že bych mohla dělat 
na projektech, které se zaměřují právě na země 
s nižším a středním příjmem v celosvětovém 
horizontu. Jsem teď trochu ve fázi, že vím, čeho 
bych chtěla dosáhnout, ale hledám si v tom tu 
roli, která mi nejvíc vyhovuje. Už jsem si zkusila 
vědeckou práci, zároveň dělám terapeutický 
výcvik, takže si pomalu zkouším i tu klinickou, 
terapeutickou práci, a teď jak píšu a vytvářím 
digitální obsah pro Mind Ease, to je zase trošku 
jiný úhel pohledu. Asi si zkouším, v čem jsem 
nejvíc dobrá a co mi nejvíc vyhovuje, a je 
možné, že v průběhu života se to bude různě 
měnit, že třeba když budu mít děti, bude mi víc 
vyhovovat nějaký styl práce a nějaký ne. Asi si 
vždycky budu zkoušet najít svoje místo, které 
vede k tomuhle cíli, a to může vypadat různě. 
Může to znamenat přednášení v Česku, může 
to znamenat psychoterapie v Česku, může to 
znamenat tuhle organizaci, může to znamenat 
spoustu jiných organizací všude možně po světě, 
ale pro mě jde vždy o to nějak zajišťovat, že se 
rozšiřuje efektivní pomoc k co nejvíce lidem 
skrze ověřené intervence. 

Martin Mikula 
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m ožná se v tom poznáváte. Jako studenti 
pomáhajících profesí chceme pomáhat 

adekvátně a to je naprosto v pořádku. Míváme 
pocit, že škola nás nenaučí vše, co je v praxi 
potřeba, a že to musíme dohánět sami – to je také 
v pořádku. Problém nastává v okamžiku, kdy tato 
zapálenost pro obor přerůstá ve workoholickou 
strukturu diáře, která neponechává čas pro jiné 
složky života než práci a volnočasový rozvoj, 
který není ničím jiným než prací přestrojenou 
za koníček. V takové případě se „udělat dost“  
v rámci péče lege artis proměňuje v „udělat vše“ 
a někdy i „vše/všechny zachránit“. Logicky se 
tím do nezdravé míry exponuje nárok na vlastní 
odborné kompetence, které prostě student  
či čerstvý absolvent nikdy nemůže mít na úrovni 
desetiletého matadora oboru. Zkoušíme to 
dohnat všemi možnými kurzy, knihami, praxemi 
a podcasty, ale nejde to – chce to čas.
…

vy/hořeT pro obor
Komplikovaný obor, jako je psychologie, 
medicína, učitelství či jiná pomáhající profese, 
bez zmíněného zápalu ale zároveň dlouhodobě 
praktikovat nelze. Zápalu, který nás příjemně 
hřeje, když mluvíme s pacientem či žákem. 
Zápalu, který nás pobízí, když se zasekneme 
na cestě a vypadá to, že nelze jít dál. Zápalu, 
který nás drží nad vodou, když máme pocit,  
že všechno kazíme, nebo když cítíme nevděk  
za svoji činnost a lamentujeme nad ohodnocením 
hrubě neodpovídajícím signifikanci naší práce 
pro život druhých a funkčnost celé společnosti 
(nemluvě o letech studia, kurzů a četby). 

Zápal je však stejně jako oheň dobrým sluhou, 
ale špatným pánem. Když začíná pohlcovat části 
života, kam nepatří, je zaděláno na problém. 
Místo lehkého pálení pak začínáme přímo hořet 
a od hoření je velmi krátká cesta k vyhoření. 

Teror příležitostí k tomu často přispívá. Jde  
o stav, při kterém člověk vyhledává či se  
k němu dostávají různé nabídky/příležitosti  
a ty ho svou přemírou „terorizují“. Příležitosti 
sice většinou máme tendenci vnímat pozitivně, 
ale i jich stejně jako čehokoliv může být příliš, 
a zahltí-li nás, mívá to negativní dopady  
na naši psychickou pohodu. Dopady můžou mít 
například podobu „fomo“ (fear of missing out), 
protože není technicky možné nacpat do diáře 
všechno, takže dlouze a napjatě přemýšlíme 
nad tím, kterou možnost zvolit, a budujeme si 

Zbrusu nová stáž. Smysluplné 
dobrovolnictví. Nová práce – lepší. Více 
práce, ale více peněz a možností. Nová 
skupina zadarmo, ale večer v čudu. Nová 
sebezkušenost, nová sebereflexe, nová 
metodika, nová percepce světa, nový 
projekt. Nová známost. Nová zkušenost. 
Nová… příležitost.

 
pSychohygienické okénko:  

teror příležItoStí  
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v hlavě katastrofické scénáře s ohledem na to, 
co se může u každé z nich pokazit. V případě, 
že už něco vybereme, často toho vybereme víc, 
než jsme reálně schopní stíhat, alespoň stíhat  
v nějaké relativní pohodě. Tím nám nabývají 
resty a stres. Méně odpočíváme a více hoříme. 
Zní to jasně, ale co teď s tím?
...

udržiTelnoST
Když se začneme bavit o řešení, už to tak 
jednoduché není. Obzvláště proto, že se týká 
oboru, který nás velmi baví a na kterém si 
částečně zakládáme svou identitu. 

Jasně, každý z nás chce být dobrým psychologem, 
lékařem či učitelem. Usilujeme o to být v rámci 
mezí co nejlepší, jelikož v konání svého řemesla 
spatřujeme smysluplnost a snažíme se mít  
co největší „impact“.  A tak se přepracováváme. 

Zapomínáme, že v některých situacích platí, že 
kdo dělá pravidelně o trochu méně, více toho 
v dlouhodobém horizontu stihne, nemluvě  
o kvalitě práce. Kdo se přetěžuje, nějakou 
chvíli to vydrží a stíhá toho hodně. Když pak  
ale z bezhlavého tempa fungování vyhoří nebo je 
na půl cesty k vyhoření, nepracuje vůbec efektivně, 
nebo dokonce nepracuje vůbec. Kdo tedy pozná 
kdy trochu ubrat, udělá dlouhodobě více, protože 
nebude muset řešit chronické, či dokonce akutní 
problémy způsobené zanedbáváním sama 
sebe. Jinak řečeno, chceme-li pomoci co nejvíce 
klientům a co nejlépe, musíme sami vědět  
kdy zvolnit. 
…

SympTom 
managemenT
Řekněme že jste se rozhodli držet příležitosti  
a touhu po nich v rámci možností zkrátka. 
Nechcete si toho nabrat moc, ale zároveň pořád 
chcete mít smysluplný objem práce a nevíte jak 
to rozlišit. 

Na to stejně jako na velkou část problematických 
fenoménů našeho oboru neexistuje žádný 
univerzální postup. Je tedy na nás všech osobně, 

abychom za pomoci experimentace a sebereflexe 
došli k řešení, která jsou aplikovatelná právě  
na náš mikrokosmos. Jednou z věcí, kterými jde 
začít, je naučit se rozpoznat, kdy už je toho na nás 
pracovně moc a jak přesně se to u nás v těchto 
situacích projevuje. Každý má nějaké tělesné  
i duševní reakce, které se mu v takových situacích 
vynořují jako zpráva od těla či mysli, že už je toho 
dost a máme brzdit. Ať už to je únava, bolest zad, 
bolest hlavy, horší imunita nebo sklon najednou 
vymýšlet milion nerelevantních projektů navíc, 
každý máme nějakou reakci a některé z nich 
opakujeme. Naučíme-li se je rozlišovat, jsme 
o krok blíže k tomu rozlišit, kdy je toho na nás 
moc. S praxí se to pak naučíme rozlišovat dříve  
a dříve. Zachytit požár ještě u ohýnku. 
…

kovářova kobyla
Na závěr ještě krátké zamyšlení nad naší 
rolí pomáhajícího. Nejde v ní pouze o použití 
metody, budování terapeutické aliance nebo 
terapeutického vztahu. Do určité míry jsme 
klientovi i vzorem adaptivních mechanismů,  
ať chceme či ne. Ona věčná „kovářova kobyla“ 
je sice na začátku studia vtipným bonmotem, 
pokud však dlouhodobě přetrvává do praxe, 
znamená problém. Jako doktor, který naléhá  
na pacienta, ať nekouří, ale sám si dopřává 
jednu za druhou – ideálně ho při tom pacient 
ještě někde načapá na chodbě. 

Seberme tedy odvahu žít tak, jak od svých 
pacientů vyžadujeme, nebo se o to alespoň 
pokoušet. Jasně, jsme jen lidé a přílišná snaha 
zbavit se všech zlozvyků a jít ve všem příkladem 
by byla sama o sobě zlozvykem. Naučit se však 
alespoň trochu kočírovat příležitosti tohoto světa 
je pro náš well-being, a tím pádem i well-being 
našich klientů nutností, chceme-li konzistentně 
odvádět kvalitní práci.  

Martin Mikula 
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Ty jsi popisovala v rozhovoru pro jinou 
platformu, že jsi na Oxfordu už při studiu 
měla přehršel různých nabídek a hrozně moc 
zajímavých potenciálních projektů, do kterých 
ses mohla pustit, a musela ses naučit tomu 
říkat ne, aby tě to nezahltilo. To je něco, s čím 
se často setkávají i naši studenti, i když třeba  
v trochu jiné formě. Zajímalo by mě tedy – jak 
to člověk udělá, že se naučí teroru příležitostí 
říct ne?

No, to není vůbec jednoduché. Ono je strašně 
těžké odhadnout, jak dlouho ti určité věci budou 
trvat. Myslím si, že obecně dobré pravidlo je 
předpokládat, že věci budou vždycky trvat déle, 
než čekáš. I když máš nějakou představu, kolik 
hodin ti třeba zabere nějaký projekt, tak to pro 
jistotu třeba zdvojnásobit nebo ztrojnásobit. Mám 
pocit, aspoň za sebe, že snadno podhodnocuji, 
kolik úsilí bude něco vyžadovat.

V krátkodobém horizontu mi určitě pomáhá to, 
že mám vždycky nastavená nějaká pravidla. 
Ta pravidla se trochu mění s časem, ale třeba 
momentálně mám pravidlo, že nikdy nepracuju  
v sobotu, a mám soboty takové hodně intenzivně 
odpočinkové. Také mám pravidlo, že každý den 
chci prostě mít aspoň hodinu, kdy se můžu 
věnovat jenom mému vztahu, kdy si prostě 
povídáme s partnerem a bavíme se o tom, jaký 
jsme měli den, a můžeme se na to nějak napojit. 

Dál vím, že chci cvičit jógu několikrát týdně, a vím, 
že chci jezdit na kolo, takže mám takové bloky 
ve svém kalendáři, kdy prostě vím, že nebudu 
pracovat. To znamená, že pokud se mě někdo 
v té chvíli zeptá: „Nemohla bys v sobotu udělat 
nějaký projekt?“, vím, že řeknu ne, protože tam 
mám tohle pravidlo. Nebo když prostě někdo 
chce, abych dělala nějakou práci po večerech, 
přičemž já většinou už večer pracovat nechci, tak 
na to řeknu ne, takže to jsou takové mantinely, 
které se snažím dávat okolo pracovní doby, které 
mi pomáhají.

Dlouhodobě je to těžší. Samozřejmě je 
těžké odhadnout, jak se mi bude dařit něco 
vybalancovat během třeba půlročního nebo 
ročního projektu. Někdo mi říkal jako radu,  
že až se mě někdo zeptá, jestli bych si na něco 
neudělala za půl roku čas, tak si mám zkusit 
představit, že to je zítra, jo, že to je jako tenhle 
týden, protože člověk si vždycky myslí, že bude 
mít víc času za půl roku, že to jeho budoucí já 
bude víc organizované a produktivnější a už to 
bude mít všechno vyřešené a že se ten čas nějak 
najde, jenže ono reálně za toho půl roku stejně 
člověk bude chaotický a zaneprázdněný, jako je 
teď. Takže tohle je takový užitečný pravidlo – 
zkusit si představit, že ty věci děláš zítra, a jestli 
bys na to tu energii měl/a. 

Martin Mikula

Výňatek z rozhovoru s Terezou 
Růžičkovou přináší další tipy jak odolávat 
teroru příležitostí. Tereza studuje 
doktorát na Oxfordu a zároveň je 
spoluzakladatelkou neziskové organizace 
Nevypusť duši, která se zabývá mimo 
jiné psychohygienou a prevencí v oblasti 
duševního zdraví. V rozhovoru sdělila své 
zkušenosti s tím, co jí nejvíce pomáhá. 

dodaTek ke článku –  

bonuSové Tipy 
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zkUŠenoSt
S duševním onemocněním

Jana je 20letá slečna, která se 
již odmalička potýká s duševními 
problémy. Má ráda umění, filozofii, 
psychologii a marketing, kterému 
se nyní věnuje. V rozhovoru se nám 
rozhodla přiblížit své prožívání. Jaký 
je její život s impulzivní poruchou 
osobnosti, jaké jsou její vztahy  
a jak lidem jako ona pomoci  
se dočtete v tomto rozhovoru.

Ahoj, děkuju, že jsi nám přišla povědět něco  
o sobě a o nemoci, se kterou žiješ. Na začátek 
bych tě chtěla požádat, aby ses nám představila.

Ahoj, já jsem Jana, je mi 20 let a mám impulzivní 
poruchu osobnosti, potýkám se s úzkostmi  
a depresemi. Momentálně jsem už půl roku  
v terapii, ale pořád je ta nemoc vědomě v mém 
životě a občas nade mnou přebere kontrolu, 
aniž bych chtěla. Ale už je to taky daleko lepší,  
než to bylo.

Když říkáš, že máš impulzivní poruchu osobnosti, 
co to znamená? Je to nějak spojené s hraniční 
poruchou osobnosti?

Je to emočně nestabilní porucha osobnosti. Ta se 
dělí na více typů a právě dva z těch nejznámějších 

jsou impulzivní a hraniční. Impulzivní porucha 
osobnosti se od hraniční poruchy osobnosti liší. 
U nás jsou problematické ty impulzy. Například 
se impulzivně řežeme, utrácíme peníze, děláme 
nerozvážná rozhodnutí a pak jich třeba můžeme 
litovat.

Dokázala bys vysvětlit, co tě k těm impulzům 
vede? Jaký je za nimi motiv?

Často když jsem v situaci, ve které být nechci, 
přijde najednou tak strašně intenzivní myšlenka, 
že ani nemůžu dělat nic jiného. Protože kdybych 
své impulzy neposlouchala, bylo by mi špatně. 
Já jsem si třeba častokrát i říkala, že moje tělo 
ty impulzy využívá tak, že mě varuje, že přichází 
nějaká deprese, nějaká špatná chvíle. A tím,  
že rychle změním tu situaci, tak je mi pak lépe.
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Takže ti ty impulzy vlastně pomáhají?

Častokrát jo, hodně, a taky mi dovolují věci 
opravdu prožívat. Prožívám věci hodně  
do hloubky, jak ty dobré, tak ty špatné. Často 
jsou to opravdu skvělé impulzy, ale když mi je 
špatně, tak se třeba impulzivně pořežu.
 
Jak bys vysvětlila emočně nestabilní poruchu 
osobnosti nebo i konkrétně impulzivní poruchu 
osobnosti lidem, kteří nic takového nikdy 
nezažili? Jak by si to měli představit?

Je to hodně nahoru a dolů. Můžou si to asi 
představit na tom, když zažívají nějakou krizovou 
situaci. Pro nás tyhle krizové situace můžou být  
i každodenní věci, každodenní konverzace. 
Nějaká věta ve mně může vyvolat nějaký příběh, 
moje hlava a moje myšlení funguje ve fantaziích. 
Taková věta pak v mé hlavě ožije jako obrovská 
fantazie a já si z toho třeba úplně náhodně 
odvodím to, že mě někdo nemá rád nebo  
že mi chce ublížit. V takových fantaziích hlava 
funguje, pokud ji nějakým způsobem nezarazím.  
Pro běžného člověka to mohou být banální 
věci, ale já si je nesu i několik let a furt ve mně 
vyvolávají hodně silné emoce.

Napadá mě, že kdybychom to měly vysvětlit 
člověku, který to nezná, mohl by si představit 
svoje emoce na 200 %. 

Jo, přesně tak to je. Častokrát s tím hodně souvisí 
i hypersenzitivita. Pro mě jsou všechny zvuky 
daleko hlasitější, všechny emoce jsou silnější. 
Nejenom všechny ty pocity, které zažívám,  
ale i všechny vjemy jsou citlivější. 

Jak jsi zjistila, že máš impulzivní poruchu 
osobnosti? Měla jsi nějaké projevy už v dětství?

V dětství jsem měla hlavně hysterické záchvaty, 
opravdu jsem vše intenzivně prožívala.  
Ve 13 letech jsem měla svůj první velký panický 
záchvat a začalo se to projevovat. Začalo to 
být intenzivnější. V pubertě jsem hodně trpěla  
na úzkosti, deprese přišly až později. Věděla jsem 
o tom, že jsem citlivější než ostatní, a cítila jsem, 

že tam je něco jinak. Ale vyloženě na to, že mám 
impulzivní poruchu osobnosti, jsem přišla až druhý 
rok pandemie, kdy jsem začala mít intenzivněji 
úzkosti i deprese. Většinou to bylo tak, že jsem 
dostala nějakou úzkost a ta úzkost hned přešla  
v depresi. A už toho bylo tak strašně moc, že jsem 
šla z jedné úzkosti a deprese do druhé. Během 
dne jsem měla těch úzkostí několik. Bylo mi  
už opravdu špatně, až jsem nakonec slyšela  
i hlasy. Moje tělo už bylo tak neskutečně 
vyčerpané, že jsem s tím musela něco dělat. 
Začala jsem mít sebevražedné myšlenky, nejdřív 
to byly jen myšlenky a mě samotnou docela 
hodně vyděsily. Potom už ty sebevražedné 
myšlenky začaly přerůstat v plány. 

A pak jsi tedy vyhledala odbornou pomoc?  
Jak k tomu došlo?

Bylo mi tak špatně, že jsem si uvědomila, že to 
bez odborné pomoci už fakt nedám. Zašla jsem 
do RIAPSu. Jako první pomoc to bylo dobré, ale 
znovu bych tam asi už nešla. Raději bych šla 
rovnou do Bohnic, kde je možnost delší léčby.  

Byla to jediná zkušenost, kdy jsi byla  
v nějakém takovém zařízení? Byla jsi někdy 
hospitalizovaná?

Byla jsem v Bohnicích, ale moc dlouho jsem tam 
nevydržela. To bylo poprvé, kdy jsem si vzala 
víc prášků, než jsem měla. Bylo mi dost špatně, 
zvracela jsem. Tehdy jsem vůbec netušila, kolik 
prášků si mám nebo nemám vzít, já jsem se ani 
nepokoušela o sebevraždu, ale chtěla jsem se 
potrestat za chybu, kterou jsem udělala, chtěla 
jsem se vypnout, abych to necítila. Jenže pak 
jsem měla strach, jestli jsem si nemohla něco 
udělat, zavolala jsem na záchranku a odvezli 
mě do Bohnic. Já jsem tam moc dlouho nebyla, 
protože jsem tam nechtěla být. Říkala jsem si, 
že tam nemám co dělat. V tu dobu jsem ještě 
neměla diagnostikovanou žádnou poruchu,  
a hlavně jsem si to nemohla vůbec dovolit. Měla 
jsem strach, co by se stalo, kdybych nepřišla  
do práce. 
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Jaká ta hospitalizace byla?

Byla jsem hodně překvapená, jak strašně 
stigmatizované to je, protože já jsem se tam cítila 
víceméně dobře. Jen jsem měla hrozný strach  
z toho tam zůstat, aby mě nevyhodili z práce. 
Cítila jsem, že bych tam být měla, ale na druhou 
stranu jsem tam hrozně být nechtěla. Myslím 
si, že ti lékaři dělají svou práci dobře, že bych 
se vůbec nebála toho tam jít, když má člověk 
podezření na nějakou psychickou nemoc.

Říkala jsi, že teď docházíš k terapeutce.  
Máš i nějakou medikaci?

Dřív jsem nechtěla brát prášky, teď beru 
antidepresiva i antipsychotika. Na emočně 
nestabilní poruchy osobnosti antidepresiva moc 
nepomáhají, ale antipsychotikum mi hodně 
pomáhá v tom, že to zmírňuje. Pro mě je ten život 
fakt jako na horské dráze. Teď s prášky mám 
takovou dětskou verzi, předtím jsem měla takovou 
tu dospěláckou, kde každou chvíli jezdíš hlavou 
dolů a je to fakt nebezpečné. Antipsychotika mě 
zase dávají zpátky na tu dětskou dráhu a je to 
pro mě bezpečnější.

Proč ses jim dřív bránila?

Já jsem vyrostla v rodině, kde jsme si na bolest 
hlavy mazali mastičku na čelo a nikdy jsme si 
na to nebrali prášky. Moje mamka je hodně 
nakloněná alternativním směrům, a možná  
i proto jsem to vnímala tak, že antidepresiva jsou 
špatně. A hlavně jsem měla strach, že přijdu o to 
prožívání. Že přijdu o ty velké impulzy. Dokážu  
na životě ujíždět neskutečným způsobem. Dokážu 
být nadšená z takových maličkostí, opravdu 
vnitřně plná, tak jsem o to nechtěla přijít. 

Takže ses bála, že by prášky oploštily tvé 
prožívání?

Jo. Díky tomu, že vše prožívám intenzivněji, tak 
i ty pozitivní věci jsou intenzivnější. Samozřejmě 
že jsem se chtěla zbavit úzkostí a nechtěla 
jsem mít deprese, ale ty pocity, ty impulzy,  
to je prostě nádherný, já to miluju. Můžou to být 
i malé impulzy, které jsou bezpečné. To, jakým 
způsobem mě to naplňuje a jak šťastná v tu chvíli 
jsem, to je na tom to nejkrásnější. Ale pak k tomu 

přijdou i deprese. Ty chvíle, kdy jsi jakoby high  
na tom životě, jsou tak návykové, že se toho 
nechceš zbavit, že je chceš mít, protože to tě dělá 
tebou.

Teď už to takhle nevnímáš, když máš prášky?

Mám to rozhodně méně a nemám to tak intenzivní, 
takže doufám, že jednou budu fungovat i bez těch 
antipsychotik a hlavně bez antidepresiv. 

Máš nějaký příklad impulzů, které jsi měla?  
Jaká impulzivní rozhodnutí jsi udělala?

Tak třeba jsem si ze dne na den koupila psa, 
nechala jsem si udělat tetování, hodně nakupuju. 
Jeden týden jsem třeba nakoupila za 13 tisíc, prostě 
jsem vyhodila peníze, ani jsem nemrkla. Nebo jsem 
se třeba impulzivně pořezala, předávkovala se 
práškama (víckrát). Těch impulzivních rozhodnutí 
bylo hodně, ale já si je už moc nepamatuju, protože 
to je prostě součástí toho mého života. 

Dokázala bys popsat, jaký ten impulz je? Dokážeš 
myslet racionálně, když jednáš impulzivně?

To je právě ono, ty si v tu danou chvíli myslíš, že 
myslíš racionálně. Ty jsi schopná si to stoprocentně 
odůvodnit. Já si v tu danou chvíli říkám, že to dává 
smysl. V tu danou chvíli si to dokážu odůvodnit.

Dokážeš tomu nějak předcházet? Máš nějaká 
místa nebo věci, které v tobě vyvolávají ty 
impulzy?

Takhle to vůbec není, ty impulzy přicházejí fakt 
různě. Někdy cítím, že je to kvůli psychickému 
stavu, že nebýt toho impulzu, tak by mi bylo 
špatně. 

Co ti pomáhá překonávat ty špatné stavy?  
Co ti dokáže pomoct?

Rozhodně terapie. Terapie je pro mě hodně důležitá 
a říkám si, jak jsem mohla žít bez ní. Ze začátku 
jsem na ni chodit nechtěla, nevím proč. Já jsem 
tehdy byla už tak strašně odevzdaná a tak hrozně 
smutná, že jsem si myslela, že mi nikdo nemůže 
pomoct. I když jsem hrozně chtěla pomoct, byla 
jsem v takovém bludném kruhu, kdy jsem si říkala, 
že to stejně k ničemu nepovede. 



23ARCHETYP

Co ti nakonec pomohlo to překonat?

Nakonec mi pomohlo asi to, že jsem se totálně 
zhroutila a už jsem věděla, že si musím nechat 
pomoct, protože už jsem to nebyla schopná dál 
tahat sama. 

Platí to i o těch prášcích, že jsi to zkoušela  
bez nich a po tom, co to nešlo, sis řekla,  
že už to zkusíš?

Mně je napsali v RIAPSu psychiatři prakticky ten 
den, co jsem přišla. Bylo to fakt hrozné a v tu 
danou chvíli mi došlo, že jsem silná v situacích, 
kdy se nic neděje, ale když se něco děje, tak 
potřebuju pomoct, protože to nezvládám. 

Zmiňovala jsi terapii. Máš nějaký příklad toho, 
co ti pomáhá tam?

Máme s terapeutkou domluvené plány, co dělat, 
když přijde nějaká krizová situace. Mně třeba 
hodně pomáhá voda, takže když je dost energie, 
jdu plavat nebo si dám vanu nebo si jdu třeba 
jen umýt ruce. Hodně mi pomáhá umění, mám 
hodně uměleckých vyžití, například natáčím videa  
na YouTube. Pečlivě si píšu deník, abych měla 
vždy zmapované své situace a mohla se k nim 
zpátky vracet a koukat se, jak jsem se v tu danou 
chvíli cítila a jak jsem to mohla třeba udělat jinak. 
Momentálně píšu knížku, dávám tam například 
úryvky z mého deníku, píšu tam o svém prožívání, 
aby si lidi dokázali představit, jak to prožívání 
vypadá, jak moc intenzivní to je. Chci to sdílet, 
protože jsem si říkala, že bych měla využít toho, 

že jsem extrovertní člověk, k tomu, abych dělala 
nějakou osvětu. Vždycky jsem to tak chtěla 
dělat, a hlavně jsem vždycky chtěla, abych byla 
přijímaná tak, jak já si přeju, s citlivostí, se kterou 
bychom měli přistupovat ke každému člověku, 
nejen k těm psychicky nemocným. 

Dokázala bys popsat, jak ti to umění pomáhá?

Když se dívám na videa nebo si čtu zpětně texty, 
které jsem napsala, vidím reálný obrys té Jany, 
která byla silná. To mi dost pomáhá, vím, že ty 
situace nejsou vždy takhle špatné, že mi vždy není 
špatně. Že jsou chvíle, kdy to prožívám dobře, kdy 
je mi dobře a kdy jsem silná a jsem verze sama 
sebe, kterou mám nejradši. A proto si myslím,  
že se k tomu umění tak ráda vracím, protože 
si zase sahám na něco, co už jsem udělala,  
a vím, že to bude lepší. Za ty roky jsem si v sobě 
vypěstovala tu důvěru, že vím, že já si pomůžu. 
Protože jsem člověk, kterému věřím nejvíc  
na světě.

Jak ti mohou pomoct lidi okolo? Máš s nimi něco 
domluveného? Jak můžu podpořit člověka, který 
má nestabilní poruchu osobnosti?

Zajímat se o to, jak tomu člověku je, projevit 
opravdovou podporu. Bavit se s tím člověkem 
úplně normálně a nedívat se na něj jen jako  
na diagnózu. Mně osobně fakt pomáhá, když 
se ke mně lidé chovají stejně.  Protože já jsem 
vždycky byla Jana s psychickou nemocí. Možná 
jsem to předtím neměla napsané na papíře, ale 
vždycky jsem to byla já, tam nedošlo k žádné 
změně. 

Takže ti pomáhá, když ti někdo naslouchá, když 
tě bere takovou, jaká jsi, a baví se s tebou úplně 
normálně, jako kdybys tu diagnózu neměla?

Přesně. A že se se mnou nebaví jen z nějaké 
zvrácené touhy zjistit více o té nemoci, protože 
já jsem člověk za tou nemocí. To si myslím,  
že je také důležité, že na mně moje nemoc není 
to nejzajímavější, bych řekla.

Momentálně píšu knížku, dávám tam 
například úryvky z mého deníku, píšu 
tam o svém prožívání, aby si lidi 
dokázali představit, jak to prožívání 
vypadá, jak moc intenzivní to je.
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Co je na tobě nejzajímavější?

To, jakým způsobem s tou nemocí pracuju. 
Protože to mi přijde daleko zajímavější a protože 
to je to jediné, co reálně můžu ovlivnit. 

Co ti naopak nepomáhá?

Myslím si, že je to nerespektování mých hranic, 
protože já v terapii pracuju na tom, abych se 
dokázala vymezit. Nebo mi vadí, když někdo 
zlehčuje moje problémy, ale mně se to naštěstí 
teď, když to mám diagnostikované, děje méně 
často. Ale předtím lidi zlehčovali moje problémy. 
To se mi děje hlavně kolem blízkých lidí, třeba 
moje máma říká, že máme poruchu osobnosti 
všichni. 

To se dostáváme k tomu, jak na to reagovali 
příbuzní, blízcí.

Oni byli hodně vyděšení, moje máma to tak 
nebrala, protože já jsem jí to i vysvětlovala, že se 
nic nemění. Babička se to dozvěděla skrze moje 
videa a vím, že jsem jí volala a ona brečela. Ale já 
jsem jí říkala, že je vše v pořádku, já jsem v terapii 
a je dobře. Moje máma říká, že ji to ovlivňuje, 
že se necítí dobře, protože má nemocnou dceru 
a nemůže jí pomoct. Je z toho smutná, protože 
tomu tolik nerozumí. Chtěla by pomoct, ale dělá 
to cestou, která jí přijde racionální a správná,  
a ta častokrát úplně nesouzní s tou mojí.

Jak to ovlivnilo tvůj partnerský vztah?

Hodně. Já jsem vždycky měla tu psychickou 
nemoc, není to tak, že by mi ji diagnostikovali  
a teprve tam jsme se o tom začali bavit. Vždycky 
jsem věděla, že jsem citlivá, že trpím na úzkosti 
a tak. Vztahy jsou úplně to nejproblémovější 
u emočně nestabilních poruch osobnosti.  
My je prožíváme tak neskutečně intenzivně, že 
nějaká menší chyba v nás může vyvolat šílený 
strach i třeba ze smrti, z toho, že najednou 
budeme sami. Mám velký strach z odmítnutí.  
Ten partnerský vztah je o tom, že je to častokrát 
i daleko hezčí, protože toho spolu víc zažíváme, 
je to autentičtější. Museli jsme jít na dřeň o dost 
rychleji než ostatní. Za mě je to hezké a ten vztah 
hrozně rychle roste. Můj přítel ale musí docházet 
na terapii, protože i pro něj je to velké břímě  
a musí taky pracovat na svých psychických 
věcech, aby mi mohl být oporou. 

Co bys chtěla vzkázat lidem, kteří si prochází 
něčím podobným?

Ať mi napíšou, já totiž neznám nikoho  
s impulzivní poruchou osobnosti a chtěla bych 
někoho takového poznat. A taky bych jim chtěla 
říct, ať na sebe nezapomínají. Když jsem byla 
hospitalizovaná v RIAPSu, jedna terapeutka 
připodobnila lidi k malým planetkám a nás 
všechny k vesmíru, který společně sdílíme.  
A já jsem si napsala „Najděte si tu sluneční 
soustavu, ve které vám bude nejlíp, a otáčejte se 
kolem Slunce, které bude stát za to.“ A taky že si 
zaslouží víc. Vždycky si zaslouží víc.

Veronika Šponiarová

yoUtUbe:  Jana víTová

InStagram: viTova_Jana
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d einstitucionalizace je cílená hlavně na osoby 
se „serious mental illness“ (SMI, vážné 

duševní onemocnění), tedy na osoby většinou 
žijící s bipolární afektivní poruchou, schizofrenií, 
poruchou osobnosti nebo těžkými depresemi. Jde 
o snahu navrátit dlouhodobě hospitalizované lidi 
s těmito obtížemi z nemocnic zpět do společnosti 
a v možné míře je znovu pracovně a kulturně 
začlenit. Neznamená to rušení nemocnic  
a možností hospitalizace, ty jsou stále potřeba. Jde 
o snižování počtu lidí, kteří jsou hospitalizováni 
i několik let a někdy v nemocnici zůstávají spíše 
ze sociálních než zdravotních důvodů (např. kvůli 
finanční tísni, nezaměstnanosti, chybějícímu 
ubytování). Cílem reformy v této oblasti je 
poskytnout jim takovou podporu a péči,  
aby zvládli žít mimo instituci. Při takto dlouhých 
hospitalizacích totiž schopnost člověka zařadit 
se zpět do společnosti často klesá, jelikož se 
adaptuje na vnitřní svět nemocnice a může 
mu chybět motivace k pokusu o tak zásadní  
a nelehkou změnu, jakou je návrat do společnosti, 
čelení stigmatu nebo hledání uplatnění na trhu 
práce přes zatížení velkým handicapem.

inTenziTa  
a návaznoST péče
Velkou výhodou CDZ je kapacita pro častější 
kontakt s klientem. Nejde o kontrolu jednou  
za měsíc nebo dva, frekvence se běžně 
přizpůsobuje potřebám a zájmu klienta. Většina 
klientů u nás má jednou týdně schůzku se svým 
sociálním pracovníkem či pracovnicí a k tomu dle 
potřeby a kapacity dochází do ambulance za naší 
psycholožkou, psychiatričkou, nebo za dalšími 
členy týmu. Někteří také docházejí jednou za dva 
týdny na terapeutickou skupinu.

Další podstatná funkce CDZ nastupuje  
při akutním zhoršení psychického stavu klienta. 
Zde se podle preferencí a ideálně podle 
předem sestaveného a společně vypracovaného 
protikrizového plánu přistupuje ke kontaktu 
častějšímu a intenzivnějšímu. Schůzky jsou pak 
víckrát za týden a krátké monitorovací telefonáty 
na každodenní bázi. CDZ může pracovat  
i v terénu – někteří klienti totiž preferují setkání  

V České republice právě probíhá reforma psychiatrické péče, která cílí  
na zkvalitnění služeb v oblasti duševního zdraví v mnoha klíčových oblastech. 
Jednou z těchto oblastí je proces takzvané deinstitucionalizace péče, kterou mají 
zajistit mimo jiné i čerstvě vznikající Centra duševního zdraví (dále CDZ). Seznámí 
Vás s nimi Martin Mikula, který pracuje jako peer konzultant v CDZ pro Brandýsko.

STopařův průvodce  
po pSychologických 
Službách: 

centra  
dUŠevního zdraví
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ve svém vlastním prostředí nebo někde 
venku. Tato možnost intenzivnějšího kontaktu  
při zhoršení stavu je jedním z nástrojů, které 
mají snížit riziko rehospitalizace klientů a zajistit 
zvládnutí krize v domácím prostředí klienta  
za dostatečné profesionální podpory. Z tohoto 
důvodu CDZ fungují spádově, jsou tedy napojeny 
na určitou komunitu lidí a omezeny působností 
na určitou oblast výměnou za možnost terénních 
intervencí.

V případě, že klient hospitalizaci preferuje, může 
CDZ s tímto procesem pomoci. Je také běžnou 
praxí za hospitalizovanými klienty občasně 
docházet a po skončení pobytu pokračovat 
v předchozí spolupráci, aby měl čerstvě 
propuštěný člověk zajištěnou nepřetržitou péči, 
ne pouze kontrolu měsíc po propuštění, jak tomu 
v některých případech dříve bývalo. 

mulTidiSciplinariTa
CDZ jsou službou takzvaně sociálně-zdravotní. 
Mají tedy v kompetenci vypomáhat v obou 
dimenzích, čemuž odpovídá skladba týmu. 
Členy jsou vždy doktor či doktorka, psycholog 
či psycholožka, zdravotní sestry nebo bratři, 
sociální pracovníci či pracovnice a peer 
konzultant nebo konzultantka. V některých 
týmech mívají i pracovního konzultanta či 
konzultantku z programu podpory zaměstnávání 
osob s duševním onemocněním (IPS, individual 
placement and support).  

Peer konzultanti jsou lidé, kteří má vlastní 
zkušenost s duševním onemocněním. Skrze tuto 
zkušenost nabízí v rozhovorech s klienty sdílení, 
co například zafungovalo při léčbě a co ne,  
ale také pochopení z perspektivy někoho, kdo 
si sám prošel podobnými problémy. Klientům to 
mnohdy pomáhá odbourávat strach z odsouzení 
pracovníky, ale co je hlavní – vidět příklad zotavení 
jim dodává naději, že také mají šanci zlepšit svůj 
stav, naučit se se svými symptomy pracovat  
a celkově žít smysluplnější a více naplňující život. 

IPS, nebo také pracovní konzultant či konzul-
tantka, dělá přesně to, co má v názvu – pomáhá 

konzultacemi lidem s hledáním práce, a to často  
na volném trhu, nejen v chráněných  
zaměstnáních. Poskytuje veškerou podporu  
od komunikace s budoucími zaměstnavate-
li přes nácvik komunikačních dovedností  
až po doprovod na pohovor. IPS má často síť 
spolupracujících společností, které si již zvykly  
na tuto klientelu, což stejně jako společná  
schůzka se zaměstnavateli nebo dodatečná ko-
munikace pomáhá odbourávat předsudky vůči 
klientům. Kdyby si klienti hledali zaměstnání 
sami, např. po dlouhé hospitalizaci, tím pádem 
s dlouhou mezerou v životopisu a s invalidním 
důchodem na duševní onemocnění, stigma  
a předsudky by mohly představovat výraznou 
překážku. 

recovery příSTup
Multidisciplinarita i další klíčové charakteristiky 
CDZ napomáhají vytvořit adekvátní prostředí 
pro uplatnění moderního přístupu k zotavení 
(recovery), v jehož duchu se reforma psychiatrické 
péče realizuje. Jde o nový, komplexnější přístup, 
který necílí pouze na redukci symptomů pomocí 
medikace a terapií (ačkoliv jejich přínos nijak 
nesnižuje a naopak k nim vybízí). Zaměřuje se 
i na další oblasti života člověka, jako je práce, 
bydlení, vztahy a smysluplně využitý volný čas. 
Člověk s duševním onemocněním je v první řadě 
stále člověkem. Má tedy v mnoha oblastech 
podobné touhy a cíle jako zbytek společnosti  
a nechce být redukován na pouhý boj s projevy 
onemocnění. 

Martin Mikula
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O čem je daseinsanalýza? Proč sis vybrala 
zrovna tenhle směr?

V daseinsanalýze nám jde o analýzu dasein, tedy 
o analýzu pobytu člověka v tomto světě. Jde  
o to, že každý člověk má nějaké své bytí, nějak žije 
v tomhle světě. A v daseinsanalýze se snažíme 
o to, aby člověk dokázal žít co nejsvobodněji, 
nejautentičtěji. Skrze terapii poté hledáme to 
nejsvobodnější a nejautentičtější já.

Jak se hledá to nejautentičtější já?

Když se narodíme, jsou nám dost často 
podsouvány různé věci, které nejsou naše. 
V daseinsanalýze hodně pracujeme s pocity, 

protože pocity jsou tím, co je většinou 
autentické.  Právě pocity nás často dovedou  
k tomu, co se v člověku skutečně děje, protože 
když jdeme pouze rozumem, většinou se daleko 
nedostáváme. Cest je však hodně. 

Ovlivňuje tě fenomenologie? Změnil ti výcvik 
náhled na svět a na povolání?

Určitě. Fenomenologie je o tom, že se vracíme 
k věcem samým. To znamená, že nechceme 
věci interpretovat. My tvrdíme, že věci se 
musí nechat tak, jak jsou, protože pro našeho 
klienta je to takové, jaké on říká, že to je.  
A proto je důležité nepřekrucovat to, co bylo 
řečené, nechávat věci tak, jak jsou. A proč 
mě to ovlivňuje? Protože mám pocit, že někdy  
v psychologii trochu sklouzáváme k tomu,  
že chceme věcem porozumět, potřebujeme si 
je kategorizovat, potřebujeme si svět rozložit  
na kousky.  A často to samé děláme s člověkem. 
Vzali jsme člověka a rozdělili ho na kapitolu 
vědomí, nevědomí, pozornost, paměť... čímž 
ztrácíme celost člověka. Člověk je komplexní 
bytost. V daseinsanalýze se snažíme nechávat 
věci tak, jak jsou, a nekouskovat je. Myslím si, 
že tohle je něco, co psychologii i v dnešní době 
chybí. 

TerapeuTický Směr: 
daSeInSanalÝza

O daseinsanalýze nám přišla povědět 
studentka psychologie a frekventantka 
daseinsanalytického výcviku na PVŠPS 
Žaneta Naimova.

Daseinsanalýza se řadí mezi  
existenciálně orientované směry a zabývá 
se pobytem člověka ve světě. Je založena 
na fenomenologické filozofii Martina 
Heideggera, nejím ústředním tématem  
je autenticita a svoboda lidského bytí.
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Podle čeho sis vybrala daseins? Jak probíhalo 
přijímací řízení?

Tenkrát mě nevzali na výcvik SUR. Na přijímacím 
řízení mi řekli, že neurovědy, které jsem 
studovala, s psychologií vůbec nesouvisí, a divili 
se, co tam dělám. V tu dobu jsem už měla známé 
v daseinsanalýze, ale tenkrát jsem o ní nevěděla 
skoro nic, jenom takové základní úryvky. Shodou 
náhod jsem se s tím dokázala docela ztotožnit, 
a nakonec jsem ráda, že tam jsem. A co se 
týče přijímacího řízení: v daseinu je nižší věk  
při nástupu, 23 let (lidé se můžou klidně hlásit  
ve 22, ale při nástupu jim musí být 23). Minimální 
dosažené vzdělání je středoškolské s maturitou. 
Primárně se přijímají studenti psychologie 
nebo podobných oborů, ale není to pravidlem. 
Daseinsanalýza tvrdí, že ve výcviku je kromě 
jiného důležitá také diverzita, takže je přínosnější, 
když v kroužku nesedí jen 10 psychologů. Doba 
od podání přihlášky do nástupu do výcviku je 
zhruba třičtvrtě roku. Na začátku přijímacího 
řízení je pohovor. Před pohovorem je potřeba 
poslat životopis zhruba na deset stran.  
Je důležité zjistit, co člověk zažil a jak to zažil, 
proto po uchazečích vyžadují tak podrobný 
životopis. Pohovor probíhá s dvěma lektory, kteří 
se doptávají na situace zmíněné v životopise. 
Ptají se většinou na to nejhorší, co se člověku 
stalo, protože potřebují v rámci pohovoru zjistit 
hodně věcí. Zajímá je například, jak funguje 
člověk ve skupině, jestli vůbec dokáže fungovat  
ve skupině, jak dokáže unést tlak, jak snáší 
náročné situace, jestli není až moc citlivý... 
Zároveň se člověk musí hodit do dynamiky 
skupiny, ve které by výcvik probíhal. Nezáleží 
tedy pouze na vašich kvalitách, ale i na tom, jaká 
se zrovna sešla skupina. To, že vás nepřijmou, 
neznamená, že to nemůžete zkusit příští rok. 

Co se týče akreditací, máme akreditaci od ČAP  
a aktuálně se řeší zdravotnická akreditace.

Jak se stalo, že ses rozhodla přejít od neurověd 
k tak filozofickému směru? Nelákal tě jiný směr, 
který by se více zabýval neurovědami?

V daseinsanalýze se říká, že nacházíme sami 
sebe ve chvíli, kdy se v životě setkáváme s něčím 
bytostně cizím a po setkání se vrátíme zpět 
domů.  A tohle je to, co si myslím, že se stalo. 

Protože já jsem ve vědě byla docela dlouho, 
odmakala jsem pět let na Akademii věd a dělala 
jsem hezké projekty. Čím déle jsem tam ale byla, 
tím více jsem se dostávala k lidem. A došlo mi, 
že já jsem vždy chtěla pomáhat lidem, ale tím,  
že vyvíjím léky, jim vlastně vůbec nepomáhám,  
ne přímo. Chyběl mi tam ten člověk. Samozřejmě 
že vědecký výzkum léků je hrozně důležitá věc, ale 
postupem času jsem si začala připadat hrozně 
odtržená od člověka, ke kterému jsem chtěla jít. 
Jednoho dne jsem seděla a hledala další šílené 
vědecké články. V tu chvíli jsem si říkala, co já 
tady vlastně dělám. Došlo mi, že tohle nejsem já, 
tohle není moje. A tam myslím nastal ten moment, 
který daseinsanalýza popisuje.  Postupně jsem 
porozuměla tomu, že musím odejít, abych našla 
něco, co je moje, abych se vrátila domů. A takhle 
jsem se dostala k daseinsanalýze a k psychologii. 
Protože jsem hledala to, co je moje. A doufám,  
že jsem to našla.

V daseinsanalýze se říká, že nacházíme 
sami sebe ve chvíli, kdy se v životě 
setkáváme s něčím bytostně cizím  
a po setkání se vrátíme zpět domů.
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Ty jsi šla nejdřív na výcvik a pak až na psy-
chologii?

Je to tak, ten výcvik o něco předcházel psychologii. 

Co se ti na výcviku líbí a co ti naopak nevyhovuje? 
Jaké jsou silné a slabé stránky daseinsanalýzy?

Mezi slabé stránky by se dalo zařadit to, že 
daseinsanalýza nepracuje s diagnózami. To je 
důležité a dobré vědět. Já si myslím, že diagnóza 
je něco, co může strašně pomoct a taky strašně 
uškodit. Myslím si, že je důležitější vnímat,  
co člověk prožívá a třeba i to, jak té diagnóze 
rozumí. Diagnóza vtěsná člověka do nějaké 
škatule a my se v daseinu naopak stále snažíme 
vidět ho jako komplexní bytost. A ano, součástí 
této komplexní bytosti může být třeba v tuto 
chvíli to, že je depresivně naladěná, ale pořád je 
to nějaká součást, proto se tomuto vyhýbáme. 
Pro někoho to může být slabina, pro někoho silná 
stránka. Dále v daseinsanalýze neexistuje žádná 
metoda; nemá metodiku, jako má třeba KBT. 
Naše metoda spočívá v rozhovoru (understanding 
conversation) a terapeutickém vztahu. Jediná 
naše metoda je slovo. To, jak jsou věci řečené, je 
hrozně důležité. S tím souvisí i nějaký teoretický 
podklad. Daseinsanalýza vznikla na základě 
vymezení se vůči PA, ale potom se začala stavět 
spíš na filozofii. Někomu by mohlo vadit, že 
není ukotvená, což může být trochu nepříjemné,  
ale zároveň je to také hodně svobodné. 

Silné stránky: Pro mě je nejsilnější stránka 
daseinsanalýzy ta, že jejím centrálním tématem je 
svoboda, autenticita, hledání cest, jak být v tomto 
světě svobodnější. Žijeme v době, kdy se narodíme, 
nějak jsme a někdy si ani neuvědomujeme, že nám 
něco dělá špatně. Nevíme, proč máme deprese, 
úzkosti, proč se nám dějí některé věci. A přesně 
tohle vše nějakým způsobem souvisí s tím, jak  
v našem světě jsme. A tomu je důležité porozumět,  
to je gró daseinsanalýzy. Proto můžeme pracovat  
s jakýmkoli klientem, protože nemáme clonu 
jako „to je hraničář, s tím nemá smysl pracovat”, 
pro nás to tak není. My pracujeme s každým  
a pracujeme se všemi stejně, nemáme škatulky. 
A to je podle mě strašně silné. 

Další hodně důležitá věc je, že fungujeme  
na bázi komunity, skupiny. Nemáme například 
zakázané vídat se mimo výcvik, protože lidské 
vztahy jsou, jaké jsou, a my tvrdíme, že by bylo 
hodně neautentické zakazovat si jen tak se vidět. 
Samozřejmě máme pravidla, nemůžeme řešit 
některé věci mimo výcvik a pokud ano, musíme 
je vracet zpátky do výcviku. Ale i v rámci skupiny 
navazujeme dlouhodobé vztahy, pomáháme si 
navzájem. Je to taková moje síť, vím, že mám 
kam padat.

Je tam ještě jiná odlišnost od ostatních výcviků 
kromě vztahů?

Asi bych zmínila něco, čemu říkáme „dasein-
bordel”. Jak jsme všichni naladění na svobodu 
a autenticitu, občas se děje to, že je to až tak 
svobodné, že jsme z toho zmatení. Přístup našich 
lektorů je hodně volný, ne co se týče terapie,  
ale co se týče administrativy (např. rozložení 
plateb za výcvik apod.).

Ty jsi říkala, že pracujete s každým. Takže je 
možné dělat daseinsanalýzu i s dětmi?

Ano, dělá se daseinsanalýza i s dětmi. Není to 
tak časté, většinou pracujeme s dospělými, 
jsou ale i daseinsanalytici, kteří pracují  
s dětmi. Argumentuje se, že je tento směr hodně 
kognitivně náročný, ale pokud to člověk vede 
správně, srozumitelně, myslím si, že je to v pohodě 
využitelné i pro dětského psychoterapeuta.

Jak je výcvik časově náročný?

První rok je intenzivnější, scházíme se dvakrát  
v Praze na 2 až 3 dny a probíhají dva delší výjezdy 
na 5 až 7 dní. V daseinu je v prvním roce důležité 
postavit komunitu, proto je to intenzivnější. 
Druhý rok byl jeden kratší výjezd a dva delší. 
Od třetího roku dál je to už tak nějak stejné. 
Většinou jsme dvakrát v Praze (2–3 dny) a pak 
jedeme dvakrát na týdenní výjezd. Většinou se 
jezdí jednou v říjnu, jednou v červnu. Často to ale 
navazuje na víkend, není to tak, že by si člověk 
musel brát týden dovolené.
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Jaké jsou části výcviku?

Všichni začínají jednotně sebezkušenostní částí, 
ve které musíme udělat minimálně 500 hodin. 
Sebezkušenostní část je skupinová, kde jsme 
ve velké komunitě víc než 40 lidí. Pak hodně 
záleží, kdo jsi a co děláš. Pokud jsi psycholog, 
můžeš dřív započít individuální sebezkušenost. 
To znamená, že ty sama chodíš na individuální 
terapii k daseinsanalytikovi (100 hodin). 

Pokud člověk není třeba vystudovaný psycholog, 
většinou se s individuální terapií začíná  
až ve třetím roce. Třetí částí je teorie, kterou, 
pokud je člověk už vystudovaný v nějaké 
pomáhající profesi, má zkrácenou na 180 hodin. 
Většinou se s teorií začíná až v druhém roce nebo 
později, protože daseinsanalýza stojí na tom, že 
nejdřív by měl člověk dasein prožít a pak tomu 
porozumět. Nechceme, aby nám ten konstrukt 
čeřil mysl. Pak jsou supervize (150 hodin), ty 
většinou začínají, až když to člověk potřebuje, 
například když už má nějaké klienty. A pak je 
praktická část (150 hodin) a ta se musí provádět 
na daseinsanalytickém pracovišti, což je třeba 
klinika ESET. A to se většinou dělá 4.–5. rok.

Od jaké doby může mít člověk sám vlastní 
klienty?

Jakmile člověk má za sebou dostatečnou fázi 
sebezkušenosti. V Daseinu tvrdíme, že se člověk 
nejdřív musí zblízka setkat se sebou a až potom 
se setkat s klientem. Posuzují to individuálně 
lektoři na základě vzdělání a praxe, ale nebývá 
to před třetím/čtvrtým rokem výcviku. 

Jak je to s ukončením? Co vše se musí splnit?

Musíš mít hotové všechny části, které jsem 
jmenovala, a pak se píše krátká kazuistika  
(10–15 stran).

Jak moc ti výcvik napomáhá při vstupu  
do povolání a během studia? Cítíš se připravená 
k výkonu povolání? Cítíš se připravená na to mít 
nějaké klienty?

Teď jsem se dostala do jedné práce, ve které 
budu mít rozhovory s klienty. V tuhle chvíli  
už cítím pevnější půdu pod nohama a myslím 

si, že ten začátek je vždy takový těžký. Člověk je 
do něčeho hozený a vlastně moc neví, co se 
děje. Ale myslím si, že v tom roce, kde teď jsem,  
ve spoustě věcí už lépe chodím. Nejen že se 
člověk musí setkat sám se sebou a porozumět 
sám sobě, musí porozumět i časovosti věcí, 
například že by občas chtěl klienta někde a on 
tam ještě není. Je zapotřebí respektovat strašně 
moc věcí, ale cítím se na to víc než dřív.

Kdyby se někomu daseinsanalýza zalíbila a chtěl 
by ji zkusit, kde všude si výcvik může udělat  
a jak je to finančně náročné?

Kdyby chtěl někdo dělat daseinsanalytický výcvik, 
ať si najde PVŠPS, to je takové centrum daseinu 
v ČR. Co se týče peněz, v prvním roce se platí 
pouze sebezkušenost, což znamená nějakých 32 
tisíc ročně (2 666 Kč měsíčně), pokud se v druhém 
roce přidruží speciální teorie, platí se 3 020 Kč 
měsíčně. Poté, co člověk započne individuální 
zkušenost a chodí individuálně na terapii 2x 
měsíčně, platí za výcvik třeba 4 600 Kč měsíčně. 
Ale to se bavíme až zhruba o třetím roce výcviku, 
protože individuální terapii nemůže započít 
hned. Individuál je taky možné rozložit na několik 
let, takže pokud na to někdo nemá peníze, může 
chodit třeba jen jednou za dva měsíce, ale bude 
to dělat déle. To je na každém, jakým způsobem 
s tím chce naložit. Když už člověk vstoupí  
do supervize, platí se supervize (800–1 000 Kč/
hod). Ve chvíli, kdy člověk začíná supervizi, sice 
platí přes 5 000 Kč měsíčně, ale už může nabírat 
klienty. Takže zhruba čtvrtý rok se to obrátí a sice 
platím hodně, ale už mi to můžou vracet klienti. 
Není jen o tom, že se do toho peníze dávají, 
pak se to i vrací zpátky. Mně to třeba otevřelo 
pracovní možnosti a potom už člověk může být 
pod ČAP psychoterapeut ve výcviku, mít klienty 
a dostávat něco zpět. Pro orientaci shrnutí:  
na začátku je třeba 2 500 Kč měsíčně, v poslední 
fázi to bude 5 000 Kč měsíčně.

Veronika Šponiarová
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d o podobných situací se během studia 
opakovaně dostává většina z nás. V tomto 

článku se Vám pokusíme společně s vyučujícími 
z naší katedry zprostředkovat nástroje, jak se  
s nimi vyrovnat.

Nejprve odpovídá na naše otázky PhDr. 
Bc. Ivana Křížová, Ph.D., která vyučuje 
na katedře například psychopatologii 
dospělých a psychodiagnostiku dospělých.

Jak mohu v podobných situacích pomoci – co lze 
udělat pro druhé?

Je to velmi náročná situace, do které se někdy 
během studia dostal téměř každý, a na kterou 
se těžko nacházejí (a v praxi používají) vhodné 
argumenty. Oproti medikům, kteří se dostávají 
do podobné situace, je problém u budoucích 
psychologů větší v tom smyslu, že pomoc nelze 
vyřešit tím, že se během 1 minuty podíváme 
dotyčnému do krku. Jakákoliv psychologická 
péče je mnohonásobně náročnější a vyžaduje 
specifický terapeutický vztah, který nelze vytvořit 
mezi blízkými lidmi. Jednoduché, i když pravdivé 

rady zároveň okolí většinou slyšet nechce a jako 
pomoc málokdy stačí. Terapeutický proces je 
prostě něco jiného než „Ty jsi psycholog, takže 
znáš návod/fígle na život, tak nám poraď.“ 
Funguje asi pouze dostatečně znát své možnosti  
a umět je ohraničit, a to i ve vztahu k blízkým lidem, 
a zároveň se naučit uvést tyto hranice pro okolí 
(i pro sebe) přijatelnou formou. Tedy v případě 
zájmu a možností poskytnout „kamarádskou/
rodinnou útěchu“ a odkazovat na odborníky,  
se kterými by primárně dotyční měli problém 
řešit. Nenechat se vtáhnout do role toho, kdo by 
s tím měl něco dělat a je za případný (ne)úspěch 
zodpovědný. A pokud je to možno, vysvětlovat 
okolí podstatu psychologické péče.

hranIce  
laického poradenSTví 
První ročník bakalářského studia na psychologii. Kamarádce 
hospitalizovali bratra a chce vědět, jak mu nejlépe pomoci, teta chce, 
abych se podíval na jejího syna, jestli teda má ten autismus, přítelkyně 
spolubydlícího má problém s pitím, ale odmítá se léčit, a všichni říkají: 
„Ty jsi ten psycholog, tak mi řekni, co mám teď jako dělat.“ 
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Co udělat nelze, na co si mám dát pozor?  
Jak mohu dokonce uškodit?

Určitě je vhodné nepouštět se do doporučení 
ohledně věcí, kterým přesně nerozumíme, 
a doporučování určitých zázračných metod 
(např. psychotropních látek), které mohou 
dotyčné skutečně poškodit. Ale v zásadě větší 
riziko při podobném kontaktu vnímám spíše  
u „zachránců“ samotných a v poškození vztahu 
s dotyčnými lidmi. Primárně by se měl člověk 
držet své dané role, kterou má v jednotlivých 
vztazích, a z této pozice poté někomu pomáhat. 
Tedy v kamarádském vztahu stále vystupovat 
jako kamarád/ka, a nikoliv jako nezávislý 
psychoterapeut či mediátor, který má i určitou 
zodpovědnost za proces řešení. A opět, naučit se 
dostatečně ohraničit kvůli ochraně své i druhých 
lidí.

Na stejné otázky odpovídá PhDr.  
Hana Sotáková, Ph.D., kterou můžete  
na katedře potkat například  
v předmětech diagnostika a intervence  
v poradenství nebo diagnostika 
autismu v rámci magisterského studia. 
Na bakaláři pak třeba ve vývojové 
psychologii nebo ve variabilitě  
a patologii psychického vývoje. 

Podobná situace potká skoro každého studenta 
psychologie. Důležité je být tu pro druhého 
(pokud je to rodina nebo blízký kamarád), ale 
zároveň si jasně vymezit hranice. Nakonec, 
od studenta medicíny také nikdo nemůže 
chtít (a většinou ani nechce), aby se podíval 
na rentgen a poradil, jak nejlépe postupovat. 
Můžeme ukázat pochopení tíživé situace, 
případně poskytnout informace o zařízeních  
a dostupných službách, pokud je máme. Jinak 
je třeba jasně deklarovat, že ještě psycholožka/
psycholog nejsem, a i kdybych byla/byl, 
je kontraproduktivní pracovat s klientem,  
se kterým mám blízký vztah (zase je možné si 
pomoci paralelou s medicínou). Není to tak, 
že nechci pomoci, ale vlastně by to bylo proti 
etickým pravidlům. Není také na škodu mít 
přehled o krizových a poradenských linkách, 
kam můžeme dotyčné odkázat. Pracovníci tam 
jsou vycvičení podávat základní informace  
a klienty nasměrovat.

Martin Mikula 
  

Není na škodu mít přehled 
o krizových a poradenských 
linkách, kam můžeme 
dotyčné odkázat. 
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V rámci poradenské stáže jsem měla 
možnost nahlédnout do Diagnostického 
ústavu pro mládež. Ústav se nachází  
v ulici Lublaňská a je známý i pro svoji 
mozaiku pastýře nad vchodovými dveřmi, 
po kterém získaly ostatní diagnostické 
ústavy nechvalně proslulou přezdívku 
„pasťák“. DÚM je pouze pro chlapce  
ve věku 15–17 let.

Abych pravdu řekla, ze začátku jsem se stáže 
obávala a první setkání se zdejším psychologem 
mi optimismu moc nepřidalo. Charakterizoval 
práci jako nejnáročnější, co se týče dětské 
klientely. V tu chvíli jsem si říkala, že to bude 
pravděpodobně o své práci tvrdit každý 
psycholog. Postupem času jsem mu ale musela 
dát za pravdu. Jedná se většinově o kluky, o které 
jejich rodiče nemají zájem, nebo jsou ve výkonu 
trestu. Spousta z nich byla před pobytem v DÚM 
na ulici, užívají drogy a někteří jsou i trestně 
stíháni. Motivaci ke změně velkou nenajdete,  
a když ano, většinou jen v jejich slovech, do činů 
se nepromítá prakticky vůbec. 

Stáž ve mně vyvolala poměrně ambivalentní 
pocity. Měla jsem strach, občas mě kluci pobavili 
některými svými průpovídkami, cítila jsem soucit. 
Víte, že před nimi sami musíte být autentičtí, 
neboť tak nějak vycítí, že nejste. A potom  
ve vás ztratí důvěru a nepustí si vás k tělu. Můžete 
si dovolit nevyužít přehnaných rétorických 
dovedností a zároveň si s nimi zlehka zanadávat, 
že věci jsou někdy fakt na nic.

poradenSká STáž – dÚm
Jako stáž bych zařízení určitě doporučila, je to 
dle mého velmi specifický druh práce/klientely, 
ke které se během ostatních poradenských 
stáží nedostanete. Kolektiv zaměstnanců je 
vstřícný a je vidět, že si jsou navzájem velkou 
oporou. Dostanete možnost dělat svoje vlastní 
diagnostické vyšetření (většinou WISC), vidět 
diagnostiku dalšími metodami jako např. TAT. 
Dále se účastníte komunit a adiktologické skupiny, 
kde dostanete prostor vymyslet nějakou aktivitu 
a na klienty reagovat.  Celkově s nimi budete 
v dost intenzivním kontaktu, ať na zmíněných 
komunitách nebo ve škole, kterou mají v rámci 
zařízení. Já hodnotím praxi jako velice přínosnou 
a doporučuji všem navštěvovat i zařízení, která 
vám možná momentálně připadají mimo rámec 
vašeho budoucího směřování. Možná se nakonec 
profesně objevíte v místě, od kterého byste to 
vůbec nečekali. 

Lucie Horáčková
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z ejména ve věku mladé dospělosti míváme 
neustálý pocit tlaku – ze strany společnosti  

i nás samých. A mediální vyzdvižení 
úspěchu jakožto jednotného vzorce, který je 
charakteristický velkými činy v prvních letech 
„dospělého života“, tomuto tlaku ještě přispívá. 
Moderní doba nás více než k individuálně 
prožívanému úspěchu žene ke spěchu. Být  
co nejdříve samostatný, schopný a hoden být  
na obálkách časopisů. 

Na malé úspěchy se často zapomíná a to nás 
následně vede k tomu, že i úspěchům, které 
bychom sami za sebe považovali za podstatné, 
nepřipisujeme takový význam. Rubriky jako 30 
pod 30 v časopisu Forbes samozřejmě vyvolají 
obdiv a ocení jedince, kteří si to bezpochyby 
zaslouží, ale více než na úspěch kladou důraz  
na rychlost a vytváří určitou linii, do které  
se musíme vejít, abychom se mohli považovat  
za úspěšné. 

(Ú)Spěch  
v uSpěchaném SvěTě
Rychlost, výkonnost, efektivita a flexibilita jsou mottem nejen 
pracovního trhu, ale společnosti jako celku. Musíme být rychlí  
a výkonní, abychom udrželi krok s ostatními, a zároveň dostatečně 
přizpůsobiví, abychom i v rychlosti, jakou se kolem nás svět vyvíjí  
a mění, dokázali naplnit vzniklá očekávání. Jenže jaké nároky  
na nás společnost klade? Jaká měřítka musíme podle okolí  
naplnit, abychom se mohli považovat za úspěšné?



35ARCHETYP

Rádi bychom tedy tímto článkem tuto linii trochu 
nabourali a rozšířili tak možnosti smýšlení  
o úspěchu. Zkusme změnit perspektivu, úhel 
pohledu, a dívejme se na úspěch očima toho, kdo 
jej zažívá, a nikoli pouze skrze škatulky, které se 
nám přes společenské uznání a společenskou 
definici úspěchu snadno nabízí. Zkusme se tak 
zbavit pocitu, že toho zvládáme málo, že jsme 
pozadu (věkem i činy) a že máme co dohánět. 

 

Úspěch pro každého z nás znamená něco 
jiného. Máme rozdílné cíle, hodnoty, a ačkoli 
někteří kráčíme po stejné cestě, střetáváme 
se s rozdílnými výzvami, se kterými se rozdílně 
vyrovnáváme. Úspěch proto není univerzální 
kategorie, ale vypadá přesně tak, jak ho vnímáme 
my sami.

Jana Albrechtová

vybrali JSme pro váS pár odpovědí  
na oTázku, co znamená ÚSpěch. 
 

„MáM práci,  

kterou MáM ráda.“

„Že jsem si našla  

první zaměstnání  

ve svém oboru.“
„studuji  

vysokou  

školu.“

„odešla jsem  

z práce, která  

mě trápila.“

„odešla jsem  

ze školy, která mě 

nebavila.“

„Že ráno  

vstanu a dojdu  

do školy.“

„Že je moje  

přítelkyně  

šťastná.“

„Že uŽ nejsem  

ve vztahu, kde mi  

nebylo dobře.“

„Že mám konečně 

pocit, Že ke štěstí 

nepotřebuji partnera.“

„umím se postarat  

o své dítě.“

„Že můŽu 

cestovat.“

„Že můŽ

„Že se konečně cítím 

svobodně a nezávisle.“

„Že můŽu trávit  

hodně času  

s rodiči.“s rodiči.“

„Že jsem se  

odstěhoval  

od rodičů.“
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c lauddine (Dee Dee) se narodila v roce 
1967 v Louisianě, kde vyrůstala se svými 

čtyřmi sourozenci. Problémové chování se u ní 
vyskytovalo už v brzkém věku, například kradla 
od rodinných příslušníků, když měla pocit, 
že se jí děje nějaké bezpráví. Rodina později 
vyjádřila podezření, že Dee Dee byla zodpovědná  
za smrt své matky, o kterou se měla starat a které 
nedávala najíst. I přes to, že Clauddine v dětství 
nebyla zrovna svatoušek, úspěšně dostudovala 
školu pro zdravotní sestry. Když jí bylo 23 let, 
seznámila se s Rodem Blanchardem, kterému 
bylo v té době 17 let. Rod se do ní zamiloval a říkal 
o ní, že je úplně jiná, než ostatní holky (v tom mu 
dáváme za pravdu, jen ještě zdaleka netušil, jaký 
situace dostane spád). Clauddine otěhotněla,  
a tak se rozhodli s Rodem vzít. Rozvedli se ale 
ještě předtím, než se jejich dcera narodila. 

Gypsy Rose (funfact: Rod byl fanda Guns  
N´ Roses) se narodila roku 1991. Když jí byly tři 
měsíce, Dee Dee se nastěhovala zpět k rodičům. 
V té době začala tvrdit, že Gypsy trpí spánkovou 
apnoe, a opakovaně ji brala do nemocnice  
na různá vyšetření, která však nikdy nic 
neprokázala. S postupem času přidávala další 
a další diagnózy. Gypsy měla trpět epilepsií, 
svalovou atrofií, leukémií, astmatem, poruchami 
zraku a sluchu (a spoustou dalších, ale to by bylo 
na samostatný časopis) a měla mít také snížený 
intelekt. V osmi letech si Gypsy odřela koleno,  
a i přes to, že její zranění nebyla vůbec vážná,  
si matka vyžádala invalidní vozík, na který byla 
od té doby Gypsy upoutána. 

Rodině se samozřejmě nezdálo množství diagnóz, 
které Gypsy měla. Jakékoliv připomínky Dee 
Dee vysvětlovala nespecifickou chromozomální 
vadou. Později se od rodiny odstěhovala daleko, 
aby byly s Gypsy více odříznuté. 

V roce 2005 jí do karet nahrál hurikán Katrina, 
který poškodil jejich dům. Dee Dee od té doby 
tvrdila, že se veškerá zdravotnická dokumentace 
a rodný list Gypsy zničily. Média velmi upoutal 
dojemný příběh o matce a její těžce nemocné 
dceři, které o vše přišly, a charitativní organizace 
Habitat for Humanity jim postavila nový dům 
ve městě Springfield, aby mohly začít znovu.  
V městské komunitě se obě těšily velké popularitě 
a pozornosti. Místní je měli rádi a snažili se jim 
pomoct, kdykoliv to bylo možné. Dee Dee a Gypsy 
si založily společný facebookový účet, kde sdílely 
své denní zážitky a další updaty. Sdílení bylo  
ale jen naoko. Nikdo včetně Gypsy netušil, že je 
ve skutečnosti úplně zdravé dítě. 

V prvním díle našeho krimi okénka bychom vám chtěly zprostředkovat příběh 
Gypsy Rose Blanchard a její matky Clauddine. Někteří si možná budou tento 
poměrně nedávný případ pamatovat z medií. Nejdřív si povíme Clauddinin 
životní příběh a potom se více ponoříme do jejího vztahu s dcerou Gypsy. 

 
kriminaliSTické okénko 
peklo v růžovém
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Dee Dee byla velmi charizmatický člověk  
a dokázala přesvědčit až do takové míry, že lékaři 
prováděli Gypsy operace a předepisovali velmi 
silné dávky léků, které nepotřebovala. Postupně 
tak nechala Dee Dee své dceři zavést sondu  
do žaludku pro příjem potravy, odstranit zuby  
a slinné žlázy a holila jí vlasy, aby vypadala 
stále jako po chemoterapii. Na první pohled 
obětavá matka nekontrolovala jen její zdravotní 
stav, ale ovládala každý aspekt Gypsyina života.  
Na veřejnosti ji vždy držela za ruku, nebyl to ovšem 
znak podpory, jak se zdálo. Dee Dee začala Gypsy 
ruku silně mačkat pokaždé, když měla pocit,  
že moc mluví. Byl to signál, aby mlčela. Během 
lékařských vyšetření nesměla Gypsy mluvit  
a Dee Dee ji vždy oblékala do dětského oblečení 
a dávala jí do ruky hračky, aby i v pozdějším 
věku vypadala stále jako dítě. Gypsy nechodila 
do školy, o její vzdělání se ale matka doma 
moc nestarala. Naučila se sama číst a psát  
z knížek o Harrym Potterovi. Její sociální kontakty  

Dee Dee vždy kontrolovala, nesměla se s nikým 
bavit o samotě a mohla používat jen jejich 
společný facebookový účet. 

Jak ale Gypsy dospívala, přestávala své matce  
bez výhrad věřit. Často říkala, že se necítí 
nemocná, a snažila se pracovat na své schopnosti 
chodit. Dee Dee tyto poznámky přijímala  
s velkým vztekem, často se kvůli tomu hádaly 
a vše ústilo ve velmi násilné epizody. Gypsy 
se později podařilo založit si vlastní profil  
na Facebooku a křesťanské seznamce. Seznámila 
se tam s Nicholasem, se kterým začala na dálku 
chodit. Vztah trval 3 roky a Gypsy se mu postupně 
svěřovala se vším, co jí matka dělá, se svým 
podezřením, že vlastně vůbec nemocná není,  
a jak ji matka izoluje od okolního světa. 

Je dobré si říct, že Nicholas neměl čistý trestní 
rejstřík a jeho psychické zdraví je také otázkou 
diskuze, avšak nemáme jeho podrobný profil. 
Jeho intelekt je podle dostupných zdrojů snížený, 
měl údajně trpět disociativní poruchou osobnosti, 
kterou si diagnostikoval sám a která nesplňuje 
všechny charakteristiky. 

Rozhodli se, že spolu utečou a Dee Dee zabijí. 
Vraždu spáchal Nicholas nožem, který mu Gypsy 
připravila a který předtím ukradla v obchodě. 
Dee Dee byla zavražděna sedmnácti bodnými 
ranami. Poté spolu uprchli k rodičům Nicholase 
a na společné facebookové stránce Gypsy  
a Dee Dee se objevil status „That bitch is dead.“ 
– „Ta mrcha je mrtvá.“. Vyděšení sousedé, 
kteří stránku sledovali, zavolali 911 a policie se 
zanedlouho dostavila. Všichni si mysleli, že se  

gypSy S maTkou

Zdroj: https://www.biography.com/

dee dee a gypSy  
před domem,  
kTerý pro ně  
chariTa poSTavila

Zdroj: https://www.historyvshollywood.com/
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do domu někdo vloupal, Dee Dee zavraždil  
a Gypsy unesl. Začalo tak rozsáhlé pátrání, 
jelikož Gypsy potřebovala všechny své léky  
a bez nich neměla dlouho přežít. Jaké bylo  
ale překvapení, když objevili Gypsy s jejím 
přítelem a ona bez potíží vyšla z domu po svých 
a nastoupila do policejního auta. V tuto chvíli 
byli hlavními podezřelými a začalo se rozplétat 
obrovské klubko lží. Oba byli nakonec odsouzeni, 
Nicholas na doživotí a Gypsy na 10 let.

Může nás napadat, co za matku tohle způsobuje 
vlastnímu dítěti a nechává mu provádět operace, 
které nepotřebuje. Tipnete si, jakou poruchou 
Dee Dee pravděpodobně trpěla? Chvilka napětí... 

Řada odborníku se shoduje, že za celým neštěstím 
stojí Münchhausenův syndrom by proxy. 

Dáme si malé opáčko z kliniky. Münchhausenův 
syndrom nebo tzv. syndrom barona Prášila patří 
do skupiny faktitivních poruch. Jeho podstatou 
je předstírání somatických či psychických obtíží 
nebo přímé navozování chorobných příznaků. 
Jeho účelem je nejčastěji získat roli nemocného, 
pozornost svého okolí a zdravotnického 
personálu. Münchhausenův syndrom by proxy je 
variantou, která se vyskytuje v pediatrii. Pečující 
osoba předstírá, zesiluje či navozuje obtíže  
u dítěte. Dožaduje se diagnostické a terapeutické 
intervence. Typickými znaky jsou nepřiměřené 
nebo inkongruentní příznaky, které mizí  
v případě, že není pečovatel přítomen. Porucha 
dítěte se jeví jako multisystémová, dlouhotrvající 
a neobvyklá, tedy přesně tak, jak jsme to viděli 
u Gypsy. 

Médii proběhla široká diskuze o tom, jak je 
možné, že si toho nikdo nevšiml dřív, a jak to 
mohlo Dee Dee procházet tak dlouho. Je ale třeba 
si uvědomit, že Dee Dee a Gypsy měly opravdu 
zpočátku dobrý vztah, dokud Gypsy nezačala mít 
pochybnosti. Na veřejnosti i u lékařů se jevily 
jako sympatické duo matka–dcera, které potkalo 
velké neštěstí. Zároveň máme přirozenou 
tendenci k altruismu a soucítění s někým,  
kdo má tak těžce nemocné dítě, a nenapadne 
nás na první dobrou zpochybňovat jejich záměry. 

Nikola Hanušová  
a Michaela Škrábová

dee dee byla Jednou  
málem odhalena.

Kolik se toho nemuselo stát. Jak jsme si  
už řekli, Dee Dee byla velmi přesvědčivý 
člověk. Řada lékařů jí neodporovala ani přes 
to, že nálezy z vyšetření nepodporovaly její 
tvrzení o tom, jak je Gypsy nemocná. Navíc 
předkládala lékařské zprávy z předchozích 
vyšetření, ve kterých nikdo neformuloval své 
závěry vyloženě negativně. Narazila však 
na jednoho dětského neurologa, který se 
nenechal jejími tvrzeními přesvědčit. Ve své 
zprávě vyslovil podezření na Münchhausenův 
syndrom by proxy. Neodvážil se ale situaci 
dále řešit, protože Dee Dee za sebou 
měla velkou armádu podporujících lékařů.  
K tomuto neurologovi Dee Dee už nikdy 
Gypsy nepřivedla. 

vzTah gypSy a nicholaSe  
nebyl Úplně všední.

Vlastně byl spíš hodně nevšední. Nicholas 
tvrdil, že má disociativní poruchu identity,  
a tvrdil, že v jeho těle přežívá také upír, malý 
chlapec, animovaná postava a další. Gypsy 
se na toto adaptovala a také si vytvořila 
sérii dalších identit – upírku, malou holčičku 
a animáčka. Ke každé identitě vytvořila 
odpovídající look a ty používala při jejich 
online sexu.  

gypSy Se ve vězení líbí. 

Gypsy dostala za napomáhání vraždě 
své matky poměrně nízký trest 10 let. 
Soud přihlédl k okolnostem celoživotního 
zneužívání. Gypsy se ale ve vězení cítí 
být mnohem svobodnější, než kdy byla.  
V několika rozhovorech také mluví o tom, 
že se konečně cítí být dospělou ženou. 
Brzy bude mít možnost podat žádost  
o podmínečné propuštění. 
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gypSy v převlecích pro příTele nicholaSe 
Zdroj: https://bertillaniveda.medium.com/ 

gypSy ve vězení                                                           Zdroj: https://i.people-lifestyle.com/

Tip: Tento příběh byl také 
povedeně ztvárněn jako seriál 
The Act, který můžete zkouknout 
na HBO Max. 
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křížovka 

1. Neodolatelná potřeba, nutkání provést určitou činnost
2. Nevědomý proces osvojování hodnotového a normativního systému dané společnosti jedincem
3. Psychoanalytický termín označující proces redukce emoční tenze znovuprožitím zkušenosti,  

která tenzi způsobila.
4. Jaká je zkratka amerického ekvivalentu našeho evropského MKN?
5. Jaký je protipól autonomie ve 2. stádiu vývojové teorie Erika Eriksona?
6. Jaká je zkratka názvu terapie, která využívá proces učení při léčbě?
7. Stav organismu, kdy je nějaká funkce utlumena nebo zastavena
8. Jak se jmenuje český klinický a výzkumný psycholog, který se mimo jiné podílel na tvorbě učebnic 

z oblasti psychologie osobnosti? Karel..
9. Jaký je koníček paní docentky Smetáčkové?

Otázka do tajenky:  

Kde byl první koncert  
pana docenta Doubka  
alias Ventolina?
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