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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítám Vás  

u druhého čísla Archetypu, tentokrát s tématem 

naděje. Naděje se nám v této nesnadné době moc 

nedostává, je ale zároveň pro její zdárné přečkání nezbytná. 

Dovolte tedy naší redakci troufalý pokus ve Vás plamínek 

naděje posílit či dokonce vzkřísit. Obnovit pocit, že má 

cenu se snažit. Má cenu si vzájemně pomáhat. Má cenu 

zkoušet být dobrým člověkem. A nejste v té snaze samotní. 

Nechť tedy najdete za temných nocí duše dostatek opory 

v sobě i druhých a hlavně odvahu vytrvat, přestože se pod 

tíhou momentu může zdát, že Váš vlak už ujel. Nechť poté,  

co vytrváte, v sobě najdete sílu se o svoje zkušenosti podělit 

s ostatními. Inspirovat je. Zažehnout v nich stejnou jiskru, 

která chránila před temnotou Vás. A nechť se z jiskry stane 

plamínek a z plamínku oheň, který se bude jako požár šířit 

společností a hřát ty, jejichž světlo skomírá či už vyhaslo.
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Tvář  kaTedry 

První otázka směřuje na Vaši vytíženost, protože 
o Vás víme, že máte spoustu projektů a působíte 
na více místech. Čím vším se vlastně zabýváte  
a na jakých projektech pracujete?

Já bych řekl, že nejvíc vytížený jsem v Národním 
ústavu duševního zdraví. Tam pracuju jako 
vedoucí psycholog a zároveň mám pacienty  
v psychiatrické ambulanci a dělám individuální 
psychoterapii. Potom tam máme výzkumné 
projekty, teď konkrétně jeden větší běžící 
projekt, který se týká akce Asanace. A pak jsem  
na University of New York in Prague jako učitel  
a plus tam pro ně dělám nějaké další věci. Potom 
jsem v Rafael Institutu jako dobrovolník. A dělám 
také soudně znalecké posudky. Je toho víc, ale 
tohle jsou zhruba ty základní dlouhodobé věci. 

Jako první jste zmínil Národní ústav duševního 
zdraví. Proč jste si vlastně vybral práci v tomto 
zařízení?

No, já jsem si vlastně Národní ústav duševního 
zdraví nevybral, já jsem si původně vybral 
Psychiatrické centrum Praha, které bylo 
předchůdcem NUDZu. Ale původně jsem si to 
zařízení vybral kvůli tomu, že jsem nějakou dobu 
pracoval mimo zdravotnictví, asi rok a čtvrt, ale 
úplně mi to stačilo a pochopil jsem, že se do něj 
chci vrátit. A najednou se v tom časoprostoru 
vyskytla fantastická příležitost v Psychiatrickém 
centru Praha a oni mě tehdy vzali. Mohl jsem 
tam tedy začít pracovat a kombinovat klinickou 
práci s výzkumnou a to mi potom zůstalo  
po mnoho let.

Mohl byste popsat, co všechno zahrnuje práce 
vedoucího psychologa?

V podstatě do toho patří koordinace psychologů, 
co jsou na klinice, ale oni jsou všichni strašně 
šikovní a samostatní, takže naše práce spočívá 
především v tom, že si jednou za čtrnáct dní 
uděláme schůzi, kde probíráme nějaké organizační 
věci, a potom máme vždycky nějakou kazuistiku. 
Pak do toho patří, když někdo nastoupí nebo 
odchází nebo se řeší nějaké krizové situace. Ale 
v podstatě ta moje práce psychologa teď spočívá 
v individuální psychoterapii a v tom výzkumném 
projektu. Vedení je tam relativně málo obsaženo, 
protože ta situace je hodně stabilizovaná.

Dále jste zmiňoval projekt Asanace. Jak jste se 
dostal zrovna k tomuto tématu a jak ten projekt 
v současné době pokračuje?

Já jsem se k tomu tématu dostal vlastně přes 
předchozí téma, které jsme řešili, a to byla 
otázka jinakosti. To je projekt, který ještě dobíhá. 
Přemýšlel jsem, jak dál, a jak jsem v kontaktu  
s lidmi, kteří třeba v minulosti podepsali Chartu, 
a vždycky mě to téma zajímalo, tak jsme  
s historikem Petrem Blažkem přemýšleli, na co se 
vlastně zaměřit. On původně navrhoval gulagy  
a rozkulačování v bývalém Československu. 
To by bylo téma, které by bylo zajímavé i pro 
psychology. Ale nakonec, po nějaké debatě  
a zvažování různých alternativ, jsme chtěli zvolit 
nějakou marginalizovanou a utlačovanou skupinu 
a té se věnovat z transgeneračního hlediska. 

Původně jsme uvažovali o těch kulacích nebo 
lidech, kteří prožili holocaust, ale to už se hodně 
studovalo a na to se právě zaměřujeme v Rafael 
Institutu. A jak jsme pátrali dál, napadli nás lidi 
z akce Asanace, protože Petr Blažek, historik,  
o tom napsal knížku a řadu různých textů. Takže 
já jsem stál o to, aby to byla skupina, která zažila 
něco těžkého a kde by se to mohlo podepsat  
do těch dalších generací.

Projekt Asanace se tedy týká i transgeneračního 
přenosu – to je téma, kterému se ve velké míře 
věnujete, je to tak?

V posledních letech. V roce 2019 jsme napsali 
s kolegy knížku a v současné době máme 
odevzdaný do redakce Grady text knížky, která 
by měla vyjít v roce 2023 a je také zaměřena 
na transgenerační přenos. Ta první knížka byla 
víc vyprávěcí, teď se snažíme napsat něco, co by 
mělo blízko k učebnici.

V rámci transgeneračního přenosu se hodně 
mluví o traumatu nebo přenosu negativní 
zkušenosti, můžeme se setkat i s nějakým 
pozitivním přenosem?

Ano, určitě. Je zde obecně téma posttraumatického 
růstu, ale i v případě té akce Asanace si myslím, 
že se nedá asi jednoznačně říct, že by převládala 

negativa. Je vidět, že takhle komplikované situace, 
jako je třeba vyhnání z rodné země, samozřejmě 
přinášejí hodně negativního, ale taky přináší 
nějaké nové možnosti, nové perspektivy a také 
rozšiřují otázku vnitřní diskuse ohledně identity  
a takových věcí. Takže si myslím, že skoro 
vždycky, když nejde o nesmírně těžká témata, jde 
o směsici pozitivních a negativních aspektů. A co 
se jeví jako negativní, může být z jiného pohledu 
pojmenováno jako pozitivní. Takže ano, je to tak, 
že obojí se tam dá najít.

Přejděme teď od Vašich projektů k současné 
společenské situaci. Vy se v poslední době  
v médiích vyjadřujete k duševnímu zdraví, v čem 
vidíte současnou situaci jako náročnou?

Ano, já jsem v poslední době různě „žvanil“  
do médií, ale to je kvůli tomu, že v rámci Národního 
ústavu duševního zdraví je to mým úkolem 
jako součást mé práce. Já bych to samotně asi 
nedělal, protože ta témata není jednoduché 
uchopit, často nemáme data a tak dále. Já mám 
spíš tendenci říkat, že si nemyslím, že by ta doba 
byla zas tak náročná a tak těžká. Osobně si 
myslím, že každá doba má svá úskalí. A co se 
týče té otázky, záleží, co myslíte tím „současná 
situace“. Já bych jako psycholog měl tendenci 
přemýšlet o tom, že každý máme nějakou svoji 
vnitřní situaci, která prostě může být veselá 
nebo smutná, náročná nebo méně náročná,  
a potom teda, k čemu ale asi míří ta otázka, je 
nějaká celospolečenská situace. Samozřejmě, 
rostoucí inflace, ceny energií, zvyšování cen řady 
produktů včetně potravin, válka na Ukrajině…  
To asi není nic, co by přispělo k všeobecně dobré 
náladě, s tím souhlasím. Myslím si, že většina lidí 
to vnímá tak, že tam jsou rizika, že naše úspory 
se pomaličku rozplývají, že válka třeba může 
přijít až sem nebo že nás to může jinak oslabit. 
Pro spoustu lidí to není jednoduché. Myslím si, že  
na té současné celospolečenské situaci je několik 
stresorů, které pro některé mohou být závažné.

K rozhovoru jsme pozvali doc. phdr . Marka Preisse, ph.d. , který 
na naší katedře učí neuropsychologii. Nejčastěji ho můžeme zastihnout v Národním 
institutu duševního zdraví, kde zastává funkci vedoucího psychologa a kde se 
věnuje hned několika výzkumným projektům. Kromě toho také vyučuje na University 
of New York in Prague a je prezidentem rady Rafael Institutu, který se zabývá 
léčbou traumatu a jeho transgeneračního přenosu (např. z holocaustu). Pojďme 
se nyní podívat na to, čemu všemu se pan docent věnuje a také u čeho si dokáže 
odpočinout. 
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„Nemám žádnou naději“ je pro mě 
proklamace, za kterou je jiný obsah. 
Já věřím, že naděje je hlavně stavová 
charakteristika, která může velmi kolísat  
s počasím, se situací na burze a nevím 
s čím ještě. Ale právě to, že se hladina 
naděje tak výrazně mění, v tom ta 
naděje je. Že když je dnes hůře, je 
pravděpodobné, že zítra bude lépe.

Tématem tohoto čísla je naděje. Zaznamenáváte 
nyní více než dříve ve své praxi lidi, kterým 
naděje chybí?

Ne. Já si myslím, že my jako psychoterapeuti máme 
velmi omezené možnosti se k tomuto vyjadřovat, 
protože počet našich klientů, pacientů je nízký. 
Ta témata, se kterými lidé přichází, jsou si pořád 
dost podobná a s tou nadějí to různě kolísá podle 
toho, v jaké životní fázi člověk je. Rozhodně bych 
neřekl, že lidé vyjadřují méně nebo více naděje. 
Neřekl bych, že se ta celospolečenská témata 
nějak významněji odráží u mých klientů. Mnohem 
více jsou pro ně důležitá ta jejich vnitřní témata.

Kdybychom se přece jen zaměřili na lidi, kterým 
naděje chybí, ať už v kontextu společenském 
nebo osobním, co byste jim vzkázal?

To je hezká otázka. Kdybych jako klinický psycholog 
uvažoval o někom, komu naděje chybí, pro mě 
se to samozřejmě spojuje s psychopatologií. 
Uvažoval bych tak, že pokud člověk nemá naději, 
musí na tom být opravdu špatně. Uvažoval bych 
o depresivní poruše a tak. Ale já si myslím, že  
i lidi, kteří naději nevnímají, jsou i po nedlouhém 
rozkrývajícím rozhovoru schopni tu naději  
v lecčems identifikovat. Takže nevěřím, že je příliš 
mnoho lidí, kteří naději nemají. Já si myslím, že 
naděje tam je skoro vždycky, a jak se to začne 
rozebírat, ty různé zdroje naděje se odhalují. 
„Nemám žádnou naději“ je pro mě proklamace, 
za kterou je jiný obsah. Já věřím, že naděje je 
hlavně stavová charakteristika, která může velmi 
kolísat s počasím, se situací na burze a nevím  
s čím ještě. Ale právě to, že se hladina naděje tak 
výrazně mění, v tom ta naděje je. Že když je dnes 
hůře, je pravděpodobné, že zítra bude lépe.

Vraťme se ještě k tomu, že působíte také  
na University of New York in Prague a zároveň 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  
Jak to vůbec všechno stíháte? Jak se stalo,  
že k tomu ještě učíte na těchto dvou školách?

Na University of New York in Prague už působím 
dost dlouho, tam kdysi dávno byla nějaká 
příležitost, které jsem se chopil. Já jsem vždycky 
chtěl pracovat tam, kde je nějaká mezinárodní 
komunita, vždycky mě to lákalo a tady na té 

škole jsou studenti a učitelé z desítek různých 
národností. Být ve třídě lidí, kteří jsou z různých 
zemí a všichni se domluví anglicky, je pro mě 
hrozně inspirující a zároveň je to pro mě velká 
výzva, protože já jsem nikdy nebyl na delší stáži 
v zahraničí v anglosaské zemi. Ale mám radost, 
že se mi vůbec povedlo tuhle těžkou situaci  
v průběhu let zvládnout, a ta práce mě opravdu 
baví. Baví mě to i na Pedagogické fakultě. Jednak 
je to inspirace, protože studenti mají jiný způsob 
uvažování a kladou jiné otázky, než bych si kladl 
já, takže je to pro mě přínosem. Druhá věc je 
pragmatická, občas potřebujeme respondenty 
do studií, tak jsem za to vděčný, když studenti 
vyplní nějaký dotazník atd. Občas taky pomáhají 
s nějakými projekty, třeba sbírají data. Když jsme 
dělali neuropsychologickou baterii, studenti 
Pedagogické fakulty v tomhle strašně pomohli. 
Takže ona je to oboustranně výhodná spolupráce. 

Na přednáškách neuropsychologie jste ukazoval 
výzkum o tom, jak čeští studenti ve školách 
podvádějí více než například studenti v USA. 
Mohl byste k tomuto něco říct? Podváděl jste 
na střední nebo na vysoké škole někdy i Vy sám?

No, tak samozřejmě že podváděl. Stydím se 
za to takhle zpětně, ale podváděl. Já si ale 
nevzpomínám, že by nás studenty někdy někdo 
moc nabádal k tomu, abychom nepodváděli,  
a to se myslím moc nezměnilo ani na současných 
českých školách, ale to je jen můj odhad. Mně 
se to téma jevilo výzkumně zajímavé a sám si 
říkám, že bych se k tomu tématu chtěl vrátit 
znovu. Primárně kvůli tomu, že jsme dvakrát dva 

roky sbírali data, pak jsme je poměřovali a zjistili 
jsme mezi těmi sběry nepatrný rozdíl. Hrozně by 
mě zajímalo, jestli je u těchhle věcí nějaký trend. 
Mně připadá strašně zajímavé, že Američané 
a studenti na západních univerzitách podvádí 
méně než studenti v bývalém socialistickém 
sektoru a v méně rozvinutých zemích. Taky mě 
tam kdysi nadchla korelace mezi subjektivním 
uváděním podvádění a ekonomickou situací v té 
zemi, která vůbec není nízká. Zdá se, že to, co by 
se jevilo jako banální, jestli lidé používají taháky 
při zkouškách nebo ne, souvisí s nějakou velmi 
významnou proměnnou, jako je ekonomická 
produktivita té země. Takže mi to téma pořád 
připadá zajímavé. Samozřejmě jsem si to asi 
nevybral náhodou, protože taky cítím, že mám 
tendence občas ty věci tak jako „vohnout“ 
nebo udělat něco ne úplně tak, jak bych si přál,  
a někdy mě to zaráží, ty vlastní tendence nedělat 
věci pořádně, a mrzí mě to u sebe. 

Naše další otázka by směřovala do minulosti, 
kdy jste sám dokončil své studium. Poradil byste 
si teď zpětně něco do svých začátků? Třeba  
na co se zaměřit více, na co naopak méně?

Já si myslím, že jsem měl hodně štěstí a ty mé 
začátky měly optimální průběh, ale co mi tam 
strašně scházelo, byla supervize. Abych byl 
supervizovaný na pracovištích, kde jsem působil. 
Tohle vlastně vůbec nebylo zajištěné a vidím to 
jako problematický bod u začínání současných 
mladých psychologů, aby toto bylo naplněno. 
Myslím si, že teď je to obecně lepší, že se to hodně 
zlepšilo. My jsme byli hození do vody, nikdo moc 
neradil a systémově to nebylo ošetřené. Já jako 
vedoucí psycholog v NUDZu aspoň říkám, že když 
je nějaký problém, ať mě neváhají kontaktovat,  
a když mě někdo kontaktuje, snažím se tomu 
aspoň trošku věnovat. Kdežto má zkušenost je 
taková, že tohle vlastně dřív nebylo. Takže já 
bych si býval poradil to, abych se více iniciativně 
obracel na starší kolegy. Já jsem to částečně dělal, 
ale myslím si, že jsem to mohl dělat mnohem více 
a že se dalo zabránit mnoha chybám. 

Když mluvíte o zdrženlivosti kontaktovat starší 
a zkušenější, za mě osobně za tím někdy stojí 
obava, abych je moc nezahlcovala, protože 

už tak mají určitě málo času. Jak je to z Vaší 
perspektivy? Jste naopak rádi, když se na Vás 
studenti a mladší kolegové obrací?

Já si myslím, že současná generace začínajících 
psychologů je asertivnější, než jsme byli my. 
My jsme byli takoví více ovlivnění socialismem, 
více upozadění a tak dále. Takže mně přijde, 
že oni to dělají, a to asi v takové míře, jak to 
potřebují. Možná by to mohli dělat ještě trošku 
víc a rozhodně bych doporučoval se nebát oslovit 
toho staršího zkušenějšího a nepřemýšlet o tom, 
že toho má moc. Protože to je zase úkol nás 
starších, a ještě když máme nějakou funkci, která 
tomu vedení odpovídá. Doporučoval bych být 
asertivní a nebát se se ptát a nenechávat si ty 
pochybnosti jenom pro sebe, protože když to pak 
člověk dělá dlouho, tak z toho dle mého názoru 
mohou často vzniknout nějaké blbé návyky. 

Mohl byste nám ještě říct, co ve svém volném 
čase mimo psychologie rád děláte?

Máme v NUDZu kapelu a jednou týdně máme 
zkoušky. Tam já rád chodím, to je věc, která mě 
baví. Pak mě určitě baví tenis, na který občas 
chodím. Ne nějak pravidelně, ale dělá mi to 
radost. Také mám kamaráda, se kterým chodíme 
jednak běhat a jednak se aspoň jednou týdně 
chodíme nořit do Vltavy. Můžu jednoznačně říci, 
že tyhle tři věci mi dělají velkou radost.

Co pro vás osobně znamená naděje? A co vám 
naději dává?

Já bych řekl takový všeobecný pocit nějakého 
doufání. To, že jsem schopný si večer před spaním 
říct třeba 3 věci, které se povedly. Mně osobně 
dává naději to, když se aspoň nějaké věci daří. 
Zvlášť když třeba to období není úplně dobré. 
V tom, že jsem schopný najít pár věcí, které se 
daří, v tom vidím naději. Vždycky cítím, že to 
je problém, když se nedaří více důležitých věcí 
najednou. Aspoň v mém životě to ale doposud 
bylo tak, že se vždycky něco dařilo, i když se něco 
nedařilo. Takže pro mě je zdroj naděje to, co se 
zrovna daří. 

Denisa Kameníková a Sára Korábová
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erasMus Science  
pro Všechny mládenc! 

T ak ses prokousal*a přes tu smršť dokumentů 
až na vrchol hory a jsi ve své cílové destinaci. 

Tvoje představy a očekávání od prvních dnů 
určitě mohly být různorodé, jenže ne vždycky 
bude všechno tak nablýskaný jako v Emily in 
Paris. Může se stát, že přistaneš přímo do největší 
bouře, jaká v zemi byla za posledních 50 let, 
tvoje ubytko je ve 14. patře a na balkoně sviští 
nábytek z masivu jako papír. Tohle přespříliš 
rozvinuté „možná“ není náhoda, byla to realita 
našich prvních dní v Belgii. 

Nejdřív se snažíš zorientovat v novém městě. 
Jak funguje MHD, kam chodit nakupovat, kde je 
dobré kafe a pro pečlivější – jak se dostat do školy 
a kde mám přednášky (nebo možná jaké mám 
přednášky?). Pro začátek určitě doporučujeme 
přihlásit se do programu Erasmus Buddy.  
Na základě krátkého klišé dotazníku o volném 
čase a oblíbených činnostech (jako kdyby 

studenti psychologie měli nějaký volný čas, že 
jo) ti univerzita přiřadí místního studenta*ku. 
To bude tvůj průvodce po dobrým kafi a taky 
ti řekne, kam na ty přednášky. Ti štědřejší se 
rozdělí i o svoje zápisky z předmětů, jen teda 
možná budou ve Vlámštině. 

Po příjezdu je šikovné zařídit si ESN card (Erasmus 
Student Network). To je kartička pro erasmové 
studenty, se kterou máš slevu na letenky, 
transfer z letiště a ve spřátelených pubech i slevu  
na vybrané drinky. A to se vyplatí. Na univerzitách 
také často fungují kluby pro zahraniční studenty, 
kde můžeš potkat další erasmáky. Kluby pořádají 
různé akce nebo společné výlety, které bývají  
za lepší cenu, než kdyby člověk jel sám, což se 
zase vyplatí, nejsi Rockeffeler. Organizovaná 
zábava sice nesedne každému, ale výletů si užiješ 
i tak spousty. Znát další místo na planetě jako 
své boty je nejen skvělé, až si budeš svoje zážitky 

To hlavní – užívej! Cestuj a poznávej 
všechno a všechny. Máš jedinečnou 
příležitost odvézt si domů zážitky, 
které pak budeš pořád dokola 
vyprávět svým vnoučatům, když 
přijdou na koláč a kafe. 

vol. 2

přehrávat v hlavě, ale taky až se budeš dělit  
o svůj životní příběh s někým jiným, třeba se svojí 
životní láskou nebo Tinder datem, že jo. 

Záleží, kolik máš na Erasmus našetřeno, ale spíš 
počítej s tím, že stipendium ti veškeré náklady 
nepokryje a zavítáš i do práce. Na univerzitách 
často funguje Job Center, kam můžeš zajít  
a poptat se po nějaké práci. Bývají to práce  
na škole (třeba pomoc v jídelně nebo v knihovně). 
Ne všechny jsou ale uzpůsobené pro zahraniční 
studenty, někdy je potřeba znát perfektně jazyk. 
Je ale možné hledat i jinde. Existují facebookové 
skupiny pro exchange students, kam dávají 
poptávku přímo zaměstnavatelé. 

Stejně jako u nás máš možnost chodit  
i na přednášky, které nemáš zapsané,  
a nemusíš plnit zkoušku. V tom bychom tě chtěly 
podpořit, protože je to šance setkat se s opravdu 
zajímavými přednášejícími, novými tématy  
a možná i oblastmi, které ti nejsou tak blízké. 
Na doporučení se můžeš zeptat buddyho nebo 
jiných spolužáků. Taky můžeš jen tak zkoušet  
a omylem se objevit na přednášce z medicíny,  
ve vlámštině, jako my. Haha. 

Erasmus totiž stojí za to nejen profesně, 
ale obzvlášť lidsky. Je to velké vystoupení 
z komfortní zóny a zároveň chráněná dílna 
pro kohokoli, kdo zápasí s nějakou sociální 
neobratností a úzkostí. Na Erasmu je 
všechno tak nějak nanečisto, všichni jsou 
noví a pro většinu z lidí, které potkáš, je to 
nová situace. Zkoušej, objevuj, riskuj. Stojí 
to za to, opravdu.

Nikola Hanušová a Michaela Škrábová



12 13ARCHETYPARCHETYP

Adiktolog a psychoterapeut  
mgr.  Josef kreJčí  
učí na naší katedře adiktologii 
bakalářského a navazujícího 
magisterského studia. Sám  
na Pedagogické fakultě vystudoval 
bakalářský obor psychologie  
a dále magisterskou adiktologii na 1. 
lékařské fakultě. Momentálně si u nás 
dělá doktorát. V rozhovoru se dočtete 
mimo jiné o jeho práci v terapeutické 
komunitě, více o současné adiktologii 
a například i jeho názor na kratom  
a legalizaci marihuany.

z Praxe

Nejdříve Vám chceme poděkovat, že jste 
souhlasil s rozhovorem. Řeknete nám nejdříve 
něco o sobě? Něco víc o tom, co teď děláte, kde 
pracujete a možná i něco o doktorátu.

Ano, doktorát teď dodělávám. Teď jsem ve finální 
fázi, akorát píšu disertaci na téma úzdrava bez 
léčby. Je to zaměřený na uživatele metamfetaminu 
nebo pervitinu, kteří sami přestali užívat. Já jsem 
s nimi dělal rozhovory už někdy v roce 2011/12, 
pak jsem si ty lidi našel ještě po nějaký době  
a znovu jsem s nimi udělal rozhovory. Jinak učím, 
učím tady už 6 let nezávazně na doktorátu, 
který jsem měl nějakej čas přerušený. A katedra 
je prostě moje srdcová záležitost. Jsem tu  
od roku 2010. Jak se tady o naší katedře říkalo 
– doufám, že se to pořád říká – že je tu takový 
rodinný prostředí, tak to mě uhranulo od začátku  
a ještě jsem se odsud nehnul (smích). Jinak dělám 
v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí. 
Je to komunita specifická v tom, že je řekněme 
jediná ze dvou ve městě, a ne někde v lesích. Je 
tam pořád vědomí toho, že ten okolní svět nikdy 
nezmizí a člověk se do něj bude muset vrátit. 

Tak to je takový specifikum naší služby. Pomalu  
a jistě rozjíždím svou soukromou praxi, ale to si 
dávám hodně na čas, nechci to uspěchat. Hodně 
mě láká psychoterapeutická práce, ne už tolik  
ta adiktologická.

Takže máte výcvik?

Mám menší, kratší: systemický výcvik a narativní 
terapii a pak mam spoustu těch drobnějších. 
Komplexní psychoterapeutický mám existenciální 
analýzu a logoterapii od SLEA (Společnost pro 
logoterapii a existenciální analýzu, pozn. red.) 
tady v Praze. Tam budu končit za tři čtvrtě roku.

Proč jste si vybral zrovna adiktologii?
 
Byl mi to hodně blízký obor spíš po tý životní 
a řekněme tý praktický stránce. Vyrůstal jsem 
na Ústecku. Což by vlastně mohlo i stačit jako 
odpověď (smích). Ale sám jsem měl k tomu 
tématu hodně blízko. Sám jsem zkusil spoustu 
návykových látek. Pak jsem přešel plynule z té, 
řekněme, uživatelské role do té odborné nebo 
profesní. Byl to takový postupný přerod.

Co my můžeme udělat pro člověka, u kterého 
vidíme, že je na něčem závislý? Jak motivovat 
lidi k léčbě, jak jim předat naději, že to má 
smysl? 

Občas je to právě takový: „Běž do tý léčby!” 
Můžeme ho tam dostrkat, dokopat, uprosit ho, 
ale když ten člověk nechce, tak co tam s ním? 
Bývá to pro toho člověka kolikrát daleko větší 
křeč, možná to spíš prohloubí jeho debaklový 
pocit nebo pocit méněcennosti. Pokud teda něco 
pro toho člověka udělat, tak mu nenutit tu léčbu 
hnedka. Nechci, aby to znělo úplně jako blbý klišé, 
ale prostě s ním normálně promluvit jako: ,,Hele, 
tak co se děje, sakra?” Spíše tam být jako ten 
člověk, než ho někam nutně sunout, protože to 
mi kolikrát přijde jako hodně kontraproduktivní. 
Pak tam vzniká ten blok, že my jsme ti rodiče, 
my víme, co má dělat, a toho druhýho to sune  
do role dítěte. Vznikají konflikty a nedorozumění 
a někdy paradoxně spíš odpor k tomu, jít se 
sebou něco dělat. Prostě být tam jako člověk, 
být tam jako ten kámoš, a ne ten morál.

Tím jsme se možná dostali rovnou k peer 
konzultantům. Řeknete nám, jak fungují? 

Peer práce je v československé adiktologii skoro 
od počátku a je hodně zohledňovaná. Jedná se 
o to, že bývalí uživatelé návykových látek (je 
tedy rozdíl, jestli prošli, nebo neprošli léčbou) 
předávají svou zkušenost. Kolikrát je pro lidi  
v těch debaklech nemyslitelný, že budou za půl 
roku vypadat jako ten peer, ten pozitivní vzor. 
To mi přijde dobrý, že třeba přenášejí zkušenost: 
„Dá se to přežít, dá se to vydržet, dá se s tím něco 
dělat.” V tom vidím hodně tu naději. Já jsem to 
vnímal vždycky pozitivně, tohle zapojení peerů. 
Neříkám, že je to úplně lehký. Když se to povede 
dobře nastavit a  propojit, můžou z toho vznikat 
skvělý projekty. Například Fixpoint*, který se teď 
rozšířil i mimo Prahu, tam to jde hodně od peerů. 
Myslím si, že ty lidi se zkušeností hrozně málo 
zapojujeme do nějakýho rozhodování. Že tolik 
nehledíme na jejich názor a zkušenost v těch 
rozhodovacích nebo vyšších procesech. Což mi 
přijde jako velká škoda. Mohli by mít do toho 
dobrej vhled.

*resocializační program pro drogově závislé, kteří 
jako terénní pracovníci čistí město od pohozených 
injekčních stříkaček a obsluhují síť kontejnerů  
na injekční odpad 

Dál nás zajímá, jak probíhá začlenění  
do společnosti u lidí, kteří právě opustili léčebnu 
a abstinují? 

Na to, jak jsou takový ty společenský měřítka 
jako „ošklivej feťák”, tak já mám s zkušenost, že 
99 % klientů u nás v komunitě a z komunity si 
normálně dokážou najít práci na hlavní úvazek, 
třeba i do týdne. Paradoxně se s tou stigmatizací 
nebo s nějakým odmítáním setkávám velmi málo. 
A to zbylé 1 % jsou většinou lidi, kteří prostě 
nechtějí makat. Ono dost záleží, jak to podají – 
jestli řeknou „jsem feťák”, anebo řeknou „něco 
s tím dělám, abstinuju”. Tohle právě společnost 
vždycky oceňovala. V tom mám poměrně dost 
pozitivní zkušenosti, co se týče pracovního 
začleňování do společnosti. Horší je to v případě 
partnerských vztahů nebo začlenění nazpátek 
do rodiny. To bývá složitý, někdy se to nepovede 
vůbec. Prostě se nepovede ten kontakt navázat.
 
Jak vidíte budoucnost adiktologie? Co by 
se podle Vás mělo změnit, aby péče byla 
efektivnější? V čem vidíte mezery? 

Nebát se jít k těm lidem, sdílet s klientama 
ten neformální prostor. Mám pocit, jako by se 
ta adiktologie potřebovala odtrhnout od toho 
zaběhnutýho „jsou to jenom drogy” nebo „jsou 
to jenom rozpíchaný ruce“. V současný chvíli 
je problém masivní nadužívání léků. Když budu 
karikovat, tak naše babičky nebo naši rodiče, 
kteří zneužívají ty léky, jsou větší feťáci než ti 
feťáci, kteří nám v mysli vyskočí, když řeknu to 
slovo. 

Třeba založit terapeutickou komunitu pro klienty 
na substituci. Ve chvíli, kdy je klient na substituci, 
tak není splněna podmínka abstinence nebo 
„čistý hlavy“, protože je tam pořád nějaká chemie. 
Takže dneska už jsou klienti, kteří berou nějaký 
farmaka, jsou stejně pod vlivem nějaký chemie. 
Navíc substituce je léčivo, je to lék. Společnost 
pro návykové nemoci Jana Evangelisty Purkyně 
minulý rok vydala oficiální stanovisko, že klient, 
který je v nějakym kontaktu se zařízením a bere 
jenom čistě substituční preparát, je považován za 
abstinujícího. Což je z mýho pohledu jako pecka.  
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Na to třeba narážím u nás v týmu, když jim 
říkám: „Pojďme prostě přijímat klienty, který 
substituujou, ale jsou motivovaný.” Já budu fakt 
radši pracovat s klientem, který je na substituci, 
ale je motivovanej, než s klientem, kterej má 
čistou hlavu, ale je tam z donucení. 

V Brně mimo jiné vzniklo kontaktní centrum*, 
kde jedním z kontaktních nástrojů je, že klientům 
rozlévají víno a snaží se o nějaký princip 
kontrolovanýho pití. Nemyslitelná věc před pár 
lety, ale prostě se to stalo, děje a funguje to. 
Klienti tam docházejí, není to úplně bezbřehý, 
že by je nalévali, to ne, pracují s nimi na nějaký 
tý dávce a případně i na nějakym snižování. 
Skvělej projekt. Přilákalo to spoustu jinačích lidí. 
Minulý týden dostali cenu Kirion, což je jedna 
z cen adiktologie k ocenění nového projektu 
nebo významného počinu v adiktologii. Takže 
i ta, řekněme, mainstreamová adiktologie 
začíná vnímat, že jenom abstinencí to prostě 
neutáhneme. 

*Kontaktní centrum Vlhká - Společnost Podané ruce

Řekl byste nám něco o CBD? O co se přesně 
jedná, jak to funguje? Může to substituovat 
léky, případně proč ne? 

To nemá účinky jako THC, neobsahuje to THC, 
CBD je právě jinačí složka. Přijde mi, že je kolem 
toho hroznej mediální masakr. Je to hezky 

načančaný, vyfocený v krabičkách. Je to prostě 
jen forma nějakýho relaxantu, ale nemá to ten 
psychoaktivní účinek. Přijde mi, že je to zase jen 
kus nějakýho trendu, prostě to vypadá to sexy. 
Nevím, možná to někomu dokáže nahradit nějaký 
léky. Celkově je snaha nahrazovat tu chemii 
bylinkářstvím, místo antidepresiv si dát spíš čaj 
z meduňky. Ale úplně bych neřekl „nahraďte 
to nebo využijte to pro něco takovýho”. Zrovna 
třeba i nějaký překonání odvykacích stavů zase 
pomocí ibogainu*. To se taky dá, fakt záleží na 
tom, co komu sedne, jak je člověk nastavenej. 
Set, setting, droga (smích). Třeba v kontextu 
léčby roztroušené sklerózy nebo Parkinsona jsem 
pro, tam si myslím, že to má účinky, ale ne ve 
smyslu náhrady předepsané medikace. Ale např. 
v kontextu prodeje sušiny CBD mi to přijde zase 
více jako byznys. 

*Alkaloid z rostliny iboga a dalších, používá se v rámci 
farmakoterapie k přerušení závislosti.

Jste pro legalizaci marihuany?

Neřekl bych vyloženě pro legalizaci, jako spíš pro 
dekriminalizaci. Ve smyslu: Ve chvíli, kdy zákon 
zavírá nebo sankcionuje lidi, kteří nejsou dealeři, 
kteří nejsou nějaký extra uživatelé. Viz ti naši 
rodiče, babičky a ta vysázená políčka pěti kytek – 
soused je napráší a oni je zavřou, protože zákon 
jede šablonovitě. To mi přijde špatně. Takže jsem 
pro dekriminalizaci, aby v podstatě naprosto 
nekriminální lidi, nebo dokonce lidi s dobrýma 
úmyslama, kteří z toho dělaj fakt mastičky, který 
potom reálně těm lidem pomáhají na bolesti 
kloubů atd. Proč by ne. I pro větší medicínský 
využití vůbec tý marihuany v tomhle ohledu. 

Co si myslíte o kratomu? Je teď hodně in, hlavně 
mezi dětmi.

Podobně jako u těch nových syntetických drog, 
je to další látka, která není regulovaná. Někde 
jsem viděl obrázek „kratom = herbal heroin“, 
jako přírodní heroin. Už jsem se setkal s tím, 
že se tím lidi nadopují víc, než je zdrávo, a pak 
do toho berou ještě jinačí medikaci na svoje 
úzkostný, depresivní stavy, takže kratom jim to 
duševní rozpoložení dost rozhazuje. Tam jsem 
určitě pro nějakou formu regulace, nepřijde mi 

Já bych řekl, že jsem hodně 
nadějeplný člověk. Sám se divím, 
že jsem dorostl do role takového 
optimisty. U psychoterapeutů se říká, 
že nositeli naděje bychom měli být 
my, když už ne klienti. Naděje je  
pro mě ekvivalent toho, že vždycky 
je nějaká cesta.

dobrý, že je to takhle volně dostupný. Vůbec je 
otázka, proč potřebujeme – nebo proč bychom 
jako společnost měli ukazovat, že potřebujeme 
– do sebe něco fedrovat, abychom žili. To mi 
přijde úplně mimo. Stejně tak spousta látek, 
které se zneužívají, je běžně dostupná (např. 
ve zdravotnictví) a fungují, umí pomáhat, ale…  
My jako lidi s nima neumíme nakládat, táhne 
nás to k tomu je zneužívat. Sebemedikovat se, 
zvyšovat si tím sebevědomí. Já si myslím, že nám 
chybí láska. Jako vztahovost, férovost, přátelství, 
láska.

Teď možná trošku těžší otázka, co pro vás 
znamená naděje?

Já bych řekl, že jsem hodně nadějeplný člověk. 
Sám se divím, že jsem dorostl do role takového 
optimisty. U psychoterapeutů se říká, že nositeli 
naděje bychom měli být my, když už ne klienti. 
Naděje je pro mě ekvivalent toho, že vždycky je 
nějaká cesta.

Jak naděje zapadá do adiktologie, kde ji tam 
vidíte? Popřípadě co vás napadne na téma 
naděje a adiktologie a jak ji předáváte klientům?

Dělat adiktologickou práci bez toho, aniž by 
člověk choval nějakou důvěru v naději, v lepší 
zítřek, jak pro nás pracovníky, tak klienty, úplně 
nejde. Myslím si, že to platí obecně při práci  
s lidmi, kteří nějak trpí, nebo mají třeba duševní 
obtíže. V adiktologii jako by to bylo ještě 
znásobený ještě tím destruktivním chováním, 
destruktivním užíváním těch látek nebo tím 

zabřednutím do závislostního světa. Jak jste se 
ptaly na ty peery, když přijde někdo takzvaně  
na opakovačku, absolvent, který se k nám jednou 
za rok přijde na víkend podívat, zkusit si znova 
ten režim a předat zkušenosti zvenčí, klienti 
kolikrát rozkvetou. Je to pro ně hodně motivační, 
když vidí a slyší příběhy, jak byli ostatní ve srabu, 
ale teď už přijedou svým autem, mají partnerku 
a mají opravdu pěkný život. Takže já se naději 
snažím předávat klientům tak, že se snažím 
takhle přivádět lidi po léčbě a ukazovat naživo 
ten výsledek. Já se jinak snažím osobně. Měl jsem 
pocit, že jsem tím část týmu z dřívějších prací  
i dráždil, když jsem říkal, že „to přece není možný, 
tady nemůžeme skončit, musí bejt ještě nějaká 
možnost a ještě nějak a ještě nějak”.
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Co děláte pro to, abyste nevyhořel?

Musel jsem se to naučit. Myslím si, že jsem 
svému vyhoření byl hodně, hodně blízko. Měl 
jsem období, kdy jsem si prošel i nějakýma 
kolapsama. To už je naštěstí pryč. Musel jsem 
se naučit se mít rád a nějak nakládat se svýma 
zdrojema. Vím, že tu energii, tu sílu na to mám, 
ale není to bezbřehý. Hodně mi to dávalo najevo 
moje tělo, hlava ještě šla a chtěla, ale tělo už 
nemohlo, byl jsem hodně unavený a měl jsem 
různé psychosomatické projevy. Nejdřív mě 
stoplo to tělo a pak už jsem si říkal „musíš ubrat, 
ty, Josefe, musíš se nějak naučit třeba říkat ne“.

Máte nějaké copingové strategie nebo něco, co 
děláte, abyste opustil tenzi?

Sekat dřevo (smích). Celkově příroda. Jezdíme 
se ženou na chalupu, takže celkově příroda, 
trampování, jízda na kole. Úplně zmizet z toho 
betonového světa. No a jak říkám, sekat dřevo, 
to je úplně nejvíc.

Můžete nám svěřit nějakou historku z praxe 
spojenou s nadějí?

Nadějeplnej příběh, kterej mi vždycky vyskočí 
a vždycky si klepu na čelo. Kdysi k nám přišla 
do komunity klientka, kterou našli 5 minut po 
dvanáctý, když vyrazili dveře od bytu a ona tam 
ležela s kolapsem organismu, uživatelka alkoholu, 
dlouholetá a v bezvědomí. Naštěstí její známej ji 
zachránil. Ona tenkrát přišla k nám do komunity  
o chodítku, protože během toho i ochrnula. Byl 
to fakt hodně těžkej somatickej stav. Když jsme 
s ní jednali, tak jsem si opravdu říkal: „Ty brďo, 
to bude. Ta buď nenastoupí, a pokud nastoupí, 
tak to bude hodně těžký.” Ona už u nás teda pár 
let není, ale jsou to 2 měsíce, kdy k nám přijela 
právě na opakovačku svým vlastním autem, má 
partnera, pracuje, chodí normálně bez chodítka 
i bez hůlky. A já jí vždycky říkám „Olgo, já tomu 
prostě nemůžu doteď uvěřit. To bylo opravdu 
hustý.“ Fakt jsem měl pocit, že jsme ji vyrvali ze 
spárů smrti. Že jsme jí pomohli, aby se postavila 
na vlastní nohy.

Co děláte mimo práci? Jaké jsou vaše koníčky? 
Co děláte s volným časem?

Mimo práci, no, sekám dřevo (smích). To si děláte 
legraci, ale fakt jsem teď nedávno byl u kámoše, 
on má spoustu dřeva, tak jsem řezal, sekal 
ostošest a musel mě od toho pomalu odehnat.

Není už to taky závislost?

Možná lehce (smích). Snažím se teďko být hodně 
s přáteli, s blízkými, daleko víc s rodinou. Nemám 
teda ještě vlastní děti, ale snažím se teď mít to 
víc na paměti, možná i v rámci duševní hygieny. 
Jít víc k lidem, se kterými je mi fakt dobře, kde 
můžu být za sebe, bez rolí a bez všech možných 
masek. Jinak, jak říkám, když to jde, okamžitě 
mizím do přírody.

Poslední otázka, chtěl byste studentům něco 
vzkázat?

Ty brďo, nejtěžší otázka nakonec. Prostě není lepší 
katedry. Ale to je takový blbý, ne, jako kdybych  
za to byl zaplacenej (smích). Nezdráhejte si prostě 
užívat toho studentskýho života. Nemyslím úplně 
nějakýho paření, ale všemožnejch seminářů, 
akcí, debat a setkávání v tom neformálním 
prostoru, protože to mě konkrétně doteď nějak 
sytí a pomáhá mi to v kontaktu s jinejma lidma. 
A nebát se žít.

Barbora Brožová a Veronika Plachá 
 

K dyby měli naši blízcí vyprávět náš životní 
příběh, jak moc podobný by byl ten, který 

by líčili naši rodiče, a ten, který by vyprávěli naši 
kamarádi? Možná by jim připadaly důležité jiné 
události, něco o nás možná vědí jen naši rodiče, 
něco jiného naši sourozenci, něco dalšího jen 
naši blízcí kamarádi a něco sdílíme třeba jen 
s partnerem/partnerkou. Kde je hranice mezi 
autenticitou a hraním sociálních rolí podle 
pravidel? A když se seznamujeme s někým 
novým, jak moc vyprávíme náš skutečný příběh? 
Na Erasmu jsem potkala spoustu lidí. Některé 
z nich jednou, některé dvakrát, s některými 
jsem strávila celý semestr. Vyměnili jsme 
si Instagramy, i když jsme se potom třeba  
už neviděli. Ale stejně jsem sledovala, co sdílí  
a jak ten Erasmus tráví. 

Mám ráda příběhy. Nakolik to, co sdíleli, ale 
bylo opravdové? S pár z nich jsme trávili ten 
Erasmus společně. A věděli jsme, že jsme tady 
a teď. Až tohle skončí, už se dost možná nikdy 
neuvidíme. Chtěla jsem je poznat (teda některé, 
protože social anxiety). Poznat jejich skutečné 
příběhy, jejich skutečné životy tam doma, mimo 
to vytržené erasmové prostředí. Jejich skutečné 
vášně, strachy, co jim změnilo život, co na sebe 
ještě nikdy nikomu neřekli. Vlastně to ale nebylo 
moc na mně. Záleželo na nich, jak moc ryzí 
příběhy vyprávěli. 

Až příliš často se mi zdálo, že jenom kloužeme po 
povrchu. Že se nebavíme opravdově. Jasně, znali 
jsme se docela krátkou dobu, ale brzo se zase 
rozjdeme zpátky do našich zemí. Chtěla jsem 
fragment něčeho skutečného. Toho skutečného 
příběhu. 

 

skuTečné 
fragMenTy  
Mě
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Poslední týden před návratem domů pořádal 
goodbye party kamarád, říkejme mu třeba Ušák. 
Bylo nás pár, byli jsme u Ušáka doma, hráli jsme 
hry, pili. A kolem třetí ráno to vlastně začínalo 
být takový melancholický. Teda, těžko říct, jestli 
to tak připadalo i ostatním, ale mně jo. Z okna 
Ušákova bytu jsem se dívala na osvětlenou 
katedrálu a na město, které už ztichlo. Zrovna 
jsme dohráli nějakou hru. Odběhla mi pozornost. 
Když jsem se vrátila duchem do místnosti, Ušák 
ztlumil hudbu a řekl, ať jsme na chvíli opravdoví. 
Skuteční. Že se brzo rozjedeme domů, už se 
nikdy neuvidíme a bude škoda těch věcí, které 
se o sobě nedozvíme. On už to znal, i předtím 
se kamarádil s erasmáky. A potom odjeli a jemu 
možná taky chyběl ten fragment. Povídání potom 
bylo dost jiný a tak trochu magický. Zdálo se mi, 
že se najednou nikdo neskrývá právě proto, že už 
se nikdy neuvidíme. Už nevím, co bylo Ušákovo 
oblíbené jídlo nebo film, nebo jakou knihu zrovna 
četl. Vím ale, že nikdy neřekl tátovi, že ho má 
rád.

To jsou ty autentické momenty, kdy se skutečně 
setkáváme. Nepamatuju si, co jsme říkali celý ten 
večer předtím, pamatuju si ale dobře to sdílení. Ty 
příběhy, tu atmosféru, jaký pocit to byl. A jak svět 
tak trochu utichne v pozadí, když Vám někdo říká 
něco opravdového ze sebe. Společně se potkáte 
a najednou druhého znáte úplně jinak. Vyprávění 
skutečna může být někdy děsivé. Určitě tím dost 
riskujeme. Ale neokrádáme se trochu navzájem, 
když se nesetkáváme autenticky? Nedávno jsem 
v jedné dobré knížce četla, že „Fragment je 
úlomek, ve kterém vynikne detail. Anebo jinak: 
sám je detailem, vylomeným z celku, v němž by 
byl třeba přehlédnut. Fragment nemusí mít –  
a často nemá – pokračování. Může být ulomen 
po poslední větě“.

Michaela Škrábová
  

Máš naplňující práci, přítelkyni, napsal jsi 
knížku a máš v životě spoustu zajímavých  
a smysluplných věcí. Bývaly ale doby, kdy tomu 
bylo jinak, povíš nám o nich?

Žil jsem dlouhou dobu v Anglii, z toho 9 let  
v Londýně. Tam jsem pracoval v nakladatelství 
a jednoho dne se stala taková bizarní věc. Začal 
jsem mít různé paranoidní myšlenky, slyšet hlasy 
a popadaly mě úzkosti. Hodně jsem přemýšlel, 
co s tím, ale nevěděl jsem si rady. Nakonec 
jsem to vyřešil tím způsobem, že jsem se zeptal 
rodičů, jestli bych se mohl nastěhovat k nim 
zpátky do Prahy a zjistit, jak s touhle změnou 
jednat. To mi bylo tak 22 let. Nechtěl jsem se 
nechat hospitalizovat ani brát psychofarmaka. 
Chtěl jsem se léčit jiným způsobem, tak jsem 
šel na terapii a docházel jsem tam 4 roky.  
Ta mi ve spoustě věcí pomohla, ale některé 
příšerné zážitky neodcházely, třeba slyšení hlasů, 
těžké úzkosti nebo deprese a silná sebestřednost. 

Trošku se to lepšilo, ale pořád to tam probíhalo. 
Měl jsem do toho bludy paranoidního charakteru.

Poznal jsi to na sobě ty, že se něco děje, nebo 
spíše okolí?

Obojí. Já jsem poznal, že se něco děje, akorát 
jsem to kvůli nemoci úplně špatně identifikoval. 
Myslel jsem si, že ten divný psychotický stav mám 
proto, že mi někdo v práci dává drogy do pití. To 
byl ten blud. Bludů potom bylo víc, ale tenhle byl 
prvotní. Myslel jsem, že když si dám neschopenku 
na dva týdny, vyléčí se to tím, protože nebude 
šance, aby mi někdo dával drogy do pití.  
Ono to ale zůstalo. Až po nějaké době, třeba 
po 2 měsících, jsem si uvědomil, že mám prostě 
nějaké bludy, které nejsou opravdové, ale které 
se mi opravdové zdají. Že moje mysl funguje 
tímto způsobem.

paVel oulík  je peer konzultantem v nízkoprahovém klubu „Peer klub“  
v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je také spoluautorem knížky Rozpolcená duše  
o schizoafektivní poruše a autorem sbírky al-ternativních fantasy povídek Sběratel času. 
V následujícím rozhovoru se s námi podělil o svou zkušenost s paranoidní schizofrenií. 

zkuŠenosT
S dušeVním onemocněnímSpolečně se potkáte a najednou 

druhého znáte úplně jinak. 
Vyprávění skutečna může být  
někdy děsivé. Určitě tím dost 
riskujeme. Ale neokrádáme 
se trochu navzájem, když se 
nesetkáváme autenticky? 
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Snažil jsem se na tom pracovat v terapii.  
Po 4 letech jsem se ale pokusil o sebevraždu, 
což bylo způsobené takovým bláznivým týdnem 
plným paranoie a sebestřednosti. Měl jsem pocit, 
že komunikuji s nějakými lidmi skrze svůj počítač. 
Dostal jsem pocit, že jsem nebezpečný sobě  
a svému okolí, a proto jsem se pokusil  
o sebevraždu. Naštěstí to tedy nevyšlo. Moji 
spolubydlící zavolali sanitku a já jsem se poprvé 
dostal do Bohnic, to bylo třeba před 5–6 roky. Šel 
jsem tam ale s tím, že jsem ten svůj zvláštní svět 
nechtěl moc řešit. Chtěl jsem se zase jenom dostat 
do pohody, takže jsem nebyl úplně upřímný, když 
jsem mluvil se svojí doktorkou. Bylo pro mě ale 
extra důležité to, že mě poslali na psychotesty, 
a z nich vyplynulo, že pravděpodobně trpím 
paranoidní schizofrenií.

Jak dlouho jsi byl hospitalizovaný?

2 týdny. Pak jsem se sice vrátil domů, ale  
po dalších dvou měsících se tyhle nepříjemné 
stavy bohužel vrátily, takže jsem zase celý 
vystrašený jel do Bohnic. Tentokrát jsem ale 
naostro říkal, co se se mnou děje, takže jsem 
dostal medikaci, která mi strašně pomohla. 
Díky ní mi zmizely hlasy, bludy v podstatě taky  
a paranoidní nahlížení na svět se hrozně zlepšilo. 
Od té doby jsem velký zastánce farmakoterapie. 
Přijde mi, že když se léky chytře vyberou, může 
to pro člověka být hodně užitečné. I v práci jako 
peer o tomhle často mluvím, že i když ty léky 
často mají nepříjemné vedlejší účinky, můžou 
člověku hodně pomoct.

Taky jsem tam měl dvě skvělé doktorky. Napřed 
jednu na šestadvacítce, což byl příjmový pavilon. 
Druhou na třicítce, což byl terapeutický pavilon, 
kam mě poslali potom. Mimo tu medikaci 
komunikovaly s mojí rodinou a daly mi kontakty 
na lidi, co dělali svépomocnou skupinu, která 
mi taky strašně pomohla. Díky zmíněné skupině 
jsem se vlastně stal peerem, protože jsem se tam 
dozvěděl, že taková práce existuje. Byl to pro mě 
velký skok ode dna a hodně mi to zlepšilo život. 
(Pozn.: peer konzultant je člověk se zkušeností  
s duševním onemocněním, který pomáhá 
pacientů se zotavováním mimo jiné i sdílením 
vlastního životního příběhu a zkušeností.)

Takže se dá říct, že ta práce má kromě efektu 
na pacienty i nějaký efekt na tebe?

Má, velký. Je to léčivé oboustranně, přijde mi to 
smysluplné a hrozně mě to baví. Je víc rovin toho, 
co člověk v peerské práci dělá, ale hlavně nabízí 
naději, že život může být lepší. To je strašně 
důležité, i třeba pro lidi, kteří jsou hospitalizovaní 
pět, deset let. I s takovými lidmi je možné mluvit 
o tom, že jejich život může být naplněnější a že 
problémy, které zažívají, se můžou zlepšit. To je 
jedna věc. Druhá věc je, že za tu dobu, co jsem 
nemocný, se mi podařilo různými způsoby trochu 
zotavit a jsem schopný o tomhle všem nějak 
komunikovat s dalšími lidmi a říkat jim, co mně 
pomohlo a co by mohlo pomoct jim.

To znamená třeba i tu medikaci, kterou jsi 
nejprve nebral, ale po druhé hospitalizaci jsi 
začal. Čím vlastně byl způsobený ten obrat?

Hlavní důvod byl, že to fungovalo. Přibližně během 
dvou týdnů, co jsem bral antipsychotika, ty hlasy 
úplně zmizely a ani nedokážu popsat, jak moc 
příjemné to je. Šest let jsem měl hlasy, které mě 
pomlouvaly, říkaly mi, že jsem hrozný člověk, a to 
zmizelo. Stejně tak mi to pomohlo s těmi bludy,  
s paranoidními stavy a sebestřednými myšlenkami. 
Byly vidět velké rozdíly v tom, jak funguju, když 
jsem na těch prášcích a když nejsem. Bylo vidět, 
že dělají svoje a nějak pomáhají.

To je dobře. Co se týče vztahů, daří se ti 
například domlouvat si s blízkými, jak by ti mohli 
pomoct, když ti není dobře? 

Pro mě je tohle zrovna těžké a myslím si, že to 
mám způsobené vztahem, jaký mám v rodině. 
Mám hodně vystrašenou mámu, která vždycky, 
když jí říkám o svých stavech, reaguje velkým 
strachem. Je pro mě tak náročné upřímně 
komunikovat těžké věci, které se mi dějí.  
S partnerkou se to teď učím, což je hrozně fajn. 
Ona se nerozbije, když slyší, že zažívám něco 
těžkého, a snaží se mi být podporou, takže se to 
učím, ale je to pro mě nové. Já jsem byl vždycky 
takový vlk samotář. Přicházel jsem si na to, co mi 
funguje a co mi pomáhá, sám, možná s výjimkou 
terapie. I tam mi ale přijde, že si na to člověk 
přijde spíš sám, než aby mu někdo říkal, jak se 
má chovat, aby mu bylo dobře. Mám teď šanci 
chodit na terapii k někomu novému, kde mluvím 
i o těchhle věcech. Mám terapeutku, která je 
hodně prakticky založená, a když tam přijdu  
s nějakým problémem, vždycky se mi snaží najít 

nějaký způsob, který by fungoval direktně na ten 
problém, co řeším. Jednou mě třeba učí dechové 
cvičení na úzkosti, pak základy mindfulness  
a jindy se bavíme o rodičích nebo třeba o nějakém 
tématu ohledně přítelkyně.

To znamená i o jiných tématech, než je psychóza.

Jo, řekl bych, že jenom třetinu nebo čtvrtinu času, 
co jsme spolu strávili, jsme mluvili o psychóze. 
Pro ni bylo důležité, abych se naučil hledat 
různé způsoby, jak si pomoct, aniž bych používal 
jenom psychofarmaka. Dělali jsme, jak jsem 
zmiňoval, třeba dechová cvičení, mindfulness, co 
je to psychohygiena a prozkoumávali jsme další 
důležité věci. Když si na to člověk zvykne, nebo 
začne pracovat na tom, aby ty stavy zvládal, je 
možné v nich fungovat. Čili byla to velká část 
té terapie, ale věnovali jsme se hodně i tomu 
ostatnímu.

To je zajímavé, že to říkáš. Když se s tím člověk 
nesetkává, nedokáže si třeba představit,  
že člověk s psychózou potřebuje řešit i všechny 
tyhle věci. Diagnóza není středobodem jeho 
bytí. Co bys vzkázal našim studentům, kteří teď 
jdou do praxe, poprvé vidí člověka v psychóze, 
kterého znají jen z diagnostických tabulek,  
a neví nic moc o tom, jaká ta zkušenost je?

Já si myslím, že je hrozně důležité nebýt 
vystrašený z jinakosti. Vidět normalitu i v tomhle 
velice zvláštním stavu a hledat jí. Hledat zdraví 
v tom nemocném stavu, a že ono tam je. Ten 
zárodek něčeho zdravého je i v člověku, co zažívá 
těžkou psychózu. Já čas od času vídám lidi, 
třeba v metru nebo v autobuse, kteří se chovají 
nějak zvláštně, a všímám si toho, že většinou to 
u lidí vyvolává strach. Bylo by fajn, kdyby toho 
strachu bylo míň. Psychotičtí lidi nejsou sami 
od sebe nebezpeční, nebo jen málokdy, ale jsou 
divný, jsou jiný. Myslím si, že by bylo super, 
kdyby se lidi i téhle jinakosti nebránili. Je možné 
mít smysluplnou konverzaci s psychotickým 
člověkem. Já mám třeba tohle hrozně rád, když 
mi do peer klubu (pozn.: nízkoprahový klub pro 
pacienty v nemocnici) chodí lidi, co jsou čerstvě 
psychotičtí, já si s nimi rozumím úplně skvěle 
(smích). Je to naopak fajn.

To je super. Kromě práce teď trávíš čas jak, máš 
nějaké koníčky nebo zájmy?

Ty jo, různě, teď jsem teda čerstvě ve vztahu, tak 
trávím hodně času s přítelkyní, to je fakt velký 
potěšení. K tomu píšu. Už nějakých pět nebo 
šest let píšu, napsal jsem s kamarádkou knížku 
o schizoafektivní poruše, sám mám vydanou 
knížku svých krátkých textů a povídek. Teď píšu 
román, což je teda něco, co jsem si na sebe upletl 
(smích), to je hrozná práce, ale fajn.

Napovíš nám, o čem ten román je?

Ono se to těžko vysvětluje. Je to alternativní Praha, 
je to trochu jako fantasy, ale je to multižánrové, 
začíná to jako detektivka, pak jsou tam nějaké 
akční scény, je to i romantické, taková všehochuť. 
Zajímal mě pohled na alternativní Prahu, ve které 
žijí zvláštní lidi, kteří dělají zvláštní věci.

Dalo by se říct, že je teď tvůj život tvořivější  
než před nemocí?

Jo, jo. Mám skvělou práci ve skvělém kolektivu,  
k tomu píšu, píšu i pro jeden časopis, asi čtyři roky 
jsem byl šéfredaktorem časopisu. Teď jsem kvůli 
depresím přestal a už do něj jen píšu, nefunguju 
jako šéfredaktor, ale je to super, já si nemám  
na co stěžovat. To je nějak ten můj život, střídám 
přítelkyni, psaní a práci.

Kdybys měl možnost promluvit ke svému já, které 
se v té první atace poprvé setkalo s psychózou 
a zotavovalo se po ní, co bys mu řekl?

Nejdůležitější je, že bude líp. To je základ. Lidem 
to zní nepředstavitelně, když je někdo třeba  
v těžké depresi nebo tak, ale bude líp, opravdu, 
to je první věc. Druhá věc, kterou bych řekl, je 
hledej způsoby, jak to zlepšit, jak se léčit dál. Těch 
způsobů je strašně moc, třeba stacionář, terapie, 
skupiny slyšení hlasů. Třeba i lidi, přijde mi, že je 
strašně důležité, s jakými lidmi se člověk stýká, 
co dělá. Mít okolo sebe podporující lidi je strašně 
hezká pomoc. Ale hlavně – bude líp. Myslím si, že 
u psychóz je to často jen otázka času a otázka 
práce na sobě. Čas toho udělá hodně, hodně to 
člověku pomůže, v mém případě hodně pomohla 
i psychofarmaka a často pomáhají i jiným lidem. 
Těch různých směrů, kam se člověk může vydat, 
aby mu bylo líp, je vlastně hodně.

Martin Mikula
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pokaždé, když mi tuto otázku položí pacient, 
účastník workshopu nebo kamarád, vzpomenu 

si na jednu a tu samou odpověď. Sdílel ji se 
mnou mentor, který mě kdysi zaučoval na pozici 
peer konzultanta v psychiatrické nemocnici  
v Bohnicích. Seděli jsme na nepříliš pohodlných 
křeslech nemocničního nízkoprahového klubu. 
Pozorovali okolní zlomené existence, snažící se 
získat sílu k návratu do koloběhu života mimo 
areál. 

„V Japonsku mají takovou uměleckou metodu 
opravy rozbitého nádobí jménem Kintsugi. 
Možná si říkáš, co má společnýho rozbitý nádobí 
s duševním zdravím, a trochu máš pravdu, i když 
ne úplně. Ty misky se zalepí směsí, která v sobě 
má trošku stříbra, nebo zlata. Nejenom že má ta 
miska pak větší cenu kvůli materiálu, ale i proto, 
že v ní vznikají krásný vzorce. Nenapodobitelný 
plánovaně lidskou rukou, protože vychází  
z náhodnosti prasklinek, které při rozbití vznikly. 
My se tu snažíme o něco podobného. Ukázat 
lidem, že se nemusí stydět za svoji rozbitost. Dát 
jim naději, že se můžou zotavit a v některých 
věcech na tom být klidně líp než dřív, přestože 
ne ve všech.“

poVStat z popela a růSt?
Je trochu paradoxní psát Vám zde o naději, když 
jsem strávil třetinu svého života bez ní. Ztracen 
v ledových vodách deprese, drcen tíhou jejich 
vln. Blesky úzkosti pokoušející se zastavit mé 
srdce. Zápasil jsem statečně, ale marně. Málem. 
Když mi bylo 18, cítil jsem se být nenapravitelně 
suicidální. Ptáte-li se dnes jako psychologové 
klienta na sebevražedné myšlenky, měříte jejich 
závažnost mimo jiné dle četnosti výskytu za den. 
U mě to byla otázka bezpředmětná. Šlo spíše o to, 
kolikrát za den se na chvíli vyskytovat přestaly. 
Kdybyste se mě k tomu ještě tehdy zeptali,  
zda mi mé onemocnění může něco dát, zíral bych 
na Vás jako na obyvatele jiné planety.

Můj stav se ale v průběhu let začal lepšit. Medikace, 
terapie, práce, lidé… Netvrdil bych, že jsem se 
zotavil úplně, nebo že tomu tak někdy bude. Kvalita 
mého života se však podstatně zlepšila. Začal jsem 
objevovat možnosti, jak svou neblahou zkušenost 
využít k dobru svému i ostatních. Pomáhající profese 
je hezká v tom, že cokoliv se nám v životě pokazí, 
můžeme to využít jako sebezkušenost pro práci 
s klienty. Tak jsem se vydal na cestu lektorování, 
psaní a konzultování, kde všude ze svých zranění 
časů minulých čerpám. 

Vzdát Se naděje  
na lepší minuloSt.
Jasně, kdybych si znovu mohl vybrat, život s nemocí 
bych nechtěl. Není ale na mně si vybrat, stejně 
jako si nemůžete vybrat Vy, pokud Vás něco trápí.  
Stalo se a nejde to změnit. Je to naší součástí. Jak 
by řekl Yalom (jeden z mých oblíbených autorů) – 
musíme se vzdát naděje na lepší minulost. Pouze to 
nám umožní návrat k naději budoucnosti a plodům 
přítomnosti, které se zdály nemocí otrávené. 

Je důležité naučit se tuto realitu přijmout, jakkoliv je 
nám proti srsti. Nejde pouze o to akceptovat, že se 
děly náročné věci a pravděpodobně se někdy mohou 
opakovat. Ani o to tvrdit, že ta zkušenost pro nás 
vlastně byla dobrá, protože nebyla. Jde o to aktivně 
hledat způsoby, kterými nás nechtěná zkušenost 
posílila či rozvinula, a využít je jako zdroje v našem 
dalším bytí. Hledat cesty, kterými jí můžeme dát 
smysl, a tento smysl mít jako severku v temnotě, 
když se o nás nějaké další utrpení pokouší.

Umění Kintsugi nás učí, že rozbití předmětu 
není nezbytné zakrývat nebo schovávat.  
Jde o neoddělitelnou součást jeho historie a může 
vést i k tomu, že má najednou větší cenu než před 
rozbitím. Zmíněná myšlenka mi byla mnohokrát 
útěchou při životě s nemocí, ale nejde jen  
o existenci s diagnózou. Každý máme nějaké svoje 
praskliny, větší či menší. Zkuste se za ně nestydět 
a neschovávat je. Zkuste je citlivě ošetřit, zalepit 
pomyslným zlatem a přijmout jako součást Vás 
samých. Nejen že se Vám uleví. Časem třeba zjistíte, 
že jsou i k něčemu užitečné. 

Martin Mikula

Řekneš nám na začátek něco o sobě, a co tě 
vedlo zrovna ke KBT? 

Jmenuju se Šárka Sejčková a jsem bývalá 
studentka Peďáku. Absolvovala jsem v roce 
2019 a teď jsem zhruba dva a půl roku v praxi. 
Zrovna dokončuji třetí ročník výcviku a pracuji  
s psychotickými pacienty v sanatoriu.

Co se týče výcviku, KBT pro mě byla jasná 
volba. KBT nabízí techniky práce s různou 
skupinou pacientů a sezení mají strukturu. 
Oproti psychoanalýze je to více orientované 
na cíl, je to zaměřené, terapie je krátkodobější. 
Doporučovali mi to i vyučující – moje vedoucí 
diplomky a potom i učitelé kurzů. Zrovna ten 
rok, když jsem dokončovala školu, se otvíral  
v Odyssee, tak jsem toho využila. 

Přiblížila bys nám, jak probíhá přijímací řízení  
v Odyssee? 

Zapátrám teda v paměti. Jedna část přijímacího 
řízení spočívá v sepsání životopisu, což byla 
dost podrobná biografie, která zahrnuje 
informace o tom, kde jsem vyrůstala, o rodičích, 
kamarádských vztazích, partnerských vztazích. 
Může se tam zahrnout i motivace k psychologii. 
Je to taková cesta životem. Vím, že tam byly 
orientační body, kterých se člověk mohl držet 
při zpracování, ale pojala jsem to volně, abych 
nějak odvyprávěla svůj příběh, a držela jsem se 
toho jenom rámcově. 

Ústní pohovor vůbec nebyl, jenom si naše 
životopisy přečetli a psal se test, který probíhal 
v Olomouci. Test obsahoval několik částí. Jedna 
část byla hodně teoretická, týkala se základů 
psychologie nebo jednotlivých směrů. Druhá 
část se týkala řešení terapeutických situací.  
Co by člověk třeba dělal v určitých chvílích. Byly 
tam možnosti na výběr, takže i začátečník se 
mohl chytit a vybrat tu možnost, která se mu 
podle intuice, vědomí a svědomí zdála nejlepší.

Ty situace k zhodnocení se mi zdají jako hodně 
subjektivní úkol, záleží, jak to člověk uchopí. 
Jaký si z toho měla pocit? 

Ano, taky mi to přišlo jako hodně subjektivní.  
Na druhou stranu, když jsem si přečetla ty otázky 
a všechny ty možnosti, co se nabízely, většinou 
jsem váhala jen třeba mezi dvěma. V každé 
možnosti bylo něco, co mi tam nesedělo, takže 
se to vyloučilo. Snažila jsem si vždy představit 
tu situaci. Představit si, že jsem terapeut a tohle 
teď řeším. Zkrátka vcítit se do té situace, co bych 
udělala. 

Dokázala bys nám nějak přiblížit poměr 
přihlášených a přijatých? 

To je docela těžká věc, poměrně těžce se mi to 
odhaduje. Vím, že záleží na tom, kolik běhů se 
ten rok otevírá, jestli jeden nebo dva. Poslední 
roky otevírají dva běhy, což znamená přijetí 
zhruba 50–60 úspěšných uchazečů. V jednom 
běhu je vždy kolem 25–30 lidí. Vzpomínám si, že 
jsme byli v přednáškové učebně, což byla větší 
třída, a byla úplně plná. Odhadla bych to na 100 
uchazečů. Je to ale zkreslené, protože někteří 
nemohli přijít k prvnímu termínů, byl pro ně ještě 
termín náhradní. Přijatých je tam 50–60.

kinTsugi terapeutický Směr: 

kBTmůže mi moje onemocnění něco dát?
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To jsou teda lepší výhledy, než když se člověk 
hlásí na vysokou na psychologii. Je něco, co bys 
poradila zájemcům o KBT výcvik? Co se týče 
přípravy na test, literatury, vzdělávání…

V době přijímacího řízení jsem zrovna ukončovala 
magistra a učila jsem se na státnice, takže 
nebylo až tolik času se ještě připravovat extra 
na přijímačky. Ale když se člověk učí třeba  
na základy psychoterapie nebo na ty předměty  
z obecné psychologie, je to z velké části 
dostatečná příprava. Já jsem si půjčila nebo 
koupila pár knih. Takové základní příručky KBT, 
kde byly jednoduše popsané ty techniky, abych 
se s tím ještě uceleně seznámila. Vím, že existuje 
knížka KBT v praxi, ale těch knížek je vlastně 
spoustu. I sám Praško s kolegy toho hodně 
napsal. Já jsem si prostudovala jednu nebo dvě 
takové základní a přišlo mi to dostatečné. 

Když se přesuneme k samotnému výcviku – jak 
bys ohodnotila silné a slabé stránky? Co je fajn 
a co ti tolik nesedí? 

Začnu asi slabšími stránkami. Není jich 
mnoho, ale možná určité výtky k organizaci. 
Někdy nedostaneme materiály včas, pošlou 
nám je na poslední chvíli před setkáním. 
Také bych uvítala, kdyby na sdíleném disku 
bylo všechno pohromadě a člověk si to mohl 
libovolně stáhnout. Lepší než posílat materiály  
ke každému setkání zvlášť mailem. Trošku mi 
chybí ta modernizace ve sdílení materiálů. Také 
mám pocit, že některým tématům je věnováno 
méně času, než bych potřebovala. Myslím teď 
hlavně teoretická témata. Například se rychle 
přeskáče prezentace, člověk si to pak musí 
dostudovat sám. Na druhou stranu mě vlastně 
nenapadá, jak by to šlo udělat líp, protože některá 
témata jsou hodně obsáhlá. Vždy ale dostaneme 
doporučení na další knihy, které se dají přečíst,  
a lektoři nám doporučí další materiály. 

Pokud jde o silné stránky, vyhovuje mi struktura 
setkávání. Jednotlivá setkání jsou většinou 
rozdělena do bloků. Vždy je tam část teorie, 
kdy sledujeme prezentaci, a pak jsou cvičení  
v menších skupinkách, kdy si nacvičíme něco, 
co jsme se zrovna naučili, nebo hrajeme různé 
situace. Jeden je terapeut, druhý je klient a třetí 
je pozorovatel nebo supervizor a vyzkoušíme 

si to rovnou v praxi. Večer potom probíhají 
supervize a bálintovské skupiny. Většinou jsme  
u toho rozděleni na dvě půlky a každou vede 
jeden z lektorů.

Jako silná stránka mi taky přijdou naši lektoři, 
což ale může být hodně subjektivní, protože vím, 
že někomu by vyhovovat nemuseli. Lidský faktor 
tu hraje důležitou roli. Může se stát, že se člověk 
dostane do skupiny, ve které mu lektoři nebudou 
svým přístupem úplně sedět. Mně se na nich líbí, 
že už jsou starší, zkušenější, navzájem se znají 
již několik let a dokonce mají společnou praxi, 
takže spolupráce a dynamika mezi nimi funguje 
hodně dobře. 

V KBT výcviku je oproti jiným méně 
sebezkušenostní části – jak to vnímáš? 
Doplňovala sis to někde jinde, nebo ti to stačilo?
 
Je pravda, že se to říká, ale přemýšlím,  
že mi to tolik nechybí. Máme hodně práce  
na domácích úkolech, které jsou sebezkušenostní. 
Například při tématu sebevědomí se pracuje 
s oblastmi, kde jsem sebevědomá, kdy jsem 
sebevědomá, kdy nejsem, práce s jádrovým 
přesvědčením třeba o tom, že jsem neschopná,  
a tak dále. Myslím, že je to dost na tělo, a když se  
to rozebírá v menších skupinkách, každý musí 
něco říct. Je to sice méně než v jiných výcvicích, ale 
i tak mám pocit, že si člověk k té sebezkušenosti 
dojde. Minimálně i v tom, co jsou moje silné  
a slabé stránky jako terapeuta, že něco mi jde  
a něco mi nejde. Já třeba vím, že mně moc nejdou 
imaginativní techniky, ale jiní kolegové mají 
skvělou představivost a dokážou tyhle techniky 
skvěle vést. Každý si vlastně něco najde. Navíc 
je povinností mít svého supervizora, se kterým 
řešíme externě svoje klienty, a zároveň bychom 
měli docházet na terapie i sami, abychom si to 
vyzkoušeli z druhé strany. Je tam ale méně hodin 
ke splnění oproti jiným výcvikům. Stačí splnit 30 
hodin supervizí individuálních a 30 hodin terapií. 

Dokázala bys nám říct, jaká je časová a finanční 
náročnost výcviku? 

Co se týče finanční náročnost, KBT výcvik patří 
ještě k těm levnějším. Cena se pohybuje okolo 25 
tisíc ročně, ale nevím, jestli se teď nezdražovalo, 
protože my existujeme ještě podle staré smlouvy. 

Kromě ceny za samotný výcvik si člověk platí 
ještě ubytování a stravu v hotelech. To znamená, 
že když jsou čtyři setkání do roka (většinou je to 
na prodloužený víkend), člověk musí zaplatit jídlo 
a ubytování. To je ale ve většině výcviků stejné. 
Jsou to tak další náklady k té samotné ceně. 
Potom ty terapie, to je další finanční náročnost. 
Ta sezení se pochopitelně pohybují okolo 1-2 
tisíc za hodinu. Já chodím jednou za 14 dní, ale 
i tak je to finanční nárok. Dále to jsou supervize. 
Cena individuálních supervizí je podobná jako 
za individuální terapeutické sezení. Záleží, kdo 
si najde jakého supervizora. U těch supervizorů  
ve výcviku se platí méně, třeba 500 Kč, u hotového 
to může být taky 1000–1500 Kč. Supervize by měla 
být ideálně jednou za tři týdny. Já mám třeba 
výhodu, že nám supervize hradí zaměstnavatel. 
Zároveň je supervizorů málo, tak je těžké sehnat 
hned někoho, kdo by měl kapacitu každé tři 
týdny. Já jsem měla zrovna docela štěstí, ale ne 
vždy se to povede, takže doporučuji sehnat si 
supervizora co nejdřív. 

Je supervize od začátku? 

Je možné mít supervize od začátku. Je to ale spíš 
o tom, že ten výcvik samotný má v pozdějších 
letech méně teorie a je víc o práci s klienty, takže 
tam se to pak hodí víc. 

Od kdy můžeš mít svoje klienty?

To je dobrá otázka. Každý to má jinak. Já jsem se 
do toho řítila po hlavě. V této práci a ve výcviku 
jsem začala současně. Měli jsme možnost mít 
supervizora na pracovišti a asi ve druhém nebo 
třetím ročníku jsem si našla supervizora, který byl 
KBT zaměřený. Bez supervize bych si na klienty 
netroufla. Nevím, jestli je to dobrý nebo špatný 
přístup, ale tak jsem to měla já. 

Jaké jsou specifikace k ukončení výcviku, třeba 
počet hodin a tak? Co všechno musíš splnit?

Počet hodin nevím přesně z hlavy, to mám  
ve smlouvě. Ale myslím si, že je to 80% docházky, 
supervize a individuální terapie. Taky se velmi 
vyplatí plnit domácí úkoly, klidně i se zpožděním. 
Zaprvé je to určitá sebezkušenost, zadruhé když 
splníte ty úkoly za rok, máte 30 h do výcviku.   
Co se týká samotné zkoušky, tam by měla být 
řada otázek, co je třeba se naučit, a z nich si 
u zkoušky vylosujeme. Budou tam i terapeutické 
situace, kdy někdo z komise zahraje klienta  
a my s ním budeme muset terapeuticky pracovat. 
Dostaneme koncept a rámec a budeme si s tím 
muset na místě poradit, na což se nedá připravit. 
Možná je tam i překlad anglického textu (například 
knihy, kterou si s kolegy podělíte). To je to, co si 
zatím vybavím, blíže jsem to nestudovala. 
 
Máš pocit, že tě výcvik připravuje k výkonu 
povolání?

Člověk není 100% připravený nikdy, ale postupně 
se nám v průběhu daří lépe vypozorovat, 
jakou techniku použít, jak navázat kontakt  
s klientem a jak postupovat v sezeních. Metodicky  
i organizačně jsme si jistější. Pomáhá nám 
si vyměňovat střípky z praxe, což už je trochu 
mimo výcvik. Předáváme si taky literaturu, práci  
s klienty nebo různé techniky, což je velmi 
zajímavé a obohacující. 

Dokážeš si představit, že bys ty techniky 
používala na kohokoliv, například na děti  
a traumatizované jedince, nebo je to orientované 
na určitou skupinu?
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Ty techniky nejsou úplně univerzální, ale  
s určitými úpravami si dokážu představit,  
že by se daly použít na různé skupiny jako jsou 
traumatizovaní nebo i psychotičtí pacienti, 
se kterými pracuji já. Tady můžeme aplikovat 
téměř všechny, až na ty kognitivní, které bývají 
pro pacienty těžké. Přesvědčení se lidem těžko 
vyvrací. To je třeba přijmout a hledat výhody 
a nevýhody takových myšlenek. Co se týká 
jednotlivých technik, napadá mě třeba plánování 
dne (sestavit to společně), relaxační techniky  
a plánované expozice (když se něčeho bojí).

Vybavíš si nějakou zajímavou literaturu, co bys 
nám doporučila?

Záleží na klientele, ale přišla mi dobrá kniha 
Skupinové terapie podle KBT od Praška a kol. 
autorů. Také existují knihy, které shrnují techniky 
vhodné pro určité spektrum pacientů. Například 
jak pracovat s úzkostí, depresí. Pak už si člověk 
vybere podle svého zaměření.

Děkuji za doporučení. Teď pracuješ v Ondřejově, 
proč sis vybrala zrovna psychotickou klientelu?

Bylo to dílo náhody. Když jsem ukončovala školu, 
nenašla jsem specializaci, kterou bych chtěla 
dělat, věděla jsem jen, že chci pracovat s dospělou 
klientelou. Poohlížela jsem se po nabídkách  
v okolí, ale nebylo to úplně jednoduché. Absolvent 
bývá dost často odmítnut, protože chtějí někoho 
zkušeného. Přišla jsem ve správný čas na správné 
místo. V tu chvíli se měnilo vedení a chyběl 
personál, protože předtím to tu moc nefungovalo 
a spousta lidí dala výpověď. A tak se rozhodli, že 
mi jako absolventovi dají šanci.

Jsi tam spokojená?

Byla jsem překvapená tím, jakou mi to dělá 
radost. Pacienti s psychotickou zkušeností jsou 
moc vděční za pozornost a kontakt. Nejsou to 
klienti, kteří by testovali hranice terapeuta. 
Naučilo mě to zvolnit „tah na branku“, protože 
ty cíle jsou často maličké. Pro někoho může být 
cíl už jenom to, že naváže oční kontakt, dokáže 
konverzovat, jít se mnou do konfrontace, nebo že 
bude žít víc aktivně, bude častěji chodit s přáteli 
ven a tak. Pokrok může být pomalejší a klient 
musí chtít převážně sám. Naučilo mě to všímat 
si i detailů, které se za poslední dobu změnily, 
třeba když ten člověk „rozkvete“ a je v kontaktu 
uvolněnější.

Funguje ti u těchto pacientů KBT zaměření 
dobře?

Jak na co. Ať se člověk snaží sebevíc, je to o tom 
setkání dvou lidí. Ne vždycky se to dá použít. Někdy 
si přijdou jen pro podporu a chtějí vyslechnout, 
tam jsou pak KBT techniky kontraproduktivní. 
Někdy jsou naopak fajn, je to půl na půl. Je dobré 
mít v záloze nějakou techniku, ale často je to 
hlavně o vzájemném kontaktu. 

To dává smysl. Mám poslední otázku. Ty jsi 
chodila k nám na Peďák, je něco, na co ráda 
vzpomínáš? Co si odnášíš z naší katedry?

Nejvíc mě bavilo magisterské studium, což bylo  
i proto, že tam nebyla speciální pedagogika. Já 
už jsem věděla, že se touhle cestou nevydám.  
Už to byly pokročilejší psychologické předměty. 
Moc se mi líbily i kurzy koučování, což pro mě 
byla fajn možnost vyzkoušet si práci s klientem. 
Stáže byly taky fajn, jejich absolvování mi 
pomohlo ujasnit si, co chci a co ne. Věděla jsem, 
že chci jít spíš tím klinickým směrem. Moc ráda 
vzpomínám na pana doktora Goldmanna a paní 
doktorku Soukupovou. Na katedře psychologie 
jsou všichni super, nenašla jsem nikoho, kdo 
by nebyl. Je tam příjemná rodinná atmosféra. 
Vybavím si Myslíkovku a ty malé učebny, kde to 
bylo moc příjemné.
 

Nikola Hanušová a Michaela Škrábová 

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.

Válka, střet zbraní, otevřený konflikt. 
Všichni tato spojení známe. V posledním 
roce se už bohužel nejedná o nám 
vzdálená slova z historie, počítačových 
her či hodin dějepisu. Válka propukla 
velmi blízko, proto víme, že její dopady 
jsou viditelné všude kolem nás, i když ji 
sledujeme z bezpečné vzdálenosti.  
Rakety, střely, výbuchy, ranění a mrtví.  
Co ale dopady, které jsou očím skryty?  
Co poranění, která jsou místo na těle  
na duši? Zanechají na ní jizvu, jež se  
může kdykoli znovu otevřít. Především  
ve chvílích, kdy to nejméně čekáme. 

V takových situacích krvácí naše duše. Jak však 
v mnoha na první pohled netknutých tváří, někdy 
dokonce usměvavých, poznat člověka s hlubokými 
šrámy na duši? Tak jako vnitřní krvácení, jež není 
hned vidět, nás může i psychické zranění pomalu 
přivést ke konci.

r e a k c e  n a  S t r e S o V o u 
u d á l o S t
Jak všichni víme, máme v sobě základní biologickou 
obranu, která převezme vládu nad naším tělem 
v situacích, jež vyžadují okamžitou reakci 
(fight, flight or freeze response). Ta nastupuje 
automaticky a při konfrontaci s nebezpečím, 
naopak trauma je výsledek dlouhodobého 
stresu nebo nadměrné duševní zátěže. Jedná 
se o důsledek lidské bezmocnosti, organismus 
není sám schopen situaci vyřešit, vinou toho 
přetrvávají běžné ochranné reakce i po skončení 
stavu ohrožení (organismus se neustále udržuje 
ve fight-flight stavu). Traumatický zážitek naruší 
v člověku pocit bezpečného světa, a dokonce 
zpochybní i smysl jeho života. Vnitřní aktivaci 
našeho organismu dále zvyšuje nepochopitelnost 
situace. Událost nezapadá do žádného námi 
známého vzorce, proto nejsme schopni adaptace. 

Mozek zkušenost nezpracuje a později tak může 
být znovuprožívána.

Trauma způsobuje ztrátu kontaktu se sebou 
samým a okolním světem, může vést až  
do stavu disociace. Jedná se o psychologickou 
formu autoprotektivní reakce na traumatický 
stres. Dochází k oddělení traumatické události 
od vědomí, to má za následek poruchy paměti 
z hlediska emočních aspektů prožité události, 
někdy dokonce úplnou amnézii na onu událost. 
Disociativní mechanismy zajišťují fragmentaci 
zážitku a jeho vjemů, ty se nepřevedou  
do explicitní paměti. Proto se traumatické 
vzpomínky nedostanou do slovní podoby  
a nezařadí se do osobní historie jedince.  
Co to znamená v realitě? Jedinec na onen zážitek 
může buď vzpomínat s absencí emocí, nebo 
může docházet k tomu, že bude zažívat silné 
emoce bez vybavení traumatické vzpomínky.  
K tomu připadají i psychosomatické potíže  
a stavy neustálého neklidu. 

válečné jizVy na duši
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Každý jednotlivec na stresovou událost reaguje 
odlišně. Někomu to posílí víru v sebe sama  
a svou schopnost zvládat tyto typy situací,  
v někom to naopak zanechá stopy na několik 
let. O tom rozhoduje subjektivní pocit ohrožení 
a schopnost čelit hrozbě. Jako odpověď  
na nezpracovanou traumatickou událost může 
vzniknout PTSD nebo i úzkostné poruchy, poruchy 
nálady a somatoformní poruchy. Nezpracované 
trauma se dokonce může přenést na další 
generace – transgenerační přenos.

Pojďte se s námi na chvíli zastavit a vrátit  
se k únoru 2022. Ke dni, kdy vypukla válka  
na Ukrajině. Ke dni, kdy události z dějin 
nenápadně přešly do reality. Kdy se naše srdce 
zastavilo při přečtení první zprávy na internetu, 
že válka začala. Je to tady. Videa a fotky 
zaplavující sociální sítě, lidé volající o pomoc, 
strach, bolest, smrt. Nechceme vás znovu děsit. 
Je to však realita, která stále nezmizela. Tehdy 
se vzedmula vlna solidarity. Myšlenka, že válka je 
jen kousek od nás, lidi uvedla do pohybu a začalo 
se pomáhat, přispívat do sbírek, dobrovolničit. 
To, že nejsme v bezprostředním kontaktu  
a v podstatě se nás to „přímo netýká”, neznamená, 
že to nemůžeme prožívat. Neznamená to, že jsme 
nemohli upadnout do depresí, do existenciální 
krize. Válka je někde venku a my máme možnost 
chodit do kina, do kaváren, do školy, v klidu se 
vzdělávat a trávit čas s našimi blízkými. Smát se 
a být šťastní. I když v sobě člověk má kousek viny 
na tom, že on může a oni ne, neznamená to, že 
by se toho měl vzdát a jen sedět doma. Nesmíme 
zapomínat žít a o to víc, že se tato skutečnost 
stala, si užívat svého života vždy naplno. Setkali 
jsme se, mnozí z nás poprvé, s vlastní smrtelností. 
To není lehká věc, proto na sebe nesmíme být 
přísní a nesmíme si odpírat každodenní radosti 
života. 

prožíVání uprchlíků
A jak to prožívají uprchlíci? V prvé řadě 
nezapomínejme, že uprchlík automaticky 
neznamená fakt, že nemá peníze, oblečení  
a není materiálně zabezpečen. Jsou to lidé 
jako my, jen byli nuceni opustit svůj domov. 
Někteří měli dostatek času se sbalit, někteří 
ne. Nejprve zažívají akutní stres, který je donutí  
k jednání, emoce jsou v tu danou chvíli schovány  
za zavřenými dveřmi, kde tiše bublají. Až když se 
jedinci povede utéci, vyplavou emoce a všechny 
strachy na povrch. Zaťatá pěst se uvolní a vyletí 
skryté ďasy. 

Vedle strachu o lidi, které uprchlíci mohli nechat 
ve své zemi, se objevují další stresující faktory. 
Útěkem od bezprostředního nebezpečí to zdaleka 
nekončí. Uprchlík se potýká se ztrátou finanční 
nezávislosti, stává se závislým na druhých, 
většinou na humanitárních organizacích. 
Původně samostatní lidé se tak potýkají  
s frustrací, vztekem, pocitem bezmoci a ponížením. 
Útěk je zcela odtrhl od jejich zaběhnuté reality, 
a tím jim vzal i část již vytvořené osobní identity. 
Tento fakt může vést k pocitům ztracenosti  
a bezcennosti. Dalším stresorem je nový příbytek, 
který většinou funguje v rámci uprchlických 
ubytoven či humanitárních středisek.   

 
To jsou však místa, která z dlouhodobého 
hlediska nemohou fungovat. Jedinec se potýká  
s velkým počtem lidí, neustálým hlukem, 
společným stravováním a nedostatkem soukromí. 
Navíc ve vzduchu panuje nejistota, jak dlouho 
zde budou pobývat, a zároveň neutuchající 
naděje na návrat domů. Tito jedinci se brání 
připoutat k místu, které mohou znovu ztratit. 
Šok také způsobuje změna sociálního statusu. 
Uprchlíci, kteří byli postaveni výše a byli zvyklí 
na určitou úroveň, se ztrácí v mase anonymních 
jedinců. Dále mohou nastat i problémy a napětí 
v rodinných vztazích. V některých případech 
to však může rodinu semknout pevněji k sobě. 
Nezapomínejme ani na fakt, že tito jedinci 
přicházejí do nové kultury, která se může lišit 
nejen jazykem a zvyky, ale i přemýšlením.

Uprchlíci nám jsou a budou vděční, ale neznamená 
to, že svůj vděk budou aktivně projevovat. Budou 
se hádat, budou protivní, náladoví, mohou 
například mít i bezdůvodné návaly agrese. Jejich 
blízcí mohou být právě teď na pokraji smrti, 
jejich domovy srovnány se zemí. Tito lidé prožili  
a stále prožívají traumatické události, ať už přímo 
či nepřímo. Jedná se o důsledek chronického, 
extrémního stresu. Pomoci jim může sdílení, 
pobyt v přírodě, nalezení zdrojů psychické 
energie. Uprchlíci potřebují vyslechnout  
bez hodnocení a souzení. Dejte jim prostor 
otevřít se, ale zároveň je do svěřování nenuťte. 
Ubezpečte je, že jakmile budou chtít, mohou  
za vámi kdykoli přijít a vypovídat se. I když se to 
někomu může zdát banální, mít takovou možnost 
je více úlevné, než se zdá. 

Častým následkem traumatické události je  
i syndrom přeživších (řadí se mezi posttraumatické 
stresové poruchy), kterým prý trpí i většina 
uprchlíků z Ukrajiny. Ten se vyznačuje pocity viny, 
že jsou v bezpečí, zatímco jejich příbuzní a známí 
zůstali na Ukrajině. To může vést k cílenému 
omezování se na uspokojování jen nejnutnějších 
potřeb a odpírání si i minimálních radostí.

Těžko hledat semínka naděje ve zkáze, kterou 
za sebou válka zanechává. O tom ale naděje 
je. Nevyskytuje se většinou tam, kde všechno 
vzkvétá a člověku se daří. Naděje plane jako malý 
plamínek tam, kde by ji nikdo nečekal. Plane  
v nás, v lidech, kteří věří, doufají a nepřestávají 
bojovat. Ať už se jedná o boje se zbraní v ruce, 
boje s těžkými nemocemi či závislostmi, o boje 

fyzické nebo psychické, každý boj je těžký,  
ale s nadějí v nás budeme vždy o něco blíž k cíli 
a míru. 

VojenSký pSycholog
Válka je bezesporu téma, které se dotýká 
každého z nás. Dotýká se nás také jako budoucích 
psychologů a tím spíš, pokud uvažujeme o dráze 
vojenského psychologa. Náplní práce takového 
psychologa je psychodiagnostika, poskytování 
poradenství, terapeutické podpory a krizové 
intervence, psychologická příprava vojáků  
na mise, organizace a provádění školení a mnoho 
dalšího. 

Co je potřeba k výkonu povolání? Formální 
požadavky na tuto pozici jsou: magisterský titul  
z jednooborové psychologie, dobrá fyzická 
kondice, řidičské oprávnění sk. B, komunikativnost, 
adaptab i l i ta ,  f l ex ib i l i ta ,  zodpovědnost  
a kreativita. Pokud splňujete vše výše uvedené,  
i po podání přihlášky a přijetí vaše cesta  
k vysněnému povolání zdaleka nekončí. 
Vojenský psycholog je vojákem z povolání, což 
mj. znamená, že musí splňovat všechny obecné 
požadavky, které jsou na vojáky kladeny. Pokud 
tedy souhlasíte a rozhodnete se nastoupit, čeká 
vás proces, během kterého musíte vyřídit spoustu 
papírů na rekrutačním středisku AČR, čeká 
vás celodenní komplexní vyšetření ve vojenské 
nemocnici v Olomouci, Brně, nebo Praze (vojenský 
psycholog potřebuje mít výsledný posudek 
zdravotního stavu kategorie A, tedy „schopen/
schopna bez omezení") a vstupní fyzické testy 
(jejich podoba a konkrétní požadavky se liší 
podle pohlaví a věku kandidáta, tabulky se dají 
dohledat na internetu). 

V momentě, když máte všechny tyto požadavky 
splněny, pošlou vás na kurz základní přípravy  
do Vyškova (KZP), který je poslední podmínkou, 
jež musí vojenský psycholog splnit před nástupem 
do služby. Aktuálně se jedná o 6týdenní kurz 
probíhající vkuse, během něhož není možné 
vojenský útvar ve Vyškově opustit. Cílem kurzu 
je naučení základů, které by měl umět každý 
voják. Mimo jiné si vyzkoušet střelbu z pistole, 
útočné pušky, hod ostrým granátem, taktická 
cvičení, práce s plynovou maskou a vybavením 
pro ochranu před chemickými zbraněmi, nebo se 
nechat přejet obrněným transportérem BVP. 

Barbora Brožová a Veronika Plachá 

Uprchlíci potřebují vyslechnout  
bez hodnocení a souzení. Dejte jim 
prostor otevřít se, ale zároveň je  
do svěřování nenuťte. Ubezpečte je, 
že jakmile budou chtít, mohou za vámi 
kdykoli přijít a vypovídat se. I když se to 
někomu může zdát banální, mít takovou 
možnost je více úlevné, než se zdá. 



30 31ARCHETYPARCHETYP

StopařůV průVodce 
pSychologickými Službami:

krizová cenTra

co nabízí?
• Sezení tváří v tvář s odborníkem vyškoleným 

v krizové intervenci. Cílem této krátkodobé 
a časově omezené metody je stabilizovat 
člověka v krizi. Jde o rozhovor, kde se můžete 
svěřit nestrannému odborníkovi s tím, co se 
děje, ventilovat emoce, hledat zdroje pro 
řešení situace, vytvořit si plán na následující 
kroky vedoucí ven z akutního stavu atd. 

• Předání kontaktů na další odborné služby 
či organizace dle potřeb klienta. (Například 
ambulance, azylové domy, neziskovky 
specializující se na konkrétní problematiku 
atd.)

• Nízkoprahovost. Do krizového centra je 
možné zajít i bez objednání, nebo zavolat den 
předem. Vezmou Vás, jen strávíte nějakou 
dobu čekáním (bez objednání to může být  
i pár hodin).

• Některá centra také umožňují několikadenní 
lůžkový pobyt s psychologickou péčí. 

co nabídnout 
nemohou?
 
• Kontinuální péči. Jde většinou o jednorázové 

sezení, maximálně doplněné o domluvené 
kontrolní setkání. Krizová centra nenahrazují 
psychoterapeutickou ani psychiatrickou 
ambulanci.

• Psychoterapii. Kromě doby trvání se krizová 
intervence liší od psychoterapie také 
zaměřením a probíranými tématy. Cílem není 
rozvoj osobnosti, ale stabilizace klienta. 

• Kontraindikací pro návštěvu krizového centra 
je stav po užití návykových látek či agresivita. 
V tomto případě je člověk odkázán na jinou 
službu, jelikož není schopen se adekvátně 
zapojit do rozhovoru, který je hlavním 
nástrojem intervence.

Lidé se často ptají, zda je jejich problém „dostatečný“, aby krizové centrum 
mohli vyhledat. Krize je velmi subjektivní zážitek. Co je pro jednoho „v pohodě“, 
může být pro druhého velkou překážkou. Nemusíte spadat do výše zmíněného 
seznamu, který slouží spíše jako ilustrace než výčet. Nemusíte ani mít zkušenost 
s žádným duševním onemocněním. Jde spíše o to, zda Vám situace jakýmkoliv 
způsobem přerůstá přes hlavu, zda cítíte, že si už nevíte rady a potřebujete 
pomoci. Je lepší krizovou pomoc vyhledat než se zabývat tím, jestli do ní moje 
téma patří. Pokud ne, v centru Vás rádi odkážou na jiné služby adekvátního 
zaměření. 

p ři probíhající válce a realitě doby postcovidové jsou psychické krize častější než kdy dřív. Krize 
však neznamená pouze výskyt duševního onemocnění nebo náběh na něj. Může potkat úplně 

každého, jakkoliv zdravého, dostane-li se pod tíhou okolností do situace, kterou již není schopný řešit 
sám bez pomoci. Může jít například o manžele, které podvedl/a partner/ka a budou se rozvádět,  
o lidi pod náporem dluhů, o osoby, které onemocněly vážnou somatickou nemocí, o oběti násilných 
činů, účastníky dopravních nehod… Každý student psychologie se i bez výcviku krizové intervence 
může naučit odkázat na služby, které tuto pomoc poskytují, a tím přímo či nepřímo zachránit životy. 
Jednou z nejfrekventovanějších krizových služeb jsou právě krizová centra.

Existují další krizová centra s časově 
omezeným provozem (i v jiných městech), 
krizové linky či užitečné organizace 
spojené s tématem. Na zmíněných 
místech mají vždy seznam kontaktů  
a dokážou Vás odkázat. 

Lidé se často ptají, zda je jejich problém „dostatečný“, aby krizové centrum 

Martin Mikula

základní kontakty
Centra pro dospělé s nonstop provozem:  

 b Krizové centrum RIAPS – 222 586 768; Chelčického 39, Praha 3
 b Centrum krizové intervence (PN Bohnice) – 284 016 110; Ústavní 91, Praha 8
 b Krizové centrum Brno Bohunice – 532 232 078; Jihlavská 20, Brno (pod Fakultní nemocnicí Brno)
 b Krizové centrum Ostrava – 596 110 882-3, 732 957 193;  Ruská 94/29, Ostrava - Vítkovice 

Dětské krizové centrum (provoz úterý, středa, čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin):
Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk; Tel. ambulance: +420 241 480 511, +420 777 664 672

Krizové linky nonstop:
Linka bezpečí (pro děti a studenty) - 116 111
Linka první psychické pomoci (pro dospělé) – 116 123
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n ěkdo na sny žádný názor nemá, nebo se 
o ně vůbec nezajímá. Tomu, kdo jim svůj 

zájem věnuje, může být blízký kterýkoli z mnoha 
směrů, který se jejich výkladem zabývá. Já bych 
vám zde chtěla představit směr, ke kterému se 
přikláním já – analytickou psychologii. 

Konkrétně bych se ráda věnovala kompenzační 
funkci snů. Sen je v jungiánské psychologii 
vnímán jako přirozený regulační psychický 
proces, analogický kompenzačním mechanismům 
tělesných funkcí (Hall, 2005). Kompenzační 
funkce má za úkol balancovat a porovnávat 
odlišné pozice nebo úhly pohledu, ve kterých se 
snící nachází v bdělém stavu. Snová vyjádření 
těchto situací mohou při rozpoznání a správné 
interpretaci přinést regulaci či nápravu 
bdělé zkušenosti. Jsou zde tři možnosti snové 
kompenzace:

1. Vědomý postoj k životní situaci je ve velké 
míře jednostranný.

 b Poté sen přebírá protikladný projev tohoto 
postoje či jednání (např. aristokratická 
dáma, velmi elegantní a respektovaná, se 
ve svých snech setkávala se sérií drzých, 
prostopášných žen a opilých prostitutek 
[Jung, 2012])

2. Pokud vědomí zastává pozici téměř uprostřed 
(není tedy příliš jednostranně zaměřeno ani 
na jeden z pólů daného jednání),

 b sny jsou variabilní.
3. Pokud je postoj vědomí správný (adekvátní),

 b sen se shoduje ve zdůrazňování této 
tendence, přesto si však stále zachovává 
pro sny typické fenomény: náhlé přesuny  
v čase, přesuny z místa na místo, změny věku, 
objevení již nežijících osob, fantastických 
bytostí či neexistujících zvířat.

Pokud si snící dokáže svůj sen zapamatovat, 
umožňuje mu to v každodenním životě nacházet 
motivy podobné či identické těm snovým, což 
může poskytnout příležitost adekvátně reagovat 
v praktických životních situacích a snížit tak 
potřebu nevědomé kompenzace – tedy dané 
téma se nám ve snech přestane opakovat (Hall, 
2005).

Ve snu, na jehož výkladu bych ráda ilustrovala 
kompenzační funkci, je patrný ještě další 
prvek Jungovy teorie. Jedná se o subjektivní  
či objektivní pozici při analýze a interpretaci snů. 
Při interpretaci na osobní (subjektivní) úrovni 
přináší Jung koncepci snových významů skrze 
paralelu s divadelním představením: sen je zde 
divadlem, ve kterém je snící sám sebou, scénou, 
hercem, nápovědou, producentem, autorem, 
publikem i kritikem. Všechny postavy ve snech, 
ale i prostředí, v němž se sen odehrává, pojímá 

tedy jako personifikované charaktery vlastní 
osobnosti snícího. Objektivní úroveň znázorňuje 
vztahy snícího ke svému okolí, tedy sociální  
a emoční vztahy k druhým. V otázce subjektivity 
vs. objektivity vnímání snového obsahu pak uvádí, 
že závisí na tom, zda je zde objekt zobrazen 
pro svou subjektivní či objektivní významnost.  
V případě, že sním o člověku, se kterým jsem 
spojen podstatným/zásadním zájmem (sociálními 
či emočními vazbami), bude nejpravděpodobnější 
interpretace na objektivní rovině – tedy potřeba 
zvědomit či kompenzovat vztahy, které mám  
k osobě/osobám zobrazeným ve snu. Naopak  
v případě snu o osobě, která pro mě není důležitá 
(např. spolužák ze základní školy, kterého jsme 
od té doby neviděli, člověk, kterého známe jen  
od vidění, soused, se kterým se sotva pozdravíme), 
bude vhodný subjektivní výklad – tedy potřeba 
zvědomit či kompenzovat vztah či emoce, které 
pociťujeme ve vztahu sami k sobě nebo svému 
jednání (Jung, 2012).

Pro ilustraci uvádím sen, na němž je možné tyto 
prvky názorně ukázat:

Rozhodla jsem se úplně na blind vyrazit autobusem 
na nějaký výlet. Vyrážela jsem ze svého rodného 
města a nastoupila do náhodného autobusu.  
Až cestou jsem si vyhledala, kam vlastně jede. 
Byly tam vesnice, které se jmenovaly Malý 
Visánek a Velký Visánek. Vzpomněla jsem si, že 
jsem tam už někdy byla, že mě tam někdo mně 
blízký vzal na procházku. Na nějaké zastávce 
jsem vystoupila a vydala se cestou, která 
vypadala částečně jako silnice a částečně jako 
hliněno-štěrková cesta. Hrozně se rozpršelo  
a proti mně vyjelo auto. Dávala jsem mu přednost  
a uhnula se, aby mohlo jet dál. Zastavilo, z okýnka 
vyhlédl mladý dlouhovlasý muž a řekl mi, abych 
si dávala pozor a tohle nedělala, že mám přeci 
přednost já jako chodec – myslel to ale v dobrém, 
tak jsem jen pokývala, usmála se a rozloučila. 
Šla jsem dál, tentokrát už spíš po úzké pěšině. 
Potkala jsem nějakou slečnu a poprosila jsem ji 
o pomoc s cestou. Stručně jsem jí převyprávěla, 
co tam dělám a jak jsem se rozhodla tam jet.  

kompenzuji  
tedy (j)Sen(m)
O snech se můžete v současné době 
dočíst v mnoha populárně naučných 
publikacích. Bude v nich zcela jistě 
popsána funkce spánku, střídající se 
stádia REM a nonREM spolu s různými 
náhledy na to, k čemu jsou nám sny 
vlastně dobré. Pravdou je, že to, jakou 
plní v našich životech funkci, není 
dodnes zcela jisté. Pokud ale evoluce 
nějakou funkci nevymýtila  
(a to ani u zvířat), lze předpokládat,  
že má v našich životech svůj význam  
a pravděpodobně nemalý. 
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Zdálo se jí to divné, ale pomohla mi. V tu chvíli 
už zase svítilo sluníčko. Myslím, že se tam počasí 
ještě jednou takhle kompletně otočilo (velký déšť 
a pak opět slunce), než jsme došly po pěšině 
skrze louku na nějaké místo, které vypadalo jako 
konečná zastávka / točna autobusů. Bylo tam 
hodně místa na silnici (tentokrát už asfaltové) 
a u nějakého stolu (klasického dřevěného,  
s lavičkami z každé strany k němu připevněnými) 
seděli lidé, které jsem znala. Asi jsem za nimi 
měla namířeno, takže jsem se vydala k nim. Než 
jsem tam ale došla, zastavila mě nějaká slečna, 
se kterou jsme se očividně znaly z dřívějška, ale 
já si ji nedokázala nikam zařadit. Zeptala se 
mě, jestli pořád pokračuji původní cestou, tak 
jako když jsme se viděly naposledy. Sedly jsme 
si k osazenstvu stolu, za kterými jsem šla, a já 
jí povídala o tom, že jsem nakonec zvolila jinou 
cestu. Načež se zeptala, jak jsem již daleko,  
a já odpověděla, že už téměř u konce. Lidé, kteří 
s námi seděli u stolu, jen přikyvovali, ač se jich 
to týkalo také a byli na totožné úrovni jako já. 
Vypadalo to, jako by nechávali vyniknout jen mě.

Pro pochopení kompenzační funkce v tomto 
snu je třeba uvést kontext, ve kterém se snící 
osoba nacházela. V den před tímto snem si 
prošla náročnou situací (ač v učebním kontextu, 
nejednalo se o reálnou situaci). V této situaci 
si zakusila, že to, co považovala za něco  
pro sebe zvládnutelného (v čem se jí daří,  
na co má nadání), nezvládla dle svých představ. 
Přestože situaci i tak zvládla relativně dobře  
a k ještě lepšímu zvládnutí by stačila jen trocha 
cviku, ozval se „vnitřní kritik“, který možná  
i díky perfekcionistické povaze snící podrýval 
pocit úspěchu a dával jí za vinu, že nebyla lepší. 
Osoba, jejíž sen zde uvádím, se nechala „vnitřním 
kritikem“ přespříliš přesvědčit, a to v ní vyvolalo 
pocity selhání a nedostatečnosti. V noci se jí 
poté zdál tento sen. 

Výlet na blind, který začíná v rodném městě 
snící, zde pravděpodobně symbolizuje cestu 
studiem, na níž se vydala – byla to vlastně také 
taková cesta do neznáma skrze rozličné obory, 
než se dostala k tomu, v němž v současnosti 
směřuje k zakončení. Rozličné obory jsou zde 
znázorněny různými druhy cest – od autobusu: 
hliněno-štěrková cesta; při setkání s dívkou, 

která jí poradila cestu: pěšina; nakonec se 
cesta stala uhlazenou, asfaltovou. Muž v autě, 
jemuž se vyhýbala na cestě a který jí řekl, aby 
si dávala pozor a tohle nedělala, že má přeci 
přednost jako chodec, zde může symbolizovat 
hlas nevědomí, který se snaží snící dát najevo, 
že by měla upřednostňovat sebe a více stavět 
samu sebe na první místo. Pomoc dívky, která 
se snící došla tam, kam potřebovala, může 
symbolizovat připomínku toho, že není ostuda 
říci si o pomoc a že člověk nemusí vše zvládnout 
sám. Střídání počasí: slunné počasí (během cesty 
autobusem), velký déšť (v době „srážky s autem“) 
a pak opět prostřídání slunce a deště – mohou 
symbolizovat úspěchy a nesnáze, které přirozeně 
člověka na jeho cestě (studiem, kariérou nebo 
prostě životem) provázejí, a uvědomění, že je to 
něco, co k tomu patří, a že není třeba se tomu 
vyhýbat nebo se toho přespříliš obávat. Slečna  
z dřívějška a celý rozhovor o tom, jak plynula cesta 
snící, má snící pravděpodobně upozornit na to, 
jaký kus cesty již urazila, co za tu dobu dokázala  
a že se již blíží k jejímu zdárnému zakončení. 
Lidé, kteří s námi seděli u stolu, jen přikyvovali, 
ač se jich to týkalo také a byli na totožné úrovni 
jako já. Vypadalo to, jako by nechávali vyniknout 
jen mě – zde se odpověď nabízí již v tom, co si 
snící poznamenala k osobám, které s nimi seděly 

u stolu. Ač byly na stejné úrovni jako ona, přesto 
nechávaly vyniknout ji a její úspěch. Toto přináší 
uvědomění, že ač je na tom někdo aktuálně stejně, 
prošel si jinou cestou. Je třeba se nesrovnávat  
s druhými, ale dokázat ocenit svou vlastní cestu 
a úspěchy, kterých na ní bylo dosaženo, nebo  
i chyby, ze kterých se člověk dokázal ponaučit,  
a to jej posunulo dál. 

Z celkového obrazu snu vyplývá, že se v něm 
nachází poselství užitečná pro mnoho z nás. 
Nebát se říci si o pomoc; upřednostnit sám sebe 
– ne v sobeckém slova smyslu, ale dokázat si 
v rámci sebepéče udělat čas pro sebe, na své 
zájmy, odpočinek; dokázat ocenit to, co člověk 
již dokázal a jaký kus cesty urazil, a v neposlední 
řadě nebát se udělat chybu a ponaučit se z ní.

Výklady snových symbolů, které jsou zde uvedeny, 
mohou být nepochybně jen jedny z mnoha. K tomu, 
abychom dokázali říci, zda jsou naše interpretace 
správné, potřebujeme verifikaci snícího – tedy 
jeho potvrzení, že s danou interpretací souhlasí. 
Někdy je také možné ledacos vyčíst ze striktního 
nesouhlasu a jeho neverbálního doprovodu.  
Pro zpřesnění interpretace a možnost zvýšení 
její správnosti je vždy lepší analyzovat série snů. 

Sám Jung v této otázce uvádí, že se může zdát, že 
každá snová kompenzace je momentální regulací 
jednostrannosti nebo vyrovnáváním narušené 
balance. S hlubším vhledem a zkušeností se 
však tyto zdánlivě separované akty kompenzace 
uspořádají do jistého plánu, zdají se být propojené 
a v nejhlubším smyslu podřízené společnému 
cíli. Série snů tak nevypadá jako bezesmyslný 
řetězec nesouvisejících a izolovaných událostí, 
ale podobá se za sebou následujícím krokům  
v plánovaném a řádně postupujícím vývoji – což 
nazývá procesem individuace (Jung, 2012).

Porozumění vlastním snům může být mnohdy 
náročnější a komplikovanější než v případě 
prezentovaného snového příkladu. Zvláště 
v případě, kdy se jedná o něco, co si sami 
nechceme připustit a co na vědomé úrovni ještě 
nejsme připraveni plně přijmout. Snažit se však 
svým snům porozumět může naši osobnost 
jen obohatit. Mohou nám být prostředníkem 
k jinému úhlu nazírání sebe sama, svých obtíží 
či trápení, prohloubení osobního porozumění, 
nalezení neočekávaných řešení problémů, které 
se v bdělém životě zdají neřešitelné, či inspirací 
pro nejrůznější odvětví života. Je jen na každém 
z nás, jak se svým „nočním životem“ naloží  
a zda se rozhodneme tato zákoutí prozkoumávat  
či nikoliv. Zapsat si své noční zážitky  
po probuzení může zabrat pouze pár minut. Tak 
proč to nezkusit? Vzpomenete si, co se dnes  
v noci zdálo vám? 

Barbora Zumrová

literatura:

 b Hall, J. A. (2005). Jungiánský 
výklad snů: příručka k teorii  
a praxi. Brno: Emitos – 
Nakladatelství Tomáše Janečka.

 b Jung, C. G. (2012). Dreams. 
Princeton University Press.

Z celkového obrazu snu vyplývá, že se 
v něm nachází poselství užitečná pro 
mnoho z nás. Nebát se říci si o pomoc; 
upřednostnit sám sebe – ne v sobeckém 
slova smyslu, ale dokázat si v rámci 
sebepéče udělat čas pro sebe,  
na své zájmy, odpočinek...
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Psal se 2. březen 1998, bylo 
krátce po sedmé hodině ráno  
a ve Vídni se desetiletá Natascha 
Kampusch chystala do školy. 
Bydlela ve slušné vídeňské čtvrti 
Donaustadt plné rodinných domů 
a do školy to neměla daleko. 
Na cestu se tedy vydala pěšky, 
ostatně jako obvykle. Do školy 
však toho rána nedorazila.

 
kriminaliStické okénko 
3 096 dní si udržela 
naděJi na svoBodu

p o cestě Natascha minula bílou dodávku  
s černými okny, ze které vystoupil neznámý 

muž, a dívku donutil nastoupit. Neznámým mužem 
byl na první pohled nezajímavý komunikační 
technik společnosti Siemens, Wolfgang Priklopil. 
Dodávka Nataschu odvezla do domu jejího 
únosce, kde pro ni již bylo vše pečlivě přichystáno. 
Priklopil v domě vytvořil malou skrýš, tajnou 
místnost, kde Nataschu uvěznil. Tajná místnost 
se nacházela pod garáží, dál pod zemí ve sklepě, 
kde byl skrytý průchod, veliký asi jako vlez do 
jeskyně. Byl uzavřen zvukotěsnými trezorovými 
dveřmi, a navíc schovaný za dřevěnou skříní. 
Místnost za ním byla veliká zhruba 6 m2  
a byla vybavena veškerým nezbytným nábytkem, 
jako je postel, záchod, umyvadlo, vešel se tam 
také stolek, židle, a dokonce i malá televize. 
Podmínky, které Priklopil pro Nataschu ve svém 
domě připravil, svědčí o tom, jak precizně měl 
únosce svůj plán promyšlen.

Poté, co Natascha ráno nedorazila do školy, 
se okamžitě zorganizovalo pátrání a policejní 
vyšetřování. Na základě výpovědi svědků, kteří 
byli dokonce přítomni při dívčině nástupu do auta, 

se následně prošetřilo přes 700 aut z blízkého 
okolí, včetně auta Priklopila. Ten však tvrdil, že  
na dobu únosu má alibi, a policie na něm nebo 
jeho dodávce neshledala nic podezřelého. Tím 
bylo jeho policejní vyšetřování ukončeno. V tu 
chvíli by mohl celý Nataschin příběh dopadnout 
jinak a skončit dřív, než vůbec začal. Ale našli by ji  
v domě? Dokázali by policisté odhalit Priklopilovu 
důmyslnou skrýš? Můžeme se jen domýšlet.

Ze začátku trávila Natascha veškerý svůj čas 
zavřená v malé místnosti pod garáží, bez denního 
světla, a tento úkryt nesměla opouštět. Později, 
když si získala únoscovu důvěru a byla podle něj 
dostatečně slabá a vystrašená, aby neutekla, 
mohla chodit v jeho společnosti po domě,  
na zahradu, a nakonec také ven do města. 
Natascha vzpomíná, jak po půl roce věznění 
mohla poprvé vyjít nahoru do domu a umýt se 
v koupelně. Podle některých zdrojů vzal Priklopil 
dívku také lyžovat do blízkých hor. Když byla starší, 
Priklopil ji postupně stále více stavil do role své 
manželky, a tak pomáhala po domě s domácími 
pracemi, vařila a pomáhala také Priklopilovi  
s mytím auta a další prací na zahradě. 

Po dobu, co žila Natasha v úkrytu, nedostávala 
od únosce skoro nic k jídlu. V roce 2004 (v 16 
letech) ji Priklopil vážil, Natasha v té době měla 
pouhých 38 kg. Pokud dívka udělala něco, co se 
byť jen malinko příčilo Priklopilovým představám, 
byla bita. Později Natasha prohlásila, že se cítila 
jako vězeň v koncentračním táboře, což byl podle 
ní cíl jejího ponižování a hladovění. Natascha si 
v kobce psala deník na kusy toaletního papíru 
a zaznamenávala si hrůzy, které za svůj pobyt 
zažila.

„Dal mi aspoň 60 facek, pak 10–15 ran 
pěstí do hlavy. Chtělo se mi zvracet. 
Nakonec ránu pěstí plnou silu do pravého 
ucha, po které jsem omdlela.“

Domácí práce, hlavně mytí auta, bylo to, co 
Natashu nakonec zachránilo. Jednoho dne 
společně s Priklopilem vysávali a čistili auto  
na zahradě před garáží, když Priklopilovi zazvonil 
telefon. Priklopil odešel stranou, aby lépe slyšel, 
a Natascha zůstala na zahradě samotná. V dívce 
se ten den něco zlomilo, využila situace a utekla. 
Dostala se k sousedům, kteří zavolali policii,  
a Natascha se tak po 8 letech, 5 měsících a 21 
dnech dostala na svobodu. Poté, co se Priklopil 
vrátil k autu a Nataschu tam nenašel, pokusil se 
ji hledat. V tu dobu už ale byla Natasha pryč. 
Ihned poté, co zjistil, že ho Natascha opustila, 
se Priklopil rozhodl spáchat sebevraždu a ještě 
toho dne skočil pod vlak vídeňské rychlodráhy.

Priklopilovu smrt Natasha poměrně špatně 
nesla. I přes to, že byl jejím únoscem, si spolu 
za tu spoustu strávených let vybudovali poměrně 
silný vztah. Podle odborníků trpěla Natascha 
stockholmským syndromem a s únoscem si 
vybudovala silné emocionální pouto, které ji 
spolu se strachem bránilo pokusit se o útěk  
již dříve. To sama Natascha popírá, ale přiznává,  
že pro ni byl útěk náročný, protože prý věděla, 
že tím Priklopilovi píše rozsudek smrti. Již dříve 
jí sebevraždou vyhrožoval a ona ho znala natolik 
dobře, aby věděla, že jejím odchodem jeho život 
skončí.

Pachatelova sebevražda zkomplikovala následné 
vyšetřování a pátrání po motivu únosu. Policie 
měla teorii, podpořenou také 12letou svědkyní 
Nataschina únosu, že se na únosu podílelo 
více pachatelů a že šlo o jakýsi gang pedofilů. 
Natascha ale uvedla, že se nikdy s nikým 
kromě Priklopila nesetkala a že vždy jednal 
samostatně. Pravděpodobně se tedy jednalo  
o čin poháněný pochroumaným egem Priklopila, 
který trpěl komplexy ze svého těla a z neúspěchu 
u žen. Zároveň si podle expertů své komplexy 
a také traumata z minulosti kompenzoval 
perfekcionismem. Jako nejjednodušší cestu, 
jak se popasovat se svým nezdravě nízkým 
sebevědomím a najít si ženu podle svých 
představ, zvolil únos malé dívky a její přetvoření 
na dokonalou partnerku, vlastní princeznu. 
Únos byl s největší pravděpodobností motivován 
také sexuálně. Natascha krátce po svém útěku 
popírala, že by k sexuálnímu styku či znásilnění 
došlo, přestože popisovala, jak ji přivazoval 
a nutil ji spát s ním v jedné posteli. Později 
však přiznala, že jako starší byla k podobným 
aktivitám nucena. Víc se k intimním otázkám 
nechtěla vyjadřovat.

 O svém zajetí sama sepsala knihu 3 096, podle 
níž vznikl o pár let později také stejnojmenný 
film. V roce 2016 vyšla druhá kniha s názvem 10 
let svobody, ve které Natascha popisuje, jak její 
život na svobodě ovlivnily roky v zajetí. Několik 
let po útěku se Natascha stala majitelkou domu,  
ve kterém byla léta vězněna. Jako důvod, 
proč chce mít stále něco společného s místem 
spojeným s mnoha traumatickými zážitky, uvádí, 
že ho radši bude mít na starost sama a s jistou 
ironií bude platit poplatky a energie za dům, 
ve kterém nikdy nechtěla žít, než aby se stal 
turistickou atrakcí.

Naději pro pozůstalé v dalších tragických 
případech symbolizuje matka Nataschi, která  
po celou dobu odmítala připustit, že by její 
dcera mohla být mrtvá. Osm let se držela naděje  
na společné setkání a vyplatilo se!

Nikola Hanušová a Barbora Váňová 
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StockholmSký Syndrom

Specifická emoční vazba oběti  
k pachateli a závislost na něm. Název 
je odvozen z nepodařeného pokusu  
o vyloupení stockholmské banky, kde 
pachatelé následně drželi rukojmí a ti 
si k nim právě tuto vazbu vybudovali.

n aděje je nejčastěji spojována s pozitivním 
vnímáním. Představuje důležitý předpoklad 

psychické pohody především v náročných 
životních situacích. Podstatu naděje si nejvíce 
uvědomujeme právě ve chvílích, kdy jsou nároky 
na naši psychiku příliš velké, a její nedostatek 
pociťujeme nejzřetelněji v zoufalství a nouzi. 
Beznaděje si můžeme všimnout i u ostatních – já 
osobně se s nadějí a hlavně s jejím nedostatkem 
nejčastěji setkávám při svém dobrovolničení  
v nemocnici na oddělení dětské psychiatrie.

Téměř při každé návštěvě na oddělení  
u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů 
potkávám děti i dospělé, kteří prožívají pocity 
velice blízké beznaději. Dennodenně se musí 
potýkat nejen se svou nemocí, ale i s frustrací, 
nejistotou a mnohdy i s pocitem studu. Pacienti 
se často vyrovnávají s naprostou změnou denního 
režimu, s jiným prostředím a třeba s tím, že ze dne 
na den přijdou o své soukromí – není neobvyklé, 
že se na oddělení dětské psychiatrie setkáte  
s prosklenými dveřmi do pokoje, kamerami  
v každém rohu a s neustálým dohledem sestřiček.
        
Pacienti dětských oddělení navíc tvoří naprosto 
specifickou skupinu, co se přístupu k nim týče. 

Dětský pacient oproti dospělému v drtivé 
většině případů nemůže o své hospitalizaci 
rozhodovat a většinou ani nemá žádné možnosti, 
jak zasáhnout do průběhu léčby. Často tak  
na oddělení slýchávám, že „to stejně nemá cenu“ 
nebo „stejně s tím nemůžu nic udělat“. Nicméně 
osobně se domnívám, že zvláště pro psychiatrické 
pacienty je pocit vlastní sebeúčinnosti velice 
důležitý, jelikož může nejen přispět k lepší 
psychické pohodě, ale i k celkovému procesu 
léčby.
        
Jedním z nejsilnějších zážitků, které jsem měla 
krátce poté, co jsem s dobrovolničením začala, 
pro mě byly tzv. „prohlídky těla” – děti, které se 
sebepoškozují, musí být pravidelně kontrolovány, 
jestli si i během hospitalizace nadále neubližují. 
V praxi to však vypadá tak, že pacient je zavolán 
na ošetřovnu, kde je vyzván, aby se celý svlékl – 
mnohdy bez toho, aby měl alespoň do nějaké míry 
zajištěné soukromí před ostatními. Téměř pro 
každého, který si touto rutinou musel pravidelně 
procházet, to byl nepříjemný zážitek, se kterým 
však nemohl sám nic udělat. Když nemůžete 
říct NE na věci, které nechcete, ani je nemůžete 
nikterak změnit, je pak těžké si udržet naději.
 

naděJe  
na dětSké 
pSychiatrii



40 41ARCHETYPARCHETYP

Naděje je pro hospitalizované pacienty nesmírně 
pozitivní síla, která pomůže řadu nepříjemností 
spojených s léčbou překonat. Pokud pracujete  
s lidmi, kteří jsou v těžké životní situaci, mnohdy 
se neubráníte soucitu, lítosti, smutku atd. Já sama 
jsem s těmito pocity dost bojovala. Dodat naději 
v takových situacích je vždy správné rozhodnutí. 
Je ale zásadní, jak to uděláme. Pokud budeme 
tvrdit, že bude vše dobré a pacient se ze všeho 
uzdraví, i když sami víme nebo jen tušíme, že to 
není pravda, můžeme více uškodit než pomoct. 
U psychiatrických pacientů to platí obzvlášť.  
V situacích, kdy se za nadějným myšlením 
skrývá nerealistické přání, jehož splnění je velice 
nepravděpodobné (např. v případě nevyléčitelné 
nemoci, terminálních stádií nemoci atd.), je toto 
myšlení z dlouhodobého hlediska považováno 
spíše za škodlivé.

Někdy není možné, aby symptomy zcela vymizely, 
někteří s nemocí stráví celý život. Při správné 
léčbě a vhodném přístupu však kvalita jejich 
života může být zcela jiná, než kdyby se vzdávali 
v náročných životních okamžicích.

Osobně jsem měla zpočátku z naděje  
a především z práce s jejím nedostatkem veliký 
respekt. Postupem času jsem však zjistila, že to 
není žádná věda – mnohdy stačí s pacienty jen 
zkrátka „být“, poslechnout si, co je trápí, anebo 
odvést negativní myšlenky k nějaké kreativní 
činnosti nebo ke hře.

Obrovsky důležité je respektovat individuální 
situaci pacientů, nepřesvědčovat je o své pravdě 
a především jim v žádné situaci, ať už sebevíc 
smutné, nelhat.

Aneta Irová

Čas mi někdy běží jako bláznivý. V diáři 
se mi kupí hromada úkolů a povinností,  
co bych do kdy měla stihnout, a mě při 
pohledu na nesplněné položky mrazí. 
Příchod zimy nelítostně bere další desítky 
minut denního světla a jeho nedostatek 
mi k produktivitě taky zrovna dvakrát 
nepřidává. 

z kouškové klepe na dveře, z každé strany se 
valí další podněty a jedna myšlenka mě ani 

v noci nenechává v klidu spát: „Mám nějakou 
naději to všechno zvládnout?“ I takhle se někdy 
cítím. A vy to možná znáte taky. Pokud ano, 
možná je důležitější než kdy jindy dbát na vlastní 
psychohygienu.

Je dobré si občas připomenout, že o sebe  
a své duševní zdraví je potřeba pečovat. Kroků 
vedoucích k dušení rovnováze je mnoho a někdy 
stačí opravdu jen maličko. Můžou jimi být chvíle 
strávené s rodinou či přáteli, procházka v přírodě 
nebo užívání si paprsků zimního sluníčka. 
Zaměřit bychom se měli zejména na dostatek 
spánku a spánkovou hygienu (takže žádné 
scrollování reelsů před ulehnutím), vyváženou  
a pestrou stravu nebo na pravidelný pohyb, 
za což si můžete dosadit nepřeberné množství 
sportů a činností dle Vaší libosti. Vhodným 
nástrojem pro zklidnění může být i praktikování 
mindfulness, které nás učí nebýt tolik zapleteni 
v myšlenkách, ale naopak ukotveni v přítomném 
okamžiku nohama pevně na zemi s vědomím 
toho, co se v nás zrovna odehrává. Taková 
schopnost nám může v náročných situacích 
pomoci poodstoupit od problému a nereagovat 
na něj impulzivně, ale s uvážením. Za zmínku stojí 
i správná organizace času. Plánování, používání 
diářů, připomínky v telefonu, to všichni známe. 
Mým osobním převratným objevem se v tomto 
staly týdenní organizéry vytisknuté a připevněné 
na nástěnku nad pracovním stolem, kde mohu 
mít své plány neustále na očích. Sláva týdenním 

organizérům, šiřte to do světa! Taková věc se 
může zdát téměř banální, pro mě však vzhledem 
ke střídavým epizodám aktivního používání diáře 
a mnohonásobně déle trvajícího zapomínání, 
že nějaký diář existuje, to znamenalo velikou 
změnu. Podtrženo, sečteno, nejen, že nám tyto 
metody psychohygieny dělají radost, nýbrž nám 
i pomáhají se vypořádat s náročnými situacemi, 
každodenním stresem, umožňují nám jej snáze 
ventilovat a působí tak jako prevence úzkostí  
či mentálního vyčerpání.

Někdy se ale může stát, že už je na preventivní 
opatření pozdě, že jsme sami sebe opomíjeli 
moc dlouho a je toho na nás více, než je 
únosné. Zkrátka někdy nám na změnu k lepšímu  
už vlastní síly nestačí. Nikdy na to ale nejsme 
sami, věřte mi. Kromě záchranné sítě v podobě 
rodiny, partnera*ky či přátel se nabízí i možnost 
odborné pomoci. Můžeme využít třeba služby 
psychoterapie, která pro nás zdaleka nemusí 
znamenat jen akt poslední záchrany, může 
nám sloužit i jako forma dlouhodobé práce  
na sobě samých. Mimo to je možnost se obrátit 
i na psychologický tým akademické poradny 
Pedagogické fakulty, který zde poskytuje 
psychologické poradenství, a konzultovat s nimi 
svou situaci. 

pSychohygienické okénko
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Pustím si  

Disney animák 

JDu na Procházku  

se Psem a Dám si 

Dobré kafe

Hraju (učím se)  

na kytaru

učím se  

nové věci

Kopu do míče

svěřím se svým 

Kamarádům

choDím  

na teraPii
udělám si Kafe  

v oblíbeném HrníčKu  

a seDnu si s ním Do 

Křesla K oKnu

meDituJu 

 (i 5 minut denně  

je paráda)

trávím čas se 

svou roDinou

cvičím

koukám 

 na frienDs

vařím něco 

Dobrého

Kreslím si

V případě, že v danou chvíli budete cítit akutní 
nepohodu, můžete si zkusit ulevit i vy sami,  
a to praktikováním nejrůznějších jednoduchých 
cvičení, jako je třeba nekoordinované vytřepávání 
končetin pro uvolnění nahromaděné tenze z těla, 
zaměřování pozornosti na dech a provádění 
zklidňujících dechových cvičení nebo například 
Jacobsonova progresivní svalová relaxace. 
Provést akutním stavem mohou i mobilní aplikace 
k tomu uzpůsobené (např. Nepanikař) a vždy je 
možnost obrátit se i na tísňové linky.

Jak může být i z výše uvedeného jasné, každému 
vyhovuje něco jiného a každý může mít vlastní 
strategie a metody, jak podpořit své duševní 
zdraví. Možností je mnoho a je čistě na Vás, jaké 
způsoby zvolíte. Můžete se nechat inspirovat 
i tím, jak o sebe pečují členové naší redakce. 
Tolik různých způsobů, jak se cítit lépe, mi přece 
jen dává velkou naději, že i v těch náročných 
situacích jsou cesty, jak to nakonec zvládnout. 
Zkusme si tedy zvědomit, co hezkého pro sebe  
a své duševní zdraví můžeme i preventivně dělat, 
a vytvořme si z toho příjemný rituál. Tak co pro 
sebe dnes uděláte Vy?

Denisa Kameníková

Vyzkoušejte je nebo Se jimi inSpirujte 
a zkuSte pro Sebe dneS udělat něco 
hezkého.`

mazlím se  

a obJímám  

svoje blízKé 

dám si čoKoládu, 

pomazlím  

se s PeJskem

leHnu si  

s oblíbenou 

KnížKou  

(pst, Harry potter)

JDu na Procházku 

a něco dobréHo  

s něKým blízKým

dodaTek  
k pSychohygienickému okénku:

V minulém čísle jsme si v rámci psychohygienického okénka povídali o teroru 
příležitostí a jak ho zvládnout. Téma tohoto čísla je naděje, která může v těchto 
šedivých dnech někomu trochu scházet. 

Sluníčko nám moc nesvítí, blíží se zkoušky, nemáme třeba ještě nakoupené vánoční 
dárky. Je toho hodně, a tak je možné, že se necítíme stejně dobře jako v létě. Může 
to pro nás být ukazatelem toho, že bychom se měli zastavit, zpomalit, odpočinout 
si a pořádně se nadechnout. 

Chceme vás moc podpořit v tom, abyste mysleli na sebe stejně, jako myslíte  
na svoje blízké. Za naši redakci přinášíme pár tipů, které nám fungují, když se 
nemáme dobře nebo prostě potřebujeme dobít baterky.
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křížoVka 

1. Odkud pochází metoda Kintsugi?
2. Psychický stav, který se vyznačuje bludy, podezřívavostí a vztahovačností
3. Koníček pana docenta Preisse
4. Kolegiální sdílení za přítomnosti externího pracovníka za účelem inspirace, normalizace, sebereflexe  

a budování vztahů „my“
5. Příjmení hrdinky z krimi okénka
6. Potvrzení (např.: souhlas od snícího, že naše interpretace snu jsou správné)
7. Autor kognitivní teorie naděje (příjmení)
8. Herbal Heroin
9. Pozitivní stres
10. Jak se nazývá zneužívání návykových látek?

__________________vede ke zdravějšímu životnímu stylu. Může potlačit začátek onemocnění, zmírnit 
vážnost nemoci a urychlit zotavení. Působí skrz imunitní systém, má vliv na naše emoce a sociální 
život. Dokonce je podle podle výzkumů Roberta Plomina z 25% dědičný. Samozřejmě má velmi 
blízký vztah k tématu čísla: Naděje. 

O co se jedná se dozvíte v tajence…
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RUBRIKA

redakce 

Zleva:  

Barbora Váňová, Denisa Kameníková, 

Sára Korábová, Barbora Brožová, 

Martin Mikula, Aneta Irová,  

Michaela Škrábová, Veronika Plachá, 

Nikola Hanušová.

redakce:
kdo Vám přineSl tohle číSlo?
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