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Co si počí(s)t?

Vážení a milí studenti psychologie,

až obdržíte svůj vysokoškolský diplom, najdete na jeho 
první řádce písmena Q.B.F.F.F.Q.S., která jsou zkrat-
kou žehnající formule Quod bonum felix faustum for-
tunatumque sit – kéž je to dobré, šťastné, příznivé 
a  zdárné. Tato písmena budou vyjádřením faktu, že 
více než o ukončení studia jde o počátek nové životní 
etapy, kdy budete oficiálně zařazeni mezi m(ag)istry 
psychologického cechu. 

Už teď jste ovšem součástí psychologické 
komunity. A pro každou komunitu je důležitá komuni
kace – pro psychologickou obzvlášť. Proto jsem rád, 
že právě dochází k jejímu obohacení časopisem. Po-
slední studentský časopis katedry psychologie FF UK 
(časopis Propsy) se v  devadesátých letech profesi-
onalizoval a  vznikl z  něj časopis Psychologie dnes. 
A  od  té doby nám na  katedře psychologie časopis 
citelně chyběl. 

Od časopisu si slibuji nejen medializaci pro 
studenty zajímavých informací, ale také kultivovanou 
mediaci důležitých (a někdy i kontroverzních) témat 
výuky psychologie. Studenti katedry psychologie UK 

si svůj časopis zaslouží. Jak nás slovo zásluha upo-
zorňuje, jde o pozitivní výsledek předchozího skutku. 
Děkuji tedy těm, kteří se na prvním čísle časopisu po-
díleli. Nyní je důležité, aby na tento první počin navá-
zaly počiny další. A co si tedy počít? Začněte prosím 
četbou. A pak Vás určitě napadne, jak se připojit, aby 
se časopis z Vašich dílčích počitků a vjemů proměnil 
v komplexnější obraz studia na naší katedře. 

Je vhodné připomenout, že formule 
Q.B.F.F.F.Q.S., která je v  obřadech a  dokumentech 
Karlovy univerzity používána již po  staletí, pochází  
z  Ciceronova spisu „O  věštění“. Má smysl v  dnešní 
době používat starověké magické formule? Nepo-
chybně. Jako psychologové víme, že vyslovenou vizi  
(a někdy i Počitek) následují činy, a  tím se magické  
formule mění v  sebenaplňující se proroctví. A  vize  
v realitu. Ať už se to týká tohoto časopisu nebo Vaší bu-
doucí psychologické profese. Proto si dovolím tomuto 
časopisu stejně jako  Vašemu studiu popřát QBFFFQS.

RadvaN  
BaHBoUH
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ZÁSTUPCI ROČNÍKŮ
vzniká nový studentský poradní orgán kated-
ry. všechny ročníky byly vyzvány k volbě svých 
zástupců tříd, kteří se budou účastnit diskuzí 
o plánovaných změnách a budoucím směřová-
ní katedry. zájemci o tento post by měli vedení 
katedry odevzdat list papíru s patnácti podpisy 
svých spolužáků z ročníku, aby tak potvrdili, že 
do nich zbytek ročníku vkládá důvěru.

FINANČNÍ OCENĚNÍ  
AKTIVNÍCH STUDENTŮ

Nadační fond na podporu katedry psychologie 
oceňuje aktivní studenty. Studentům, kteří byli 
nominovaní v prvním čtvrtletí tohoto roku, bylo 
dohromady vyplaceno více než 40 tisíc korun. 
Pokud víte o  někom, kdo vykazuje mimořád-
né vědecko-publikační, výukové či jiné aktivi-
ty, které přispívají k  dobrému jménu katedry, 

 neváhejte zaslat jeho nominaci vedení katedry  
(je možné nominovat i sám sebe). další uzávěr-
ka návrhů je 30. června 2019.

NOVÍ VYUČUJÍCÍ
Během tohoto akademického roku byla naše 
katedra posílena o  mnoho nových členů. Ně-
kteří z nich nám poskytli zajímavé a inspirativ-
ní rozhovory, které naleznete na následujících 
stránkách.

AKREDITACE
akreditace bakalářského i  magisterského stu-
dijního programu Psychologie byla schválena 
akademickým senátem FF Uk. Schválení akre-
ditace doktorského studijního programu je oče-
káváno v  dohledné době. termín přijímacích 
zkoušek je zatím v řešení. Pro aktuální informa-
ce sledujte web katedry.

NOVÉ PORADENSKÉ  
CENTRUM

v kampusu Hybernská se v březnu 2019 ote-
vřelo nové Poradenské centrum FF Uk, které 
navazuje na  tradiční psychologické poraden-
ství, jež naše katedra pro fakultu poskytuje 
od roku 1998. v Poradenském centru lze využít 
také sociálně-právní poradny, která nabízí soci-
ální podporu studentům v obtížné životní situa-
ci, ale i konzultace týkající se sociálních dávek, 
problematiky bydlení, hospodaření s  penězi 
a mnoha dalších témat.

ZÁŽITKOVÉ SKUPINY  
ARTETERAPIE

začátkem března také pod Poradenským cen-
trem FF Uk začaly fungovat zážitkové sku-
piny s  využitím prvků arteterapie. výtvarná 
zdatnost není vůbec rozhodující, zásadní je 
naopak chuť tvořit a  projevit se, díky čemuž 
může dojít k uvolnění vnitřního napětí a vyjá-
dření emocí. v rámci pilotního provozu centra 

zatím fungují dvě skupiny týdně. Pokud vás 
tato nabídka zaujala, sledujte web fakulty, kde 
se dozvíte  informace o plánování dalších kurzů 
v budoucnu.

E-KNIHY ZDARMA
Nakladatelství karolinum nabízí pro studenty 
a  zaměstnance Uk zdarma nové elektronické 
knihy. v  databázi elektronických zdrojů si tak 
můžete bezplatně stáhnout nejrůznější tituly. 
Hodit se může třeba kniha Metodologie, meto-
dy a metodika vědeckého výzkumu (autor Fran-
tišek ochrana) nebo anatomie pro nelékařské 
zdravotnické obory (autor david kachlík).

MATLAB ZDARMA
od začátku roku mají studenti a  zaměstnanci 
Uk možnost zdarma získat program MatLaB, 
který lze využít k  nejrůznějším vědeckým 
a technickým výpočtům, simulacím a analýzám 
dat. Návod k  instalaci naleznete na stránkách 
Ústavu výpočetní techniky Uk.
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Rozhovor s prof. Stuartem Brodym

Prof. Stuart Brody  se narodil v uSa. dlouhodobě se věnuje sexuální,  
klinické a forenzní psychologii. zabývá se také 
psychologickou metodologií. Publikoval přes 190 vědeckých 
článků. Server researchgate uvádí u jeho osoby téměř  
4700 citací. Stuart Brody působil na univerzitách ve Skotsku 
a v německu. v new yorku pracoval jako klinický psycholog. 
nyní působí na Katedře psychologie ff uK (na částečný 
úvazek).

navštívil jste mnoho zemí.  
Kterou z nich jste si oblíbil nejvíce?
Je těžké určit, která je nejlepší. všude je něco pěkné-
ho. Něco se mi líbí na Francii, něco jiného zase tady, 
v Praze. Různé země nabízejí různé věci.

na přednášce jste zmiňoval, že situace 
v západních zemích není pro vědní obory příznivá. 
Lze se tam setkat s velkým množstvím korupce. 
Považujete stav v tuzemsku za podobný?
Jedním z hlavních důvodů, proč jsem zamířil do české 
republiky je, že tu není takové množství korupce. Stále 
zde panuje velký respekt vůči vědomostem, výzkumní-
kům i vzdělávání na všech úrovních. toho si velmi cením.

Kterou z vašich studií byste doporučil  
čtenářům k přečtení?
záleží, o co mají zájem. v jedné velmi dobré empirické 

vít kRIštoF,  
LEoNa PLášILová

Rozhovor

Lidé, naučte se  
nevyhýbat

čím jste na prvním místě?  
Jste vědcem, nebo psychologem?
No, jsem zajímavý muž (smích). v prvé řadě jsem kli-
nickým psychologem, což zahrnuje mnoho aspektů. 
dělal jsem psychoterapii i  psychodiagnostiku. Nyní 
se věnuji supervizím, tréninkům, výuce a výzkumu.  
většinu času zpracovávám forenzní posudky. Jed-
ná se o posuzování velmi závažných zločinů, žádné 
kapsářství.

na přednášce jste zmiňoval své rodiče,  
kteří byli také vědci. vnímáte, že vás jejich 
povolání nějak ovlivnilo?
oba dva byli profesory biofyziky. Studovali například 
to, jak rostliny využívají světlo k výrobě energie. Mys-
lím, že mě to ovlivnilo, protože jsem vyrůstal ve velmi 
intelektuálním prostředí. když jsem byl malý, často mě 
brali s sebou do práce na univerzitu. 
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zjistil o vlivu na zdraví, bylo pozoruhodně  konzistentní  
napříč kulturami i metodami výzkumu – ze všech dru-
hů sexuálního chování jediné, které je stále spojené 
s  lepším fyzickým i  duševním zdravím, je vaginální  
pohlavní styk.

co může být důvodem?
Existuje mnoho teorií. Jedna z  nich se odkazuje 
na  evoluci. Říká, že evoluce silně oceňuje jakékoli 
chování, které může byť jen trochu napomoci pravdě-
podobnosti reprodukce genů. Pochopitelně neexistuje 
nic, co by bylo více svázané s reprodukcí, než vaginál-
ní pohlavní styk. takže dává smysl, že síly evoluce by 
z toho velmi těžily. Jiné druhy sexuálního chování, jako 
například orální sex, nevykazují korelaci s lepšími ani 
horšími zdravotními výsledky. a pak jsou tu ty druhy 
sexuálního chování, které jsou nepříznivě spojeny se 
zdravím, jako například masturbace nebo anální styk.

7

studii jsem se zabýval vitamínem C a  stresem. také 
bych doporučil své články o  rozdílech mezi různými 
druhy sexuálního chování. 

výsledky vašich studií, zaměřených  
na sexuální chování, ukazují, že ze všech  
druhů pohlavních styků je vaginální  
pohlavní styk nejpřínosnější pro lidské zdraví.  
na druhou stranu, mnoho žen není  
při vaginálním styku schopno dosáhnout  
orgasmu. Jak spolu tato fakta souvisejí?
když jsem spolupracoval s  Petrem Weissem, reali-
zovali jsme výzkum s  populačně reprezentativním 
vzorkem účastníků. zjistili jsme, že pouze malé množ-
ství  českých žen nikdy nedosáhlo vaginálního orgas-
mu (pouze 20 % a méně). Někteří tvrdí, že vaginální 
 orgasmus se týká jen menšiny žen, ale data z několika 
reprezentativních studií ukazují pravý opak. to, co jsem  



zní to zajímavě a zároveň trochu odvážně.
Někteří lidé mi říkají „Vy jste jak moje babička, ta je 
taky proti masturbaci!“. ale já se nestarám o  to, co 
říká vaše babička nebo co říká kinsey (americký psy-
cholog, pozn. red.). zajímá mě, co říkají data. Já sám 
realizuji výzkumy trochu odlišně, než většina vědců. 
Mnozí z nich začínají teoriemi a pak pro ně hledají 
nějaké potvrzení. zatímco já nejprve hledám nějaké 
důkazy a potom se snažím zjistit, jaká teorie jim nej-
více odpovídá, nejlépe jim pasuje. 

existuje podle vás nějaký důvod,  
proč mají ženy také klitoridální orgasmus? 
Některé ženy mají dokonce orgasmus způsobe-
ný stimulací prsou. Myslím, že je úžasné, kolik cest 
k orgas mu existuje. dokonce i v některých sexuálních 
polohách (ne ve  všech) 
dochází k nezáměrné sti-
mulaci klitorisu. Existují 
studie žen s  poraněním 
míchy, které také dosahu-
jí orgasmu, ačkoli nemají 
žádné propojení s  klitori-
sem. Setkal jsem se také 
se zajímavými ženami, kterým k  orgasmu postačilo 
pouze záměrné soustředění. Neměly potřebu žádných 
tělesných stimulací. dostaly se do  zvláštního transu 
a postupně prožily orgasmus. Je to velmi malá skupina 
žen, ale mají velmi zajímavou sexualitu.

zmínil jste, že v současné době provádíte mnoho 
forenzních analýz. nejsou příběhy, které slýcháte, 
příliš neodbytné? Jak se jich zbavujete?
obecně to pro mě není až takový problém. Můj přístup 
je takový, že si dovolím ty pocity prožít. Je v pořádku 
být chvíli smutný. krátce smutek pociťujete, ale pak ho 
opustíte, posunete se dál.

Preferujete jako klinik nějaký přístup?
I přesto, že mám školení v mnoha různých oblastech, 
hodně z  toho, co dělám, jsou supervize a příležitost-
né konzultace. Přístup, který používám, bych nazval 

psychoanalyticky informovanou behaviorální terapií. 
Ne kognitivně-behaviorální terapií, ale behaviorální te-
rapií. v  posledních letech se u  některých odborníků 
kognitivně-behaviorální terapie stala trochu rigidní. Její 
výzkum v průběhu let ukazuje méně výhod, než by-
chom očekávali. Preferuji čistou behaviorální terapii. 
Nechci nutit lidi, aby věřili, že jsou ostatní lidé dobří 
a že budoucnost je zářivá, jak někteří odborníci kogni-
tivně-behaviorální terapie naznačují. doufám, že paci-
entům pomáhám, naučit se věcem nevyhýbat.

co byste doporučil studentům,  
kteří se chtějí stát klinickými psychology?
Mnoho věcí. za prvé je dobré získat rozsáhlé znalosti 
ve více přístupech, abyste příliš netíhnuli jen k jedno-
mu z nich. za druhé, snažte se být neutrální v klinické 

a  forenzní práci. Někdy 
je nejlepším způsobem, 
jak pomoci lidem, ne-
snažit se až moc. Pocit, 
že jim musíte pomoci, 
ve  vás může vyvolávat 
zoufalství. zejména citliví 
jedinci, kteří mohou být 

těmi nejlepšími terapeuty, si ale musejí najít optimál-
ní způsob sebezvládání. Nápomocné jim mohou být 
 vysoce kvalitní supervize.

zdá se, že jste velmi pracovitý. máte nějaké 
osvědčené psychohygienické postupy?
Nejdůležitější je mít dobré vztahy. trochu cvičím a věnu-
ji pozornost tomu, co jím. a také nemám doma  televizi.

Kdo ze světových psychologů vás inspiruje?
Je jich mnoho. Budu provokovat a zmíním někoho, 
kdo byl vynikající, ale podle všeho zemřel psycho-
tický – Wilhelm Reich. Isaac Newton byl také geniální    
a zřejmě zemřel psychotický. to neznamená, že by  
diferenciální počet nebo gravitace byly špatně. také 
se mi líbí práce Josepha Wolpeho. Byl přímočarý 
a  jeho přístup k  léčbě byl velmi účinný, ale nepří-
liš okouzlující.  Nicméně funguje. také albert Ellis,  
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Nechci nutit lidi, aby věřili,  
že jsou ostatní lidé dobří  

a že budoucnost je zářivá,  
jak někteří odborníci kognitivně- 
-behaviorální terapie naznačují. 



se kterým jsem se setkal. Byl trochu dramatický 
a nervózní, ale chtěl pomoci svým pacientům a sku-
tečně mnohým z nich pomohl.

máte nějaké plány na naší katedře?
Pracuji sám na  sebe, u  vás na  katedře pracuji jen 
na  zkrácený úvazek. Mou hlavní činností zde je vý-
zkum. S vedoucím katedry jsme diskutovali možné bu-
doucí přednášky, které by 
se mohly týkat například 
klinických aspektů osob-
nosti. Možná časem. Pro-
zatím zde budu jako host 
pouze přednášet o  meto-
dologii (včetně publikování) a sexuální psychologii.

Říkal jste, že jste introvert, který se naučil  
některé dovednosti extraverta.  
Jak se to stalo?
Jedna psychologická teorie s  určitou podporou výz-
kumu tvrdí, že mozky extravertů jsou nedostatečně 
podněcovány vnitřně, a proto hledají vnější stimulace 
k dosažení příjemnějšího stavu. Jako introvert si vysta-
čím se svými myšlenkami a pečlivě vybranými zdroji 
vnější stimulace včetně vybraných vysoce kvalitních 
sociálních interakcí. získal jsem některé dovednosti, 
které jsou obvykle spojovány s extraverzí, protože jsou 
užitečné například při přednášení. dlouhé přednášky 

by měly být zábavné, jinak hrozí, že ztratíte poslucha-
če. Některé z těchto dovedností mi také pomohlo zís-
kat moje školení v poskytování skupinové terapie.

někdy mám pocit, že je náš svět  
pohodlnější pro extraverty.
ano. Protože se stal hlasitějším a povrchnějším. když 
jsem se setkal s  Hansem Eysenckem, mluvili jsme 
spolu čtyři hodiny. Byl to velmi vážný, starý muž, ale 
jedna z věcí, kterou jsem ho rozesmál, byla věta: „Ex-
traverti jsou upíři.” abych to vysvětlil, hodně jsem 
cestoval. když jste uvězněni v  letadle, řekněme osm 
hodin, s osobou, jež vás chce využít k zábavě, která 
vám  ovšem zábavná nepřijde, je, metaforicky řečeno, 
trochu jako upír. Jeden přístup, který mám proti těmto 
metaforickým upírům, je takový, že když začnou mlu-
vit, prostě řeknu: „Žadne anglicky.” (Tuto větu cituje-
me v originálním znění, pozn. red.)

co byste vzkázal studentům psychologie?  
můžete jim dát nějakou životní radu?
Někdy se lidé domnívají, že existuje životní rada, jedno-

duché řešení pro všechno. 
to je zjednodušující a ně-
kdy škodlivé. Nicméně 
vám jednu rychlou radu 
dám, protože se mě někdy 
lidé ptají: „Existuje nějaká 

rychlá rada pro lepší sexuální život?” tady je. Je to také 
stejná rada, kterou dávám studentům v  mých hodi-
nách. Je prostá: „Buďte pozorní a přítomní.” Možná 
takoví nechcete být během stomatologických výkonů, 
ale během sexu, buďte pozorní. Pokud jste ve  třídě, 
buďte pozorní. tuhle schopnost můžete různým způ-
sobem trénovat. Například všímavostí. v dnešní době 
je to stále obtížnější, protože svět je příliš stimulující 
a povrchní. Být odborníkem vyžaduje stále více prá-
ce, když existuje tolik rychlých počítačových odpovědí 
na internetu, včetně odpovědí, které nám vyplivne ten 
malý stroj závislosti, který u sebe většina z nás nosí. 
Jednoduše být přítomný, být plně přítomný v životě, je 
velmi důležité. ❚ 
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Někdy je nejlepším způsobem,  
jak pomoci lidem,  

nesnažit se až moc.
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Šance na nový 
začátek

vít kRIštoF

do diagnostického ústavu ho přivedla máma. teprve 
včera mu řekli, že příštích minimálně 6 týdnů nestráví 
doma. Báli se, že by utekl, kdyby to věděl dřív. Petr má 
potíže s prospěchem, nechodí do školy, zkouší drogy. 
Několikrát kradl v  obchodech. Rodiče ho absolutně 
nezvládají. Nějaký čas docházel do  ambulance stře-
diska výchovné péče, ale nic se nezměnilo. Nakonec 
Petra soud poslal do diagnostického ústavu.

Pobyt začíná pohovorem se sociální pracov-
nicí. Petr dostane podrobné informace o chodu ústavu, 
od budíčku (6:30), do  večerky (21:45). Pak ho čeká 
méně věcný, ale neméně důležitý pohovor s  psycho-
ložkou. „Děti mají často strach. Jsou v novém, cizím 
prostředí. Budou tady několik týdnů. Při pohovoru se 
je snažím především uklidnit. Ty, kteří sem přijdou 
s pocitem, že tu budou ostatním velet, zase seznámím 
s tím, že zde násilí netolerujeme. Zakázané jsou sa-
mozřejmě také drogy. Všechny přestupky a problémy 
se řeší, u těch závažnějších spolupracujeme s policií.“ 
Práce s každým dítětem je trochu jiná. Během pohovo-

ru pokládá psycholožka poměrně běžné otázky týkající 
se rodiny, školy, návykových látek, zájmů, ale i případné 
trestné činnosti nebo rizikového chování. Psycholožka 
si obvykle také vyslechne přímo od dětí, proč se dle je-
jich názoru ocitli v ústavu. Nový klient je seznámen ne-
jen s pravidly ústavu, ale také s tím, že bude průběžně 
testován na návykové látky (pokud s nimi má problém). 
důležitý je také prostor pro dotazy na konci rozhovoru. 
Následuje zdravotní prohlídka a  také soupis osobních 
věcí dětí kvůli případným krádežím. 

První tři dny jsou nejtěžší. děti si zvykají 
na nový kolektiv, nové prostředí a nový režim. dopole-
dní výuka v diagnostických třídách se střídá s brigáda-
mi. Chlapci mají rozdílnou úroveň znalostí a dovedností. 
každý má tedy zadanou jinou práci. Učitel je postupně 
obchází, radí a  pomáhá. „Snažíme se, aby si řádně 
upevnili vzdělání na úrovni ZŠ. Někteří kluci, kteří jsou 
vedeni na školách, mají individuální vzdělávací plán.“ 
ve škole se také probírají pro chlapce aktuální témata, 
jakými jsou vztahy, násilí, návykové látky, zásady hygieny 

Jaká je náplň práce psychologa v diagnostickém 
ústavu pro mládež? Jaké starosti a radosti ho v praxi 
potkávají? to nám rozkryje psycholožka pracující 
v oboru už 6 let, mgr. hana novotná. Povídáním 
prostupuje příběh smyšleného chlapce Petra.

Práce psychologa  
v diagnostickém ústavu
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Hana Novotná zastává v ústavu kromě role 
psycholožky i  roli garantky. Má tedy na  starosti sku-
pinku 6 chlapců, které provází celým pobytem. Mluví 
s každým ze své skupiny alespoň jednou týdně. S ně-
kterými se podle potřeby vídá i  častěji. Sleduje, jak 
se jim daří a je tu pro ně, kdykoliv potřebují. „Každé 
ráno se podívám na záznamy, co se dělo večer a noc 

předtím. Když tam třeba najdu, že někdo z kluků je 
v psychické nepohodě, protože se po telefonu nepo-
hodl s mámou, probereme to spolu u mě.“ obvykle 
si děti bere přímo z hodin ve škole. Někdy s ní chtějí 
mluvit sami, a tak se přihlásí a přijdou do kanceláře.

Petr na pohovorech mluví o  všem možném  
– o životě v ústavu, ale také o své rodině. čeká ho také je-
den z mnoha psychometrických testů. „Za těch 6–8 týd- 
nů musíme odevzdat zprávu o každém z dětí. Děláme 
psychologické vyšetření, testujeme. Obvykle děláme ty 
testy, které jsou pro konkrétní dítě a následnou práci 
s ním užitečné. Nemá smysl nechat ho sedět několik 
hodin nad testem, kdyby nám pak výsledky byly k ni-
čemu. Za velmi důležité považujeme pozorování dětí 
při aktivitách, hlavně ve  vypjatých situacích. Kromě 
toho je také užitečné vědět, jak se dítě chová mimo 
zařízení – na vycházkách a víkendových dovolenkách.“

dět i  z  d iagnost ického ústavu na  tzv.  přeneseném provozu

nebo například pohlavně přenosné nemoci. Chlapci si 
mohou přivydělat prací (na dohodu o provedení práce) 
s Pražskými službami nebo s komwagem (společnost se 
zabývá čištěním a odvozem odpadu, pozn. red.). odpo-
ledne mají pestrý program. Sportují, věnují se různým 
hrám, malují nebo tvoří z keramiky. v budově ústavu je 
i malá posilovna a několik hudebních nástrojů. děti také 

jezdí na  výlety. Nejtěžší je to s motivací. „Je důležité, 
abychom se aktivit účastnili s nimi. Třeba na běžecké 
závody hned chtělo více kluků, když věděli, že poběží 
i většina personálu. Nechtějí, abychom na ně jenom 
koukali a drželi jim věci.“  ze samotných zážitků jsou 
nadšení, v životě jich zatím měli málo. „Jednou v  létě 
jsme byli s dětmi na tzv. přeneseném provozu v Peci 
pod Sněžkou. S  kolegou jsme dostali nápad, že jim 
nabídneme možnost jít na východ slunce na Sněžku, 
ale vlastně jsme nečekali, že se někdo přihlásí. Nako-
nec skoro všichni sami vstali o půl třetí ráno a vyrazili 
jsme. Dodnes na to rádi vzpomínají. A já také.“

ze začátku má Petr volno jednu hodinu 
denně. Pokud všechno funguje správně a nenastanou 
problémy, tak se může zhruba za 5 týdnů propracovat 
až ke 3 hodinám vycházek denně. Může získat i pro-
pustku na celý víkend, pokud má u koho jej trávit. 
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Podobná situace se naštěstí stává jen opravdu málo-
kdy. „Když se něco takového stane, udělíme negativ-
ní opatření ve výchově (to může být neúčast na ně-
jakém atraktivním programu nebo omezení možnosti 
trávit čas mimo zařízení). OSPOD nebo rodiče také 
obvykle nedají souhlas k  dovolence.“ Různé krizo-
vé intervence jsou v ústavu poměrně časté. „Zrovna 
před nedávnem jsme řešili psychickou dekompen-
zaci jednoho chlapce. Měl vysazená antidepresiva, 
protože užíval THC. Zařídili jsme mu i krátký pobyt 
na psychiatrii, aby mu pomohli a znovu nasadili me-
dikaci.“

Chlapci však umí i  mile překvapit. když 
měla Hana narozeniny, Petr a chlapci, kteří jsou umís-
těni ve  výchovné skupině při diagnostickém ústavu, 
se složili, a za malé kapesné, které obyčejně utráce-
jí za cigarety, koupili květinu. „Snažíme se, aby tady 

Uprostřed dne se rozlétnou dveře, Petr se 
dostal během přestávky s někým do konfliktu. Seběh-
ne se několik členů personálu, včetně psycholožky. 
Rváče už od sebe odtrhli ostatní kluci spolu s učite-
lem, který měl zrovna službu. „Co děláš? To nechceš 
na dovolenku?“ domlouvá Petrovi spolubydlící. kon-
flikt se pak následně řeší. kdo a proč se chtěl prát. 

na příliš dlouhou dobu. obvykle se zdržují blízko svého 
domova a policie je brzy vypátrá. Petr se dokonce vrátil 
sám. Byl za dívkou, kterou nechtěl opustit, takže přišel 
o den později. „Také je to útěk, ale posuzujeme ho 
smířlivěji, než když utečou třeba za drogou. Nelehká 
práce nastává, když utečou domů a  rodina je kry-
je. Opravdu ojedinělý případ, zdaleka nejdelší útěk, 
trval asi rok a měsíc. Jednomu chlapci se podařilo 
vycestovat do Anglie, kde pro někoho pracoval, a byl 
dobře schovaný. Přišel si k nám až krátce po osm-
náctinách pro věci.“ Po návratu čekají Petra tři dny, 
kdy je převážně v zařízení. Hana s ním útěk následně 
na pohovorech řeší.

v  průběhu celého pobytu psycholožka    
s Petrem probírá, co dál. Pokud to bude možné, vrá-
tí se zpátky do rodiny. Pokud ne, domlouvají vhodné 
zařízení, kam ho přemístit. obvykle to jsou výchovné 

děti žily pokud možno běžným způsobem života… 
Učíme je, jak se správně chovat. Někteří doteď ani 
nevěděli, že existují určitá základní pravidla.“

Petr utekl. Nevrátil se z vycházky. o útěku 
se ihned dozvěděli rodiče, informace jsou předány pří-
slušnému soudu a policii, která Petra zařadila do da-
tabáze hledaných osob. Chlapci většinou neutečou 

Umělecká tvorba dět í  z  d iagnost ického ústavu



ústavy. Hodně záleží na tom, jak se choval během po-
bytu a jaké zařízení ze sítě by pro něj bylo nejvhodněj-
ší. Roli zde hraje celá řada faktorů. Nakonec o přesu-
nu rozhoduje soud, který ale zpravidla dává na postoj 
rodičů, kurátorů a doporučení z ústavu. Pobyt se pro-
dlužuje čekáním na soudní rozhodnutí. z původních 
2 měsíců, které měl Petr v ústavu strávit, je půl roku. 
Po jeho odchodu bohužel chodí jen málo zpráv o tom, 
jak se mu daří dál. „Obvykle se dozvíme, když to ne-
vyjde s  návratem do  rodiny. Nebo když to obecně  

nevyjde. Mám tady bohužel i několik dopisů od klu-
ků z vězení. Ne všechno se dá v tak pozdním věku 
změnit. Děti si toho už hodně nesou s sebou. I z vě-
zení ale v některých dopisech píšou – ´Teď konečně 
jsem pochopil, co jste mi tehdy říkali.´“ Pozitivněj-
ší zpětná vazba jsou občasné návštěvy. I Petr se po   
letech zastavil. znovu začal. teď bydlí kousek za Pra-
hou, spokojeně a úspěšně se vyučuje na svářeče. Před 
pár týdny dokonce vyhrál soutěž v oboru. Snad bude 
v životě už jen vyhrávat. ❚

Kdo Se doStane do úStavu?
děti, které vykazují závažné poruchy chování, jsou nezvladatelné, mají špatný prospěch, nebo chodí za školu, ale také 
děti těsně před umístěním do vazby. děti jsou přiřazeny do ústavu kvůli diagnostice, na základě které se pak rozho-
duje, co dál – zda půjdou domů, nebo do dalšího zařízení. důvodů k umístění je u každého dítěte více, rozhodnutí 
nepadne na základě jednorázového činu.

JaK Se dítě doStane do úStavu?
zákonní zástupci osloví sociální pracovnici (kurátorku) a společně podají návrh soudu na předběžné opatření nebo 
na nařízení ústavní výchovy. Pokud má kurátorka pocit, že je dítě ohrožené na zdraví nebo na životě, sama do situ-
ace s návrhem vstupuje. také v případech, kdy dítě vykazuje závažné antisociální jednání, může trestní soud uložit 
ochrannou výchovu.

KoLiK Je v úStavu dětí?
Maximální kapacita je 24. komunita se sestává ze tří skupin. Ročně se tu vystřídá přibližně 100 dětí. Ústav je obvykle 
plný, ale kapacita všech ústavů dohromady je dostačující.

Proč „PaSťáK“?
v roce 1842 byla Jednotou založena první instituce pro narušenou mládež u nás – vychovatelna u dobrého pastýře. 
Její poslední stěhování proběhlo v roce 1904 do dnešního sídla diagnostického ústavu v Lublaňské ulici na Praze 2. 
„Pasťák“ tedy podle pastýře ve znaku.

Kam Se dítě doStane z úStavu?
Ideálně zpátky do rodiny, častěji do výchovného ústavu. diagnostický ústav disponuje jednou výchovnou skupinou, 
kam jsou posíláni chlapci se specifickými výchovnými potřebami. Chlapci odtud většinou chodí do běžných škol a při-
pravují se zde na samostatný život po skončení ústavní výchovy. Je to v podstatě samostatný byt.

KoLiK Je v čr diagnoSticKých úStavů?
Celkem 12. z toho 3 zařízení pro chlapce 15–18 let. zbylé diagnostické ústavy jsou buď pro dívky, anebo pro děti 
mladší 15 let, resp. s nedokončenou povinnou školní docházkou (viz vyhláška 438/2006, §14). Pražský diagnostický 
ústav metodicky vede 11 výchovných ústavů. Má na starosti sjednocování kvality péče, předjednává případné přemís-
tění dětí do výchovného ústavu.
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Dorůstají mi křídla,  
o která jsem kdysi přišel JakUB  

čERvENka, 
 upravi la  

LEoNa PLášILová

tenKrát Ještě na šKoLe
kdyby můj život byla kniha, byla by rozdělena na ně-
kolik důležitých částí. Na  konci každé z  nich nastal 
zlom a již nikdy nic nebylo jako dřív. 

Bylo mi čerstvých 18 let, prožíval jsem sice 
vzpurné, ale šťastné období. Nechybělo v něm spousta 
alkoholu, lehkých drog, někdy i holek. Měl jsem tehdy 
kamaráda z  jedné vesničky nedaleko Chrudimi. Hrál 
v kapele, vypadal dobře a byl nesmírně chytrý. Jeho 
humor a osobitost byly až návykové. Protloukali jsme 
se tehdy školní docházkou, měli jsme sami sebe, naše 
světy… a ty si byly velmi blízké. 17. prosince 2006 byl 
pro mě den, kdy mi na spousty dlouhých let přestaly 
růst křídla.

kamarád tragicky zemřel – skočil z vysílače. 
Možná si teď říkáte, že jsem přeskočil nějaké vyprá-
vění. ale nepřeskočil. tak to bylo. všechno a pak nic. 
v  pondělí jsme spolu měli přestoupit na  novou ško-

lu, jenže v neděli ráno už ležel pod vysílačem. Ještě 
dnes mě z toho mrazí. Nikdy se už přesně nedozvím, 
co se stalo v jeho hlavě. Mé dnes již letité a mnohdy 
i nechtěné zkušenosti se světem psychologie ke mně 
však promlouvají poměrně jasnou řečí – trpěl nějakou 
formou duševního onemocnění, které se časem stalo 
nezvladatelným.

vpravo na  fotce pisate l ,  v levo jeho zesnulý kamarád.

Jakuba červenku  jsem potkala na festivalu Na hlavu v havlíčkově Brodě, kde 
spolu s dalšími účastníky prezentoval divákům, jaké to je, 
žít s duševním onemocněním. okamžitě mě zaujal svou 
bezprostředností a klidem, který z něj vyzařoval. Slovo dalo 
slovo a Jakub souhlasil, že se s námi podělí o svůj jedinečný 
životní příběh.

Lidský mozek má jednu úžasnou vlastnost. Časem pomalu vytěsňuje nepříjemné prožitky. Někdy je zahalí 
do tmy či zasune do jakési „kartotéky“, jindy zase přikrášlí, aby nás podobné situace v našem životě konfron-
tovaly, a my se z nich tak mohli poučit a jít dál. Dnes i já vidím, kam se mě snažilo moje vnitřní já nasměrovat. 
Dlouho jsem to však přehlížel. Povím vám příběh o mé duševní proměně.
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roK 2007 a První zKušenoSti 
S PSychoLogicKou ordinací
I  já jsem později dostal napít z  tohoto hořkého kali-
chu. v létě roku 2007, pamatuji si to jako dnes, jsem 
na sobě poprvé začal vnímat změny. Poprvé jsem za-
žil, jaké to je mít panickou ataku. v ten okamžik jsem 
řekl přítelkyni, ať mi zavolá sanitku, že mám zástavu 
srdce. 

Sanitku jsme ještě stačili odvolat. Jak to 
rychle přišlo, tak to i  odešlo. Pokaždé. a  bralo si to 
s sebou stále větší kousky mě a mojí duše. trvalo něja-
ký čas, než se tyto stavy staly v podstatě nezvladatelné 
a já to musel řešit. Přes obvodního lékaře jsem se na-
jednou ocitl v ordinaci psychiatra. Já, člověk, kterému 
vždy vyšlo vše, na co sáhl, a ještě nedávno byl na vr-
cholu, říkal jsem si. Bylo mi necelých 19 let a byla to 
pro mě potupa. Myslel jsem, že život tak, jak ho znám, 
končí.

dostal jsem tehdy léky na úzkosti a depre-
se. tyto léky se ale velmi záhy začaly přetlačovat s mojí 
konzumací alkoholu a  drog. Nedal jsem jim prostor, 
aby mi alespoň trochu ulehčily některé příznaky. Na-
opak se tyto stavy staly ještě nesnesitelnější. výsled-
kem pak byla moje apatie na vše kromě zmíněného 
alkoholu a drog. Jen díky nim jsem mohl alespoň vy-
lézt ven a stýkat se s kamarády. za normálního stavu 
to téměř nešlo, převládající pocit byl tehdy strach. čas-
to jsem při těchto stavech na sebe koukal do zrcadla 
a kontroloval jsem, jestli jsem to stále ještě já. Stavy 
v mé hlavě jako kdyby ani nepřicházely z tohoto světa. 
Nebyly podobné ničemu, co jsem do té doby znal. Stal 
se ze mě velmi křehký a podlomený mladý muž.

něco Se muSeLo Stát 
takto jsem přežíval skoro 3 roky. Neviděl jsem do bu-
doucnosti, žil z minuty na minutu, ode zdi ke zdi, ne-
schopen cokoli ve svém životě změnit. Jednoho dne 
v roce 2010 jsem se probudil po večírku a tělo jsem 
měl jako v  ohni. Ještě ten den večer mě moje rodi-
na dovezla do nemocnice. večer jsem si uvědomil, že 
jsem nebyl ani jednou močit. diagnóza byla neúpros-
ná – selhání ledvin.

šest týdnů v  nemocnici v  Hradci králové, 
nespočet dialýz a výčtů věcí, které již v budoucnu ne-
budu moci dělat. Než jsem šel na první dialýzu, ptal 
jsem se doktorky, jestli umřu. takový máte totiž pocit, 
když máte tělo plné odpadních látek a nefungují vám 
ledviny. zažil jsem tehdy dlouho nepoznaný nový pocit 
– chtěl jsem žít!

Nakonec se na mě usmálo štěstí a  ledviny 
se jako zázrakem začaly trochu zlepšovat, takže mě 
propustili domů. od  té doby nad sebou mám velký 
vykřičník a v sobě tuny spolykaných prášků. zákaz al-
koholu, drog a kouření už byla jen třešnička na dortu. 
Paradoxně jsem si tehdy vyčistil tělo a léky na psychi-
ku začaly pomalu, ale jistě zabírat.

Jeden nešvar tu aLe ByL
z  dlouhodobého pobytu v  nemocnici jsem si odnesl 
jeden nenápadný, ale velmi ošemetný zlozvyk. zjis-
til jsem, jak fungují prášky na  spaní. Nakonec jsem 
obcházel všechny lékaře a nechal si je předepisovat. 
Později mi je ale již nechtěli psát. tak jsem se seznámil 
s  jednou zdravotní sestřičkou, která mi je bez okol-
ků obstarávala z nemocničního zařízení. Nedělám si 
iluze o jiných uživatelích. když se dostanete na určité 
množství denně, už musíte mít někoho uvnitř, kdo vám 
je obstará. Život na prášcích na spaní plyne opravdu 
hodně rychle. Úzkosti a panika byly zvladatelné – anti-
depresiva jsem stále bral. do toho všeho ještě vstoupil 
konec vztahu a nepovedené zásnuby s mojí bývalou 
přítelkyní. závislost se postupně prohlubovala. Ne-
změnil to ani příchod jednoho z nejmilovanějších lidí 
do mého života. tak plynul čas až do roku 2017.

neByL tehdy Ještě můJ čaS…
v  roce 2017, brzy poté, co jsem se seznámil s mojí 
novou přítelkyní a  budoucí ženou, jsem měl vážnou 
dopravní nehodu. Neuhořel jsem v autě jen díky tomu, 
že mě na poslední chvíli vytáhli. Jediné, co si pamatuji, 
je, že jsem se v noci šel projet. Moje další vzpomínka 
je až probuzení z umělého spánku po třech týdnech. 
vzbudil jsem se a  chtěl promluvit, ale nešlo to. Měl 
jsem zavedenou tracheostomii. 
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Bezmoc a zmatek. U postele, jako sudičky, stály moje 
mamka a přítelkyně. dodnes si pamatuji ten obrázek 
a trochu i pocit, jak mi bylo. 

Pro SeBe, Pro ně..
od doby kdy jsem se probudil, jsem každý den tvrdě 
pracoval na tom, abych se postavil na nohy a mohl co 
nejrychleji domů. za pár týdnů se mi to skutečně po-
vedlo! Nyní vím, že někdo tam nahoře nade mnou dr-
žel ochrannou ruku. Nejspíš jsem to vše musel prožít, 
abych si uvědomil, že právě ten někdo má se mnou 
určitý plán. a já musel přijít na to, jaký.

čaS Se oKLePat z ran a vStát
Moje žena, které patří rovněž veliký vděk, mi 

byla po celou tu dobu oporou. Patří jí veliký dík za to, 
jak se dennodenně jezdila s rodinou koukat na mé tělo 
napojené na hadičky. takový protějšek potkáte jednou 
za život. Potom, co jsem se dal po bouračce psychic-
ky i  fyzicky do kupy, jsme chtěli náš vztah posunout 
o úroveň výše, stát se rodiči. Po  různých lékařských 
vyšetřeních a konzultacích nám doktoři řekli, že máme 
zelenou.
oba jsme byli velmi šťastní. opravdu netrvalo dlouho 
a  moje žena otěhotněla. krátce poté jsme si rovněž 
řekli své aNo. Svatba byla nádherná, vše se poved-
lo, byl jsem dojatý. vše se otáčí správným směrem 
a po dlouhých letech jsem zase u kormidla a mám po-
cit, že si řídím svůj život. to v období nesprávně léčené 
nemoci a  období závislosti na  lécích nebylo zkrátka  
při vší vůli možné.

narození Syna
Být u porodu byl pro mě jeden z nejsilnějších okamžiků 
v životě, s manželkou si o tom často povídáme. Jsem 
rád, že jsme mohli tento silný den sdílet spolu. kromě 
našeho syna nás tato skutečnost bude již do smrti spo-
jovat. Syn se jmenuje Mareček a nyní mu je 5 měsíců. 
Je zdravý a má se k světu. dává mi spoustu odpovědí 
na otázky „kdo jsem?“ a „PRoč tu jsem?“.

Peer KonzuLtant a BudoucnoSt
od jisté doby se vše v mém životě obrací v dobré. Co 
si přeji, se mi i plní, nebo si pro to brzy dojdu. delší 
dobu jsem měl pocit, že bych chtěl někomu převyprá-
vět svůj životní příběh a být snad i pro někoho motivací 
či odstrašujícím případem, když se dostane na životní 
rozcestí, kam jsem se mnohdy dostal i já. 
taková příležitost se mi naskytla, a já se stal peer kon-
zultantem pro neziskovou organizaci FokUS vySočI-
Na. Je to práce, kde jsem v přímém kontaktu s  lid-
mi, jež to nemají v životě příliš jednoduché. Mnohdy 
u nich selhala rodina, doktoři, a někdy i celý systém. 
tento cejch si pak nesou životem a  já se jím snažím 
v hlavě opět udělat místo ke klidnému žití. Pomáhá to 
i mně na mé cestě k zotavení. Připadám si užitečný 
a dává mi to smysl. Především v případech, kdy oprav-
du vidím, že s klientem nacházíme společnou řeč a je 
rád za moji přítomnost. opět mi dorůstají křídla, o kte-
rá jsem kdysi přišel.
Stále beru antidepresiva. Jsou nedílnou součástí mého 
zotavování. Jestli se mi podaří je někdy vysadit, nevím. 
Neřeším to, je mi zkrátka dobře. Rovněž se stále lé-
čím s ledvinami. v budoucnu mě čeká transplantace 
a budu potřebovat ještě hodně sil. Nyní ale již vím, že 
to zvládnu. ❚ 
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velká část běžné komunikace se přesunula na sociální platformy  
jako například facebook, twitter... nepřicházejí však konverzace  
o něco tím, že se přesouvají do digitálního prostoru?

Celkově  jsme sesbírali data od 152 respondentů. Sběr 
dat probíhal formou dotazníkového šetření. většinu 
 otázek jsme formulovali v  podobě tvrzení, u  kterých 
jsme využili  Likertovu škálu reprezentující míru souhla-
su od naprosto souhlasím až po naprosto nesouhlasím. 
důležitou součástí dotazníku bylo konverzační okno 
z  internetové platformy Facebook. Součástí obrázku 
byla zpráva s nejednoznačným významem. Na základě 
toho dále vznikly tři verze dotazníku: dotazník s pozitiv-
ní a negativní emoji a dotazník bez jakéhokoliv emoji. 
Souvislost mezi porozuměním a použitím emoji v textu 
jsme zkoumali pomocí dvou tvrzení týkajících se nálady  
autora zprávy. 

výsledky výzkumu: zprávy s emoji a bez nich  
– jak jim rozumíme?
výsledná analýza dat ukazuje, že 70 % respondentů 
souhlasilo s  dobrou náladou autora textu v  případě 
dotazníku s pozitivním emoji. téměř 90 % probandů 
souhlasilo se špatnou náladou autora v případě dotaz-
níku s negativním emoji. v případě dotazníku bez po-
užití jakéhokoliv emoji nebyl v odpovědích pozorován 
žádný významný trend v porozumění autorově náladě. 
Na  základě výsledků můžeme konstatovat, že emoji 
mají nejspíše vliv na naše vnímání cizích emocí. 
 ❚

JULIE kREtININa,  
MICHaL PoLák,  

LINda SoUkUPová,
upravi l  vít kRIštoF

Studentské výzkumy

Jak velký vliv  
mají emoji  
na vnímaný text?

co chybí internetové komunikaci?
výzkumy ukazují, že online komunikace postrádá ně-
které důležité aspekty mezilidské komunikace, mezi 
nimi například neverbální či emoční aspekt. Jak obo-
hatit internetovou komunikaci o chybějící komponen-
ty? tvůrci internetových platforem přišli s fenoménem 
takzvaných emoji (danesi, 2016).  První emoji vznikly 
v  Japonsku v  pozdních 90. letech minulého století. 
Jejich tvůrcem byl Shigeata kurito (Ljubešic & Fišer, 
2016).

mladí lidé a emoji
digitální komunikace je užívána stále častěji, zejmé-
na u adolescentů. ti současní v porovnání s minulý-
mi generacemi výrazně upouštějí od  tradičních tiště-
ných médií. kupříkladu američtí studenti 12. ročníků  
věnovali v roce 2016 online aktivitám (například psaní 
SMS a nebo návštěvy sociálních sítí) dvakrát více času, 
než před deseti lety (twenge, Martin, & Spitzberg, 
2018). v literatuře se generace narozená do digitální 
doby nazývá digital natives (Prensky, 2001). Právě 
na  tuto skupinu jsme se zaměřili v našem výzkumu. 
Jednou z funkcí emoji je potlačení dvojznačnosti textu.  
v  našem výzkumu jsme si položili následující otáz-
ku: Pomáhají emoji jednoznačnosti zprávy? zaměřili 
jsme se na studenty středních škol ve věku 15–20 let.  

Literatura:
danesi, M. (2016). The semiotics of emoji: The rise of visual language in the age of the internet. Bloomsbury Publishing.
Ljubešic, N., & Fišer, d. (2016). Global analysis of Emoji Usage. Proceedings of the 10 th Web as Corpus Workshop, 82–89.
Prensky, M. (2001). digital Natives, digital Immigrants part 1, on the horizon. On the horizon, 1–6.
twenge, J. M., Martin, G. N., & Spitzberg, B. H. (20. srpen 2018). trends in U.S. 
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„Je zajímavé poznat, jak se doopravdy žije  
v jiné kultuře,“ říká Bára po půl roce studia  
psychologie ve francouzském

Bára fišerová  se rozhodla druhý ročník bakalářského studia využít ke studiu 
v zahraničí v rámci programu erasmus. Původně plánovala strávit 
v zemi baretů a baget pouze zimní semestr, ale nakonec si pobyt 
prodloužila i do letních měsíců. Během rozhovoru prozradila, 
jak zvládá vstřebávat učivo ve francouzštině, na kolik ji život 
ve francii vyjde, a proč není jednoduché stravovat se v této  
zemi zdravě.

navštěvuješ nějaké zajímavé předměty?
zaujaly mě předměty „Psychologie de la santé“ (Psy-
chologie zdraví) a “Psychologie et santé” (Psychologie 
a  zdraví). Je to hlavně tím, že jsou hezky strukturo-
vané, profesoři používají prezentaci a mluví pomalu. 
Protože jsou předměty vyučované ve  francouzštině, 
prioritou jsou pro mne prezentace, protože rozumím. 
Pokud se jedná o předmět pouze s ústním projevem, 
nevidím pro sebe veliký přínos.

Který jazyk využiješ nejvíc?  
Spíš francouzštinu, nebo angličtinu?
Na univerzitě využívám pouze francouzštinu. všechny 
předměty jsou vedené ve FJ. člověk musí být schopný 
řešit věci s vyučujícími francouzsky. Stejně tak pokud 
něco potřebujete ve městě. Pokud jde o osobní život, 
je to individuální. záleží na vás. Já jsem bohužel přijela 
s úrovní B1 a chvíli mi trvalo, než jsem se rozmluvila. 

LEoNa PLášILová

Kam na Erasmus

Proč sis vybrala zrovna toulouse? Liší se nějakým 
způsobem od ostatních francouzských univerzit,  
se kterými naše katedra spolupracuje?
Naše katedra pro bakalářský program nabízí výjezd 
pouze do toulouse a Montpellier. Pro magistry je mož-
nost vyjet také do Nîmes, pokud si to pamatuji správ-
ně. do  přihlášky jsem uvedla obě francouzské uni-
verzity, jelikož prioritou pro mne bylo jet do Francie. 
Rozdíl v univerzitách jsem nevnímala.

Jak bys svůj dosavadní pobyt ve francii 
zhodnotila?
Určitě je to přínosné, hlavně v oblasti jazykových zna-
lostí. Je zajímavé poznat jinou kulturu, zejména to, ja-
kým způsobem se v ní doopravdy žije. Proto si také 
myslím, že je lepší zůstat v zahraničí na dva semestry. 
Především ve Francii, kde to chvíli trvá, než si člověk 
zvykne a rozmluví se.
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takže mám opravdu hezký pokoj). Samozřejmě bych 
raději bydlela v  centru, ale nájem za  400 € bych si 
stejně dovolit nemohla. Ubytování je zde opravdu 
o štěstí a nemohu ho obecně hodnotit, protože jsou tu 
velké rozdíly. Pokud budete jíst v univerzitní kantýně 
(oběd/večeře) můžete ušetřit, protože menu (před-
krm, hlavní chod, dezert) stojí 3,75 €. Na závěr bych 
zmínila jeden z kulturních rozdílů z oblasti stravování. 
v toulouse (Francii) nemají restaurace otevřeno celý 
den – oběd se podává kolem od 11 do 14, poté zavírají 
a otevřou znovu po 19 hodině. takže pokud jste zvyklí 
jíst později a nechcete něco sladkého/fast food nebo 
bagetu, tak budete mít problém. Stejně tak mi přijde, 
že například pokud se učíte/pracujete v Praze v kavár-
ně, je mnohem jednodušší jíst zdravě, oproti Francii, 
kde mají ve většině kaváren pouze sladké varianty.

 ❚ 
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Myslím, že většinu času s kamarády mluvím v anglič-
tině, protože je to pro mne přirozené a dokážu mluvit 
o čemkoliv. ale pokud chcete mluvit především fran-
couzsky, určitě to jde. (také záleží na tom, s kým se 
bavíte.)

Jak jsi spokojená s prostředím?  
Lze tvůj pobyt zaplatit pouze ze stipendia?
Francie se určitě ze stipendia splatit nedá. dostanete 
450 € měsíčně, přičemž nejlevnější ubytování je ko-
lem 280 €. Jídlo je ve  Francii mnohem dražší. Pře-
devším restaurace, tam zaplatíte i  třikrát více. Pokud 
chcete co nejlevnější ubytování, lze si zažádat stu-
dentské  organizaci CRoUS, která vám přidělí student-
skou kolej. Nemůžete si ale vybrat místo, kde budete 
ubytovaní. všechno má své výhody a nevýhody. Mně 
přidělili levnější kolej, která není v  příliš hezké čtvr-
ti (na  druhou stranu jsem ve  zrekonstruované části, 
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mohla bys, prosím, představit čtenářům  
Projekt SPoLu? 
Principem je, že studenti psychologie docházejí 
do  Psychiatrické nemocnice v  Bohnicích jako dob-
rovolníci. vedou zde ve  dvojici různorodé aktivity 
pro pacienty – ať už se jedná o  relaxace, kognitiv-
ní tréninky nebo skupiny s prvky biblioterapie. další 
z  dobrovolníků zase pracují s  pacienty individuálně 
v rámci klinického týmu. v tomto týmu mají jedineč-
nou příležitost podpořit konkrétního člověka v  jeho 
léčbě. Mimo tyto aktivity také dobrovolníci vypomáha-
jí na některých akcích jako je například týden mozku 
 či pálení čarodějnic. 

Jakou pozici v Projektu nyní zastáváš?  
na které jsi začínala a která tě bavila víc?  
Jak dlouho už ve SPoLu působíš?
v Projektu působím už druhým rokem. Nejprve jsem 
vedla kognitivní trénink, pak jsem přešla do klinické-
ho týmu. Nyní zastávám pozici koordinátorky pražské 
pobočky SPoLU.  vše, co jsem si mohla díky projektu 
vyzkoušet, mě obohatilo – ať už se jednalo o práci se 
skupinou a uvědomění si toho, jak na  jednotlivé ak-
tivity pacienti reagují, tak také jedinečná příležitost 
vyzkoušet si aplikovat prvky kBt. Ráda vzpomínám 
na příběh klienta, který nedokázal po dobu několika 
měsíců opustit areál nemocnice. Po nějaké době se 
nám společně podařilo realizovat výlety do  nejbližší-
ho okolí, které sám vymýšlel. Práce koordinátorky mě 
také baví, je skvělé vidět, jak se spolupráce s různými 

zařízeními daří rozšiřovat. Příprava společných setkání 
s dobrovolníky a sdílení zkušeností mě hodně naplňuje 
a rozvíjí. dobrovolnictvím jsem jen získala.

co tvá práce obnáší? 
Nedá se říct, že bych měla nějaký běžný den. v ka-
ždém období semestru je třeba zařídit něco jiného. 
Nejprve domluvit spolupráci s  danými zařízeními, 
pak zajistit nábor dobrovolníků. ty následně proškolit, 
a po dobu semestru jim poskytovat podporu v podo-
bě realizace různých workshopů, intervizí či supervizí. 
v  tomto semestru se mi zatím podařilo zorganizovat 
workshop zaměřený na duševní poruchy. věřím, že se 
také podaří zrealizovat setkání, kde se budeme hlou-
běji věnovat krizové intervenci v praxi.

co tě na SPoLu nejvíce oslovuje a motivuje?  
Kde v něm naopak vidíš úskalí či limity? 
Nejvíce mě nabíjí, když se od pacientů či personálu 
dozvídám pozitivní zpětnou vazbu – vidím pak, že veš-

Kam na s táž?

Projekt SPOLU tEREzIE zUNtyCHová 

v rubrice ,,Kam na stáž“ pravidelně najdete 
inspiraci na odborné praxe. v tomto čísle přinášíme 
rozhovor s mirkou šigutovou, koordinátorkou 
pražské pobočky Projektu SPoLu.



kerá ta snaha má skutečně smysl. oslovuje mě i sa-
motná práce s dobrovolníky – vymýšlení toho, jak je 
motivovat a ukázat jim, že SPoLU jim může pomoci 
v  jejich osobním růstu. Náladu mi vždycky zvedne, 
když vidím to nadšení, které do svého dobrovolnictví 
vkládají. Naopak nejnáročnější jsou pro mě chvíle, kdy 
začne působit v Projektu někdo, kdo vypadá nadšeně, 
ale po chvíli svoji spolupráci ukončí, a ani mi to nedá-
vědět. v tu chvíli je třeba to vysvětlit danému zařízení, 
ale také parťákovi, který zůstává najednou na danou 
aktivitu sám.

Potkala jsi v Pn Bohnice při své praxi někoho,  
kdo tě v něčem ovlivnil do té míry, že si to s sebou 
neseš dodnes?
Určitě. a to nejen mezi pacienty. Ráda bych vzpomně-
la svoji první parťačku, která i přes veškeré zdravotní 
obtíže dokázala jít za svým snem a stát se psycholož-
kou. a dodnes si také v hlavě procházím příběh, který 
jsem měla možnost prožít s jedním z pacientů. věřím, 
že mnoho z dobrovolníků zažije, že se jich některé se-
tkání dotkne nebo si díky setkání něco nového uvě-
domí. 

do jak velké míry student spolupracuje  
s místními lékaři a klinickými psychology? 
Místní psychologové nám vycházejí maximálně vstříc. 
dobrovolníci se na ně mohou kdykoliv obrátit, probrat 
s nimi situace, ve kterých se necítili jistí. každé dva 
měsíce se s nimi setkáváme také na supervizi.

Jak se tobě spolupracuje se studenty dobrovolníky? 
a jak s vedením a zaměstnanci  
Pn Bohnice? 
Se spoluprací s nemocnicí jsem úplně spokojená, ko-
munikace probíhá bez problémů, a především vidím 
ten zájem, jaký o  nás mají. S  dobrovolníky je práce 
různorodá, od těch nadšených, kteří se chtějí účastnit 
co nejvíce aktivit až po ty, kteří neodpovídají na e-mai-
ly. Celkově jsem ale spokojená. 

Jakou máte dosavadní zpětnou vazbu od pacientů, 
kteří se programů účastní? 
většinou slyším, že jsou pacienti moc rádi, že k nim 
studenti docházejí. Jejich den je zase o  trochu pest-
řejší a mnohdy na konci setkání zmiňují, že jsme jim 
zvedli náladu. 

nabíráte stážisty? co u vás studenti psychologie 
mohou dělat, ke komu a k čemu se dostanou?
Nové dobrovolníky nabíráme vždy na začátku semest-
ru. Stačí vyplnit úvodní dotazník dostupný na  face-
bookových stránkách. další povinností je účastnit se 
zahajovacího setkání. Po  sepsání smlouvy se může 
dobrovolník vydat vstříc novému „dobrodružství“. vy-
brat si může z celé řady aktivit, od arte, muziko, biblio, 
či relaxačního týmu, až po individuální práci s pacien-
ty nebo výpomoc na jednorázových akcích. 

více o  Projektu se můžete dočíst také na  stránkách 
www.projektspolu.cz.� ❚  
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Stači lo pár setkání  s  Mirkou  
a k l ient  s  úzkostmi  
se po někol ika měsíc ích  
odhodla l  vy j í t  mimo areál  Bohnic.

foto:  archiv Mirky šigutové
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Programování a psychologie? 
Není tohle filozofická fakulta? 

MIkLóS daNka, PEtRa HEJdUková, vít kRIštoF

Jak pro všechny zapsané studenty, tak pro 
našeho vyučujícího jménem Miklós danka (čti Mik-
lóš danka), to byla na  karlově univerzitě premiéra. 
Miklós, náš učitel a  průvodce ve  světě statistického 
programu R, začal studovat obor Počítačová věda  
na univerzitě v Cambridge v září 2009. Jak na tyto svo-
je začátky vzpomíná?

„Na  jedné z  úplně prvních hodin jsem se 
divil, jak je možné, že většina z mých spolužáků – těch 
chytrých, zkušených a pečlivě vybraných mladých lidí 
– jen těžko chápe některé programovací koncepty.” 
Miklós se tehdy sám sebe ptal, proč se on s progra-
mováním netrápí tolik, jako ostatní: „Usoudil jsem, že 
jsem buď mimozemšťan se speciálně vyvinutým moz-
kem (nepravděpodobná varianta) nebo mám nějakou 
předchozí zkušenost, která zapříčinila rozdíl mezi 
mnou a ostatními (pravděpodobnější varianta). Ale co 
by to tedy mohlo být? “ věřte nebo ne, na začátku Mik-
lósova příběhu sehrál roli tento speciální trojúhelník. 

Jak jste asi na začátku  semestru zaregistrovali, naše katedra otevřela zbrusu nový kurz 
statistického programování. Konkrétně se jedná o předmět  
s názvem Preparation for Statistical Programming  
for Psychologists (Příprava na statistické programování  
pro psychology). Po spuštění přihlašování byl kurz vzápětí plný. 
dokážete si představit moji radost, když jsem po čtrnácti dnech 
na čekací listině konečně dostala e-mail: „Byl(a) jste zapsán(a) 
na předmět…” 

Miklós Danka: 

zdroj :  Wikimedia.org
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 „Když jsem se zamyslel nad studiem 
na  střední, vybavil jsem si, jak mi bylo dvanáct let. 
Jedna naše skvělá učitelka, Gabriella Blénessy, všem 
ve třídě zadala zajímavý úkol. V programovacím jazy-
ku jménem Logo jsme měli nakreslit sebeopakující se 
obrázek, něco jako tento trojúhelník. V tu chvíli mi to 
došlo: naše učitelka to zařídila tak, abychom si nevě-
domky osvojili určitý koncept programování jednoduše 
tím, že pro nás vymyslela lákavou (a zároveň dosaži-
telnou) výzvu. Tehdy jsem si začal uvědomovat, že se 
v podstatě každý může naučit algoritmicky přemýšlet, 
když má k tomu ty správné podněty (z pozdější učitel-
ské zkušenosti vím, že to dokážou i desetileté děti),“ 
popisuje Miklós nadšeně své prozření. “Alespoň zá-
klady programování se zvládne naučit opravdu každý.”

Příběh pokračoval o deset let později, když 
Miklós objevil, že psychologie je věda, která klade dů-
raz na data a statistiku: „Když jsem tohle pochopil, tak 
mě vždycky zvedlo ze židle, když někdo (speciálně ješ-
tě někdo z vědecké komunity) škatulkoval psychologii 
jako umění nebo filozofii. Na  druhou stranu jsem si 
ale všiml, že ne všichni výzkumníci mají dostatečnou 
znalost statistiky nebo nezbytného minima programo-
vání.“

Miklósovi ten problém nedal spát. „Jak by 
mohl programátor a učitel přispět k něčemu většímu 
a smysluplnějšímu, než jen k vytváření další aplikace 
na chatování nebo sdílení fotek a gifů? “ ptal se sám 
sebe. „Co kdybych se mohl nepřímo podílet na zkva-
litňování péče o duševního zdraví a podpořit budoucí 
psychologické výzkumníky v tom, aby se cítili sebejistě 
ve  statistickém programování? Tahle myšlenka vedla 
ke vzniku předmětu Příprava na statistické programo-
vání pro psychology.“ Miklós už předtím v Cambridge 
vedl více než tři roky výuku menších skupin několi-
ka teoretických předmětů na oboru Počítačová věda 
a více než pět let lektoroval letní kurz matematiky. Jak 
se tedy stalo to, že se jak Miklós, tak jeho kurz obje-
vili v Praze? „Po dvouletém vztahu na dálku jsme se 
s  partnerem rozhodli sestěhovat společně do  Prahy. 
Dokonce jsem se začal učit česky: „Přestěhoval jsem 
se do Prahy v listopadu!“ (V původním anglickém zně-
ní celého textu byla tato věta jediná v češtině, pozn. 
redakce)

Miklós hodnotí pilotní lekce velmi pozitivně: 
„Bylo fascinující a potěšující vidět, jak někteří studenti 
začínali bez matematické a programátorské zkušenos-
ti od píky a nakonec se dostali na takovou úroveň, kde 
dokážou sami importovat, transformovat, graficky zná-
zornit a vyhodnotit data. Pokud zrovna tohle neberete 
jako hrdinský výkon, připočtěte si k tomu ještě fakt, že 
to studenty a studentky bavilo (nebo to alespoň úspěš-
ně předstírali). Letos se kurz uskutečnil poprvé a má 
samozřejmě ještě hodně co zlepšovat. Pokud ale vše 
půjde podle plánu, i příští rok budou mít studenti pří-
ležitost stát se sebevědomými statistickými programá-
tory. Stačí v sobě mít kus dobrodruha a zapsat se – já 
vám pomůžu s tím ostatním!“ I když kurz v letním se-
mestru právě skončil, můžete se určitě zapsat v zim-
ním, kdy by měl být také vypsán. ale moc neotálejte. 
Nebo zažijete napjatých 14 dní na čekací listině. 

díky, Miklósi, za  trpělivost, vedení a  zábavu během  
celého kurzu.
 ❚ 

foto:  v í t  kr iš tof
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PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

v předposledním ročníku studia psychologie na FF Uk 
si vážně zlomila ruku. Mnoho času následně strávila 
na  rehabilitacích a  v  lázních. díky tomu měla mož-
nost pozorovat spojení somatické a psychické bolesti 
(mimo jiné v  důsledku ná-
sledných handicapů paci-
entů). Po dokončení studia 
začala pracovat na  klinice 
rehabilitačního lékařství 3. 
LF, kde působila dva roky. 
v  devadesátých letech na-
stoupila na  Bulovku. Její 
další pracovní kroky ved-
ly na  pozici primářky oddělení klinické psychologie 
ve FN Motol. „Tady můžeme vidět, jak lze někdy ne-
výhodu přetavit na výhodu. Jak může obtíž znamenat 
výzvu a příležitost.“

centrum pro léčbu bolesti při fn Bulovka
v  Nemocnici Na  Bulovce založila multidisciplinární 
tým. Neboť nejprve jako pacientka, a  následně jako 
zaměstnankyně, pocítila, jak důležitá je při léčbě spo-
lupráce celého týmu – tedy lékařů, klinických psy-
chologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních 
pracovníků. všichni svým dílem pracují s pacientem, 
který tak může svému onemocnění rozumět v celé šíři 

a zapojit se do procesu léčby bolesti. Na Bulovce se 
stala školitelkou lékařů, kteří si dělají nástavbu v ob-
lasti algeziologie. algeziolog může být psycholog, ale 
také například lékař či fyzioterapeut… téma bolesti, 

jejího tišení a  zvládání 
je mezioborové. dotýká 
se lékařských i  nelékař-
ských profesí. v  tomto 
oboru je potřeba trpěli-
vost – výsledky jsou vidět 
zpravidla až v řádu něko-
lika měsíců.

oceněné publikace
Jaroslava Raudenská získala dva roky po  sobě s  ko-
lektivem autorů prestižní cenu české lékařské společ-
nosti za nejlepší knižní publikaci. („the Psychological 
Context of Labour Pain“ a  „Pain management issues 
and controversies“). ocenění si velmi váží a těší ji, že je 
klinická psychologie neoddělitelnou součástí medicíny.

Budoucí směřování medicíny
Namísto toho, zda má či nemá pacient implantovaný 
přístroj, bychom se měli zabývat kvalitou jeho života. 
Umět vyhledat prediktivní faktory vedoucí k  lepšímu 
životu je velmi důležité, neboť jejich pomocí může pa-

Phdr. Jaroslava raudenská, Ph.d. říká, že se ve zdravotnictví  
čím dál tím více pečuje o chronicky, spíše než akutně, nemocné. 
nejen do diagnostiky, ale i do průběhu léčby, nyní vstupuje 
humanistický pohled na pacienta. do zdravotnictví se stále 
častěji zařazuje bio-psycho-socio-spirituální model.  
Paní doktorka se věnuje algeziologii (léčbě bolesti).

Nov í  ko legové na katedře

Tady můžeme vidět,  
jak lze někdy nevýhodu  

přetavit na výhodu.  
Jak může obtíž znamenat  

výzvu a příležitost.

tEREzIE zUNtyCHová
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Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

Profesní začátky
v průběhu studia se zúčastnila několika stáží, zejmé-
na ve zdravotnictví. Hned po škole nastoupila na od-
dělení neurochirurgie v li-
berecké nemocnici. Pod 
vedením Pod vedením 
prof. Suchomela a  díky 
kolegům lékařům, kteří 
ji brali na  operační sály, 
doporučovali vhodnou 
literaturu, ale zejména 
vytvořili příjemné pracov-
ní prostředí, jí bylo umožněno propojovat medicínu 
s  humanitními obory (prof. MUDr. Petr Suchomel, 
Ph.D.  je primář neurochirurgie Krajské nemocnice 
Liberec. Jako první na světě dokázal se svým týmem 
v roce 2006 vyjmout pacientovi druhý krční obratel 

zasažený nádorem, aniž by přitom obětoval obě ži-
votně důležité páteřní tepny, pozn. red.). Pro paní 
docentku to tehdy byla velká životní škola. zjistila, 

že magisterské studium 
ji připravilo spíše na psy-
chiatrické, nežli neurolo-
gické choroby. Po  šesti 
letech v  Liberci přestou-
pila do Prahy do Nemoc-
nice Na  Homolce, kde 
nyní působí již desátým 
rokem. 

Pedagogická činnost 
Její akademická činnost z pozice vyučující začala hned 
po dokončení studia psychologie na FF Uk. Nastoupi-
la tehdy na technickou univerzitu v Liberci, kde učila 

doc. Phdr. Lenka Krámská, Ph.d. zvažovala studium medicíny, 
nakonec se v maturitním ročníku rozhodla pro psychologii.  
ve své práci spojuje vědeckou činnost s praktickou klinickou 
zkušeností. dlouhodobě působí v nemocnici na homolce.

cient překonat nesnáze, které mu život přinesl. každé 
somatické onemocnění je spojené s naším prožíváním 
a  chováním. Cílem týmu paní doktorky Raudenské 
je, aby si (nejen) pacienti tyto oblasti více propojovali. 
Pořádá semináře pro veřejnost i pro specialisty, kteří 

poznatky šíří dál. Pokud jde pacient k lékaři, měli by 
si měli by si být oba vědomi všech souvislostí. tedy 
například toho, že i pro “obyčejnou” bolest hlavy může 
být zásadní pacientovo současné prožívání smutku.  
 ❚

Práce se studenty mě nabíjí.  
Čas od času také neškodí  

být v kontaktu  
se zdravou populací.
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na katedře pedagogiky a psychologie a v Ústavu zdra-
votnických studií. od roku 2009 je u nás na katedře 
členem oborové rady doktorského studia. v této době 
se jako externistka také spolupodílela na předmětech 
klinická psychologie, Účast na  výzkumu, Exkurze 
nebo Psychodiagnostika dospělých. vedla také povin-
ně-volitelný předmět s názvem klinická neuropsycho-
logie v  intervenční neurologii a  neurochirurgii, který 
kombinuje teorii (informace o  metodách a  diagnó-
zách) s praxí (kazuistiky, etické a terapeutické problé-
my). S největší pravděpodobností se bude i v dalších 
semestrech podílet na výuce těchto předmětů.

Být v roli vyučující vnímá jako jeden ze způ-
sobů, jak předcházet vyhoření, a jak se stále dále vzdě-

lávat. „Práce se studenty mě nabíjí. Čas od času také 
neškodí být v kontaktu se zdravou populací.“ (smích).

ze které publikace má největší radost?
výsledkem její disertační práce byla publikace české-
ho testu, který se věnuje diagnostice premorbidního 
intelektu (stav intelektu před onemocněním, pozn. 
red.). Práce ji tehdy stála mnoho času a  úsilí, které 
se ale vyplatilo. dnes počin hodnotí jako jeden z těch, 
které jí těší nejvíce. (Práci je možné najít v repozitáři 
Univerzity Karlovy pod názvem Problém premorbidní-
ho intelektu. Možnosti české verze NART u pacientů 
po  subarachnoidálním krvácení. 211s. 2009, pozn. 
red.)� ❚

cesta do české republiky
Paní doktorce se příliš z  domova nechtělo, ale  
v kolumbii tehdy začínala občanská válka. Nastala 
éra Pabla Escobara (2. polovina 20. st., pozn. red.). 

Bomby v  autech, narkoba roni, nejistota, pouliční 
kriminalita… ti, kteří emigrovali, tehdy nevěděli, 
jestli se ještě někdy vrátí domů. Paní doktorka  
toužila jet do Francie. v tehdejším československu  

PhDr. Mabel Virginia Rodriguez  
Manchola, Ph.D.

Phdr. mabel virginia rodriguez manchola, Ph.d. se narodila  
jako druhé dítě a první dcera do kolumbijské rodiny.  
Již zde vidí počátek svého pečování o druhé. S psychologií 
se poprvé setkala ve dvanácti letech na povinných hodinách 
náboženství. nejvíce ji oslovil výklad teorií Sigmunda freuda, 
zejména existence nevědomí. tehdy se rozhodla stát se 
psycholožkou. Po střední škole odjela studovat do Prahy.  
a přes všechny počáteční nesnáze si splnila svůj sen.
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ale bydlela její sestřenice. Mabel Rodriguez doufa-
la, že se dostane k ní, do Bratislavy. Nakonec ji ale 
poslali do čech (školicí středisko Poděbrady leží asi 
50 km od Prahy, pořádá přípravné kurzy ke studiu 
v češtině, a sice v technických, ekonomických a hu-
manitních oborech, pozn. red.). začátky byly těžké, 
i  kvůli jazykové bariéře. 
Nakonec si však našla 
přátele a  začala více 
jezdit do  metropole, kde 
se jí zalíbilo. Její rodina 
dnes žije v USa, Němec-
ku, někteří členové stále 
v kolumbii. 

Psychodiagnostika a výzkum
Po  dokončení studia se paní doktorce narodil syn. 
Po mateřské dovolené začala chodit na stáže do Psy-
chiatrického centra Praha, kde se od pana profesora 
šípka začala učit psychodiagnostice v praxi. Byl na ni 
náročný. Musela si stát za každým slovem a přemýšlet 
proč a o čem píše. tuhle požadovanou přesnost později 
mnohokrát využila a ocenila. Na stáži jí nakonec nabídli 

částečný pracovní úvazek na  oddělení psychotických 
poruch. zpětně velmi oceňuje vstřícný přístup kolegů. 
v té době také začala přednášet na naší katedře.

doc.  šípek jí pomohl propojovat neuro-
psychologii a  psychopatologii neuropsychiatrických 
onemocnění. Paní doktorka se zajímá zejména o neu-

ropsychoanalýzu, neuro-
vědy a  fyziologickou psy-
chologii dodnes. S těmito 
tématy se můžete setkat 
také na  jejích přednáš-
kách. 

Později začala 
pracovat v  jedné mezinárodní firmě, kde se nauči-
la, jak správně organizovat výzkum. Při práci využí-
vá nejen češtinu a angličtinu, ale také španělštinu  
a  řečtinu. Po  otevření Národního ústavu duševní-
ho zdraví (NÚdz) se zde začala věnovat výzkumu 
jako vedoucí skupiny neurokognice. Momentálně 
v  NÚdzu realizuje například výzkumy týkající se 
schizofrenie nebo bilingvismu. Paní doktorka spolu-
pracuje také se zdravou populací, která má potenci-
onálni riziko výskytu onemoc nění. ❚ 

Začátky byly těžké,  
i kvůli jazykové bariéře.
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Jaká byla vaše cesta do oblasti klinické 
psychologie?
Přímá. Na gymnáziu ve 3.ročníku jsem potkal začínající 
psycholožku, která s námi vedla seminář. Inspirovala mě 
tak, že jsem nikdy nepochyboval, že chci studovat psy-
chologii. (Posléze jsem na analytickém lehátku pochopil, 
že za to může zřejmě jiná, významnější žena, ale to už 
jsem byl chycen). Ještě před maturitou v roce 1992 jsem 
v RIaPSu absolvoval kurz pro práci na Lince důvěry mlá-
deže. Po přijetí na FF Uk v r. 1995 jsem začal v RIaPSu 
stážovat a později pracovat. Souhrou okolností tehdejší 
doby jsem byl ještě během studia ve vedení kC RIaPS. 
Nějak mi nepřišlo nikdy na mysl, že bych dělal jiný než 
klinický směr. I  když jsem původně studoval dvouobor 
s pedagogikou a několik let jsem učil na gymnáziu.

co považujete za nejlepší věc,  
kterou jste se při studiu naučil?
Přiznám se, že si nepamatuji na školskou látku, kterou 
bych teď zpětně považoval za významně vybočující. Mám 
dojem, že jsem všechno ze školy pochopil až při učení 
na atestaci. do té doby jsem často jen opakoval, co jsem 
se naučil, ale pravou podstatu jsem pochopil až o mnoho 

let později. z toho vyplývá i doplnění k předchozí otázce 
– uvítal bych zpětně mnohem více odborných seminářů 
a diskuzí, které by se věnovaly podrobněji a déle jedno-
mu tématu, případně jedné terapeutické nebo diagnos-
tické metodě. třeba i na úkor jiných, které se nestihnou 
probrat tak podrobně. ale během těchto seminářů by 
mohlo dojít k hlubšímu pochopení myšlení a paradigma-
tu psychologie jako takové. dodnes si pamatuji, jak jsem 
opakovaně četl skripta doc. Sedlákové, opakoval jsem to 
u zkoušek, dokonce učil na gymnáziu. ale až když jsem 
to o  roky později opravdu pochopil, tak jsem viděl, že 
jsem tehdy nevěděl, o čem je řeč. a to jsem byl na jejích 
přednáškách hodiny a hodiny. takže možná méně látky, 
ale probrat ji hlouběji, trpělivěji směrem ke  studentům 
by mohlo být přínosnější než „všechno stihnout“. z toho 
vyplývá, že nejlepší věc, kterou jsem se naučil je stará 
pravda - naučil jsem se něco o systému oboru a to, kam 
sáhnout, když něco potřebuji.

co byste se býval rád naučil během studia 
psychologie?
Rád bych během studia více poznal praxi a lépe se se-
známil s nejčastěji používanými diagnostickými meto - 

mgr. daniel Krejcar je vedoucím psychologem 
v Psychiatrické nemocnici Bohnice.  
KPS ff uK absolvoval v roce 2002.

Medai lonky absolventů

Bez nových prvků v životě bych si 
připadal jako myš v běhacím kole 

MaRIE ELIášová

Mgr. DANIEL KREJCAR:  



dami a  naučil je používat. Stejně tak tehdy nebylo 
na katedře příliš vyučujících, kteří by byli v denní kli-
nické praxi.
 
co vás na vaší práci naplňuje?
donedávna mě naplňoval denní kontakt s lidmi a mož-
nost vidět v  reálném čase, že práce s  nimi má pro 
ně (a  tedy i  pro mě) smysl. zároveň jsem se skoro 
15 let intenzivně postgraduálně vzdělával a pracoval 
na  sobě. to je také velkým zdrojem smyslu. Pocítil 
jsem ale, po skoro dvaceti letech přímé práce s klienty 
a  pacienty, únavu z  tohoto poněkud jednostranného 
stylu každodennosti a tak jsem přidal do pracovní ná-
plně více supervizní a manažerské složky. v současné 
době tedy shledávám vedle klinické práce jako napl-
ňující i péči o kolegy a snad trochu i o obor.

Jakým směrem by se vaše kariéra  
měla dále ubírat?
vzhledem k  poměrně zásadní změně, kterou jsem 
zmínil výše, se teď soustředím spíše na usazení změn 

a pochopení, o co v řízení lidí a celém oboru klinické 
psychologie vlastně jde. 

Jakou oblast psychologie byste si vybral  
mimo vaší aktuálně preferovanou?
zajímala by mě oblast na pomezí filosofie a sociologie. 
takže zřejmě směrem na univerzitu. 

Jakou radu byste dal studentům psychologie 
(z hlediska studijního, či osobního)? 
Studujte pilně zejména ten směr, který cítíte, že byste 
chtěli dělat a co nejdřív se během studia zkuste někde 
v tom oboru uchytit v praxi. a běžte se někam v sobě 
na pár let pohrabat, znát trošku víc sám sebe je velmi 
cenné i pro vaše okolí.  

co pro vás znamená pojem „nový začátek“?
v první řadě lingvistický nesmysl. znáte starý začátek? 
Nemám toto spojení moc rád, přijde mi prázdné a de-
klarativní. Bez nových prvků v životě bych si připadal 
jako myš v běhacím kole. a to by byl konec. ❚ fo
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•  Proč se zapsat na kurz cžv Psycholog ve zdravotnictví?  
a co se tam dozvím?

Jedná se o nutný krok k tomu, aby se člověk mohl stát odbor-
ně způsobilým pro vykonávání pozice psychologa ve zdra-
votnictví. Probírají se tato témata: První pomoc a zajišťování 
zdravotní péče v  mimořádných situacích, zdravotnická le-
gislativa, organizace a  řízení zdravotní péče, zdravotnická 
dokumentace, etika ve  zdravotnictví, podpora a  ochrana 
veřejného zdraví a základy farmakologie.

• Kolik kurz stojí a jaká je kapacita?
kurz stojí 8600 kč a jeho maximální kapacita je 40 osob (při 
velkém počtu zájemců mají přednost studenti vyšších roč-
níků).

• Jak dlouho trvá?
Rozsah kurzu je 70 teoretických hodin (probíhají přibližně 
jedenkrát do měsíce, vždy v pátek). k absolvování kurzu je 
také nutné splnit 200 praktických hodin, které jsou v  režii 
studenta. Standardní délka kurzu jsou dva semestry.

• Komu je určen?
kurz je určen studentům a absolventům magisterské jedno-
oborové psychologie. Uchazeč do něj může být přijat pouze 
po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (po III. 
ročníku studia), Bakalářské státní závěrečné zkoušky nebo 
Magisterské státní závěrečné zkoušky.

Přihlašování pro akademický rok 2019/2020  
probíhá od května 2019.  

Více informací o kurzu na: https://kps.ff.cuni.cz. 

v této rubrice se budeme zabývat otázkami položenými studenty katedry psychologie. Bude se jednat 
především o dotazy z oblasti studia nebo organizace katedry. Pro toto číslo jsme se rozhodli přiblížit  
vám kurz nabízený katedrou. otázky pro příští číslo zasílejte na pocitek@ff.cuni.cz.

Jak na kurz „Psycholog ve zdravotnictví“?Zepte j te  se
MaRIE ELIášová
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prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Marcel Proust:  

hLedání ztraceného čaSu

“čtu, anebo lépe řečeno tak trochu 
nesystematicky procházím, ten slav-
ný sedmisvazkový román, rodící se 
v  průběhu let 1908 až 1922. Podle 
mě dokonalý český překlad Prokopa 
voskovce dává nahlédnout do  duše 
Marcela Prousta (1971 – 1922), který 
se náporem přesně cizelovaných slov 
a vět vpíjel do plynoucího a mizejícího 
času a chtěl vytušit řád dění světa. a ja-
koby ten proud času chtěl zachytit, aby 
(v nějaké podobě) zůstal v galerii naší 
duše. Přitom se snažil postřehnout, 
v  jaké podobě se vzpomínky v  čase 
uchovávají a  především proměňují, 
jak se na tom podílejí naše smysly, ale 
i  očekávání a  představy. Snad i  proto, 
že ve  vnější situaci na  tom byl Proust 
tak bídně, vsadil na intelekt, na pozná-
vání (myšlení, vnímání, paměť, fantazii, 
jazyk) a  s  ním spojované prožitky. ale 
věci je třeba více oceňovat, nejen si je 
vybavovat, dodal by Proust. často pře-
rušuje věty „snad“, „možná“, „nemys-
líte?“. Jakoby tím Proust stále otevíral 
možnosti a další asociace a další slova, 
nikoliv tedy jen ta první, jakoby tedy 
Proust stále objevoval psychickou ne-
konečnost…”
 

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Mika Waltari: 

egyPťan Sinuhet

ta kniha ke mně přišla v citlivém život-
ním období a přes propast let mám čas 
od času potřebu se k ní vracet. Byla tak 
silná, že přiměla překladatelku naučit 
se kvůli ní nový jazyk. Byla napsána 
v  období nových začátků po  nelidsky 
velké válce a nově nastartovala i literár-
ní kariéru svého autora.

krom silného příběhu plného 
opakovaných zvratů osudu a  nových 
začátků, dává nahlédnout do  hloub-
ky lidské osamělosti i  do  uhrančivosti 
vztahů. Provede člověka jinými pohle-
dy na svět, kulturu i víru. dovolí putovat 
v  čase. Hledá pravdu a  spravedlnost 
a  dává možnost nahlédnout do  hlou-
bek, kde se nacházejí soukromá i  ve-
řejná pekla, k nimž vedou cesty dláž-
děné předobrými úmysly. tato kniha 
nenabízí snadné odpovědi, ale klade 
nepohodlné otázky. 

autorem tohoto citátu je slavný anglický intelektuál John ruskin. Jelikož k  intelektuálům 
neodmyslitelně patří také knihy, dovolili jsme si pro tuto rubriku oslovit několik vážených členů 
naší katedry. Položili jsme jim otázku, jakou knihu by doporučili studentům a ostatním vyučujícím 
k přečtení.

“Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.”

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
BoriS cyruLniK  

et La Petite enfance

Popravdě řečeno, čtu tu knihu, kterou 
chci doporučit, už téměř rok, ale vzhle-
dem k  tomu, že je to šestisetstránková 
publikace ve  francouzštině, tak mě to 
zase tak nezneklidňuje. Navíc v ní autor 
píše o tématech, o kterých sama dlou-
hodobě přemýšlím. Pohrávám si s nimi 
způsobem, že úvahy a vnitřní argumen-
ty, které kniha navozuje, ve mně dokon-
ce provokují potřebu číst si další zdroje 
s tím související nebo se informovat o vý-
sledcích aktuálních výzkumů na  daná 
témata. Je to kniha jednoho z největších 
psychologů zaměřených na  raný vývoj 
dítěte (původem neuropsychiatr) dneš-
ní doby, který žije v Evropě, Borise Cy-
rulnika. Už její název jasně zdůrazňuje 
význam autora ve světě: „Boris Cyrulnik 
a rané dětství“ (v originále „Boris Cyrul-
nik et la petite enfance“). Píše se v ní 
o vývoji dítěte, o emocích, o spánku, což 
je v dnešní době častý problém mnoha 
rodin a velmi málo je mu v odborných 
publikacích věnováno pozornosti. dal-
ším tématem je attachment, výživa, řeč, 
výchova, rodina, společnost, ale také 
politický kontext.

Jedná se o  kolektivní monografii 
převážně frankofonních autorů, které 

Tipy na kn ihy
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Psychologie náboženství

tento předmět je vyučován pod Ústa-
vem filosofie a  religionistiky. vede ho 
známá kapacita, profesor tomáš Halík, 
což samo o sobě zaručuje vysokou kva-
litu přednášek. ty se věnují životu a dílu 
mnoha známých psychologů, od Freu-
da a Junga až po Jamese, Frankla nebo 
Fromma. „Probírá se tam spoustu pro-
slulých psychologických osobností, ale 
z úplně jiné perspektivy. Myslela jsem, 
že třeba o Freudovi už toho vím hodně, 
ale tyhle přednášky mi v mnohém dost 
změnily pohled na  věc,“ říká Simča, 
studentka druhého ročníku bakalářské-
ho studia.

angličtina – Social Work  
and related Subjects – focus  
on mental issues

Jazykové centrum při Filozofické fakul-
tě nabízí pro studenty psychologických, 
pedagogických a  příbuzných oborů 

kurz, v  rámci kterého je možné utřídit 
si svou slovní zásobu a  zároveň neo-
pouštět oblast psychologie. Účastníci 
mají možnost setkat se s mnoha tématy 
z pozitivní psychologie, psychohygieny 
nebo pracovní psychologie. v  rámci 
atestace sami krátce prezentují vlastní 
zvolené téma. „Chtěla jsem se trochu 
procvičit a ujistit ve své angličtině a to 
tenhle kurz rozhodně nabízí. Mohou 
sem docházet i  méně zdatní studenti. 
Atmosféra při výuce je velmi příjemná,“ 
hodnotí kurz verča, studentka druhého 
ročníku bakalářského studia.

imaginativní tvorba jako nástroj 
reflexe, vyjádření a interpretace  
– výtvarný workshop

Už dlouho v sobě máte blok, který vám 
brání v uměleckém vyjádření? Potom je 
tenhle předmět realizovaný na Fakultě 
humanitních studií tím, co potřebujete! 
koncepce kurzu staví na tom, že mno-
ho z  nás si během dospívání vytvořilo 

mnoho předmětů, které se nějakým způsobem dotýkají oblasti psychologie, lze najít i na jiných 
částech univerzity. nechte se inspirovat naším přehledem.

Stopy psychologie lze najít i mimo katedru

Boris Cyrulnik k  jednotlivých tématům 
vybral a  tak má čtenář možnost, číst 
příkladně téma attachmentu ve  zpra-
cování významného švýcarského profe-
sora Blaise Pierrehumberta, který toto 
téma dlouhodobě zkoumá a  sleduje 
mezigenerační řetězení. o  výchově 
a o tzv. „Cité d´éducation“ si přečteme 
v  subkapitolách belgického profesora 
Jean-Pierre Pourtoise a jeho kolegyně

profesorky Huguette desmet, kteří 
jsou zakladatelé těchto center v Evropě 
a  kteří nedávno oslovili naše studen-
ty během mezinárodního kongresu 
„kvalita života dnešního dítěte“ (aIF-
REF Prague 2017), který naše katedra 
spolupořádala. Je to publikace, která 
skutečně potěší nejen psychology, ale 

ho i já uvidím osobně v květnu na kon-
gresu na  Martiniku, kde mám zvanou 
přednášku na  téma „Resilience dítěte 
a  Střední Evropa“. vzhledem k  jeho 
věku (nad devadesát) se ale domní-
vám, že jeho přednáška tam zazní jen 
prostřednictvím Skypu, či jako videona-
hrávka. tedy co dodat závěrem. koho 
zajímá vývojová psychologie a  témata 
raného vývoje, měl by do  této knihy 
investovat. Jsem si jistá, že vzhledem 
k  její vysoké kvalitě bude k  dostání 
v  různých světových jazycích a  bude 
tedy přístupná všem. Pro odbornou 
knihovnu a především pro odborný růst 
psychologa bude velkým přínosem.

 ❚ 

pediatry, neurology, nutriční specialisty. 
Příkladně v kapitole řeč je podkapitola, 
která se jmenuje „dynamika neurokog-
nitivní plasticity“ a  je věnována raným 
mozkovým změnám. v kapitole spánek 
je subkapitola věnovaná  „Co–slee-
pingu“ a  je zde řešena velmi zajímavě 
častá otázka rodičů “vzít či nevzít naše 
miminko k nám do postele“. Je to hy-
gienické, neohrožujeme ho? Samotný 
úvod knihy, který jen v náznacích zmi-
ňuje velmi zajímavou osobnost a život-
ní příběh profesora Cyrulnika, doufám 
povzbudí studenty přečíst si o něm víc. 
Já osobně už jsem po přečtení tohoto 
textu získala několik jeho přednášek 
na videu od svých zahraničních kolegů, 
kteří ho znají osobně, a mám naději, že 

určité bariéry bránící vyjadřování krea-
tivního potenciálu. Naše malby se nám 
nemusely zdát dost dobré, okolí mohlo 
naše pokusy zesměšňovat, a  tak jsme 
raději cestu umění raději opustili. Po-
kud však ve vás stále dříme duše uměl-
ce, zkuste tomuto předmětu dát šanci.

Současná spiritualita  
v populárních filmech

Pokud se rádi věnujete rozboru filmů, 
tenhle předmět by pro vás mohl být 
tím pravým. koná se na  katedře reli-
gionistiky v  rámci Husitské teologické 
fakulty. Pro úspěšné ukončení kurzu 
vám postačí pravidelná docházka a ak-
tivní účast během výuky. Pro účastníky 
předmětu dokonce existuje facebooko-
vá skupina, kde je nadšencům umož-
něno dále diskutovat nad shlédnutými 
filmy. opravdoví fajnšmekři se po  ab-
solvování předmětu mohou stát „mo-
derátory“, kteří se podílejí na  budoucí 
organizaci předmětu a výběru filmů. ❚

Tipy na předměty
LEoNa PLášILová
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XVI. celostátní konference 
ČASP

kdo hledal o  víkendu 5.–7. 4. cestu 
do  olomouce, našel pravděpodobně 
také Cestu k sobě. Průřezové téma le-
tošní konference čaSP se týkalo objevo-
vání nás samých i našeho okolí. v před-
náškách a workshopech si mohl každý 
najít témata, která mu cestu k sobě po-
mohou usnadnit. od partnerských vzta-
hů, přes filosofii či spiritualitu, po hle-

Promítání dokumentu  
EVELYN

22. 5. (18:45) 
Studentský klub Celetná 
Pořadatel: katedra psychologie 
Cena: zdarma 
Úvodní slovo: doc. Phdr. MUdr.  
Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.d.

JARNÍ PSYCHOPAřBA

23. 5. (20:00–2:00)
Nálet, veletržní 820/73
Cena: zdarma

PALIATIVNÍ PÉČE 
(MUDr. Jana Hrušková, 
MUDr. Lenka Elbertová  

Dotlačilová, CSc.)

23. 5. (17:15–18:45) 

Víme, že bude zkouškové... Ale právě proto – pojď se odreagovat od učení.  

BYLO

BUDE

dání sám sebe v psychedelikách, nebo 
také hledání vlastní sexuální orientace. 
Inspirující a  obohacující byla návštěva 
olomoucké katedry. zde se účastníci 
mohli seznámit s  ostatními studenty 
psychologie a  poznat místní katedru. 
Účastnice Petra Chmelíková hodnotí 
konferenci následovně: „Líbilo se mi, 
jak byla konference promyšlená do de-
tailu. Výběr z přednášek byl dle mého 
názoru velmi pestrý. Osobně jsem si 
nejvíce užila přednášku Mgr. Pavla Ra-

divadlo za plotem, 
Psychiatrická nemocnice Bohnice, 
Ústavní 91 
Pořadatel: Psychiatrická nemocnice 
Bohnice 
Cena: zdarma

2. česká konference  
DĚTSKÉ PSYCHOLOgIE

25. 5. 
kongresové centrum hotelu olšanka, 
táboritská 23/1000, Praha 3 
Pořadatel: Institut psychologie s.r.o. 
Cena: 1750  kč

MEZI PLOTY – festival

25.–26. 5. 
Psychiatrická léčebna Bohnice,  
Ústavní 91 
Cena se liší podle počtu dní a obdobím 
zakoupení

v  této rubrice najdeš nejen reportáže z  některých již uplynulých akcí, ale také přehled těch 
naplánovaných, které se v nejbližší době uskuteční. Budeme rádi, když se (nejen) do této rubriky 
zapojíš a pošleš nám na pocitek@ff.cuni.cz svoje tipy na akce, nebo i krátký report o tom, jak se 
ti na některé z nich líbilo a co sis z ní odnesl/a.

taje na téma ´Když vztahy tápají´. Užila 
jsem si také galavečer v krásném pro-
středí Konviktu, kde hrála kapela Litera. 
Byli naprosto bezkonkurenční! “ kdo 
zůstal celý víkend, možná si udělal pro-
cházku po  olomouckých památkách, 
kde jistě ujistil o  tom, jak je olomouc 
krásné město. děkujeme organizáto-
rům konference za  skvěle odvedenou 
práci a už teď se těšíme na další ročník!

METODY KBT V PRAXI  
– kurz

27. 5., 10. 6., 16. 9., 30. 9.  
(vždy 14:30 –17:45) 
Psychosomatická klinika,  
Patočkova 3 
Pořadatel: Psychosomatická klinika 
Cena: 4000 kč za všechny 4 bloky
„Během 4 tříhodinových bloků bude 
účastníkům ve  stručnosti představen 
model kBt. Účastníci budou sebezá-
žitkovým způsobem seznámeni s  čas-
tými metodami kBt, které se využívají 
v  terapii lidí s  různými úzkostnými, 
depresivními a  fobickými problémy.“  
zdroj: FB stránka události

NENÁLEPKUJEME – KAŽDý 
Z NÁS JE V NĚČEM SLEPý

28.5. (17:00) 

Jsme akčn í
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prostor39, Řehořova 33/39 
Pořadatel: GLaFka, Listen. Reflect. 
Change & prostor39
Cena: zdarma, nutná registrace
„každý z nás asi v životě dostal nějakou 
nelichotivou nálepku – tlustý, malá, vel-
ká, hloupý, nezaměstnaná... Naši hosté 
si s  nálepkami „užili“ opravdu hodně. 
U  některých to poznáte na  první po-
hled, u jiných by vás to ani nenapadlo. 
Co je spojuje? Rozhodli se o svých ná-
lepkách veřejně mluvit.“
zdroj: FB stránka události

PSYCHOLOgICKÉ VýZKUMY 
(PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.)

30. 5. (17:15–18:45) 
divadlo za plotem, Psychiatrická 
nemocnice Bohnice, Ústavní 91 
Pořadatel: Psychiatrická nemocnice 
Bohnice | Cena: zdarma

PSYCHOBRUNCH

5. 6. (10:00) 
Střelecký ostrov nebo Petřín (místo 
bude upřesněno) 
Pořadatel: čaSP 
Cena: zdarma

OVERTONOVA OKNA,  
ANEB JAK ZMĚNIT  

NEZMĚNITELNÉ  
(MUDr. Richard Krombholz, 

MBA)

6. 6. (17:15–18:45) 
divadlo za plotem, Psychiatrická 
nemocnice Bohnice, Ústavní 91 
Pořadatel: Psychiatrická nemocnice 
Bohnice 
Cena: zdarma

BESEDA O HRANIČNÍ  
PORUšE OSOBNOSTI,  

JAK JI NEZNÁTE

8. 6. 
prostor39, Řehořova 33/39 
Pořadatel: Nejsempsychopat.cz, 
Spolek dialogos, Studio 27 „zaostřeno 
na duši & prostor39 

Cena: dobrovolné vstupné

Ochutnávka  
gESTALT TERAPIE

8.6. (9:15–17:15)
Institut pro výcvik v  Gestalt terapii, 
k tuchoměřicům 1
Pořadatel: Institut pro výcvik v  Gestalt 
terapii
Cena: 1440 kč

5. česká konference  
O STRESU A VYHOřENÍ

8. 6.–9. 6. 
Hotel olšanka, táboritská 23/1000 
Pořadatel: Institut psychologie s.r.o. 
ve spolupráci s Psychiatrickou 
klinikou 1. LF Uk a vFN v Praze, 
českou lékařskou komorou, katedrou 
psychologie PedF Uk a katedrou 
psychologie FF Uk 
Cena: 1750 kč (konference) /  
1250 kč (workshopy)

NÁSLEDKY NÁSILÍ PÁCHA-
NÉHO NA DĚTECH A DĚTMI  

– konference

12.–13. 6.
velká aula, Husitská teologická fakulta 
Uk, Pacovská 350/4, Praha 2
Pořadatel: Uk a Ministerstvo vnitra
Cena: zdarma

SPIRITUÁLNÍ PÉČE  
O PSYCHICKY NEMOCNÉ 
(Mgr. Jaromír Odrobňák)

13. 6. (17:15–18:45) 
divadlo za plotem, Psychiatrická 
nemocnice Bohnice, Ústavní 91 
Pořadatel: Psychiatrická nemocnice 
Bohnice 
Cena: zdarma

DISOCIATIVNÍ PORUCHA  
OSOBNOSTI – konference

14.–15. 6. 
Nemocnice Milosrdných sester  

sv. karla Boromejského, přednášková 
aula 
Pořadatel: Edukační a formační 
centrum Boromeum 
Cena: 3850  kč
více informací na FB události. 
Registrovat se lze na stránkách 
Nemocnice Milosrdných sester v sekci 
Pro zdravotníky / Boromeum. 

COgNITIVE FUTURES  
IN THE ARTS  

AND THE HUMANITIES  
PARADIgMS  

OF UNDERSTANDINg  
– SHARINg COgNITIVE 
WORLDS – konference

19.–23. 6. 
Johannes Gutenberg-University, 
Mainz, Německo
Pořadatel: Cognitive Futures, Universi-
ty Mainz
Cena: 190 EUR
zajímá tě, jakým způsobem se dělá 
kognitivní výzkum v  humanitních vě-
dách? Jak se vytváří jeho design a  ja-
kým způsobem se máme ptát, aby-
chom získali odpovědi? tak si udělej 
na konci zkouškového výlet za hranice 
čR. Nejen na tyto otázky se totiž pokusí 
odpovědět odborníci z Německa a vel-
ké Británie na  konferenci pořádané 
v německé Mohuči.

Letní trenérská škola ČASP 
2019

31. 8. (12:00) – 6. 9. (12:00) 
Rekreační a školící středisko Moravec, 
Moravec č.p. 118, 592 54 
Pořadatel: čaSP 
Cena pro členy: 5015 kč /  
pro nečleny: 5900 kč
„Máte rádi výzvy? Studujete psycholo-
gii? Jste kreativní a  chcete druhé zá-
bavně a  efektivně učit novým doved-
nostem? Pak je Letní trenérská škola 
čaSP právě pro vás! Letos již pátý roč-
ník, kdy vás během týdne seznámíme 
s trenérstvím.“ 
zdroj: www.caspos.cz
� ❚
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Program
LEoNa PLášILová

Vzděláván í  v  zahran ič í  v  5 otázkách

erasmus zná každý. ale víte také, že existuje přes 20 dalších 
programů, pomocí kterých můžete vycestovat do zahraničí 
za vzděláváním s pokrytými náklady? v rámci této rubriky 
představíme méně známé programy, které stojí za to využít. 
v tomto čísle představujeme ceePuS (central european 
exchange Programme for university Studies), který je zaměřený 
zejména na spolupráci univerzit ve středoevropském regionu.

JaK dLouho?

3.

obvyklá délka pobytu je tři až deset měsíců. výjezd  
je třeba začít zařizovat alespoň jeden semestr  
dopředu.

JaK?

5.

Prvním krokem je vyplnění  on-line přihlášky na  
www.ceepus.info. Na  tomto webu jsou k  dispozici 
všechny další potřebné informace.

KoLiK?

4.

Stipendium vyplácí daná hostitelská země a  jeho 
výše se liší v závislosti na lokalitě. Stipendia dosahují 
od několika stovek až po  tisíc euro na měsíc. kon-
krétní částky lze najít na webových stránkách progra-
mu CEEPUS.

Kdo?

1.

Program je určený pro studenty bakalářského, magi-
sterského a doktorského studia, kteří mohou vyces-
tovat na některou ze sítě spolupracujících univerzit. 
kromě toho jej mohou využít také akademičtí pra-
covníci.

Kde?

2.

Lze vycestovat do  albánie, Bosny a  Hercegovi-
ny, Bulharska, černé Hory, Chorvatska, Maďarska, 
 Severní Makedonie, Moldavska, Polska, Rakouska, 
Rumunska, Slovenska, Slovinska nebo do Srbska.
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Mnohokrát děkuji a ticho

Bonus principium facit bonum finem
aneb

toMáš tREICHEL

„Pane kolego, ale takhle by to určitě nešlo.“
„Ne?“
„Ne.“

tato slova si vyslechnul tommy vyhládlo 
zpoza zavřených akademických dveří, za kterými se 
handrkovali dva akademici. Jeden z nich totiž napsal 
jakožto poděkování v  úvodu své práce tato slova: 
„Děkuji všem, kteří mi do psaní této práce nekecali.“ 
druhému akademikovi se to zdálo příliš hrubé, neboť 
sloveso „nekecat“ je pro použití v takovémto typu tex-
tu nanejvýš debilní, pro akademika se nehodí a po-
žadoval, aby akademik nahradil toto jablečnosvárné 
slovo jiným, méně zabarveným, například slovesem 
„nehovořit“. První akademik si do  toho ale nechtěl 
nechat hovořit, a tak zavolali třetího akademika, který 
měl jejich akademický spor rozřešit.

třetí akademik si pečlivě vyslechl obě stra-
ny, ale odmítl se ke  sporu vyjádřit, protože nechtěl 
být vyjmut z  těch, jimž je v úvodu práce děkováno. 
Nezbývalo tedy než povolat čtvrtého akademika.

čtvrtý akademik se brzy dostavil a  rovněž 
si nechal vyložit názory obou akademiků. Poté se za-

myslel a přednesl své stanovisko, jenomže potíž byla 
v tom, že se snažil tento problém pojednat z mnoha 
úhlů pohledu, pročež se všichni přítomní akademici 
ztratili v jeho kaleidoskopu.

Napadlo pak někoho z řad moudrých hlav, 
že poprosí o radu bábu. zavolali tedy bábu a poprosili 
ji o radu. Bába se však nechala slyšet, že ji to nezají-
má, protože beztak není akademičkou, a že do toho 
tedy nemá co kecat. Prvnímu z akademiků se bába 
sice zalíbila, ale problém byl pořád na stole. 

„Povoláme tedy vnučku!“ zvolal nadšeně 
některý z akademiků a na jeho slova došla tommymu 
vyhládlovi trpělivost. Povstal ze židle a vydal se dlou-
hou chodbou k východu. ve dveřích se minul s vnuč-
kou, která si to mířila rovnou k akademikům a bábě 
spolu s kočkou a myší. 

když byla práce po  několika málo letech 
vydána, dočetl se v jejím úvodu tommy vyhládlo ná-
sledující: „Děkuji těm, kteří mi nekecali do toho, jestli 
mi ti, jimž zde děkuji, do psaní této práce nekeca-
li nebo nehovořili.“ tommy vyhládlo se pak plácnul 
dlaní do čela.

 ❚ 

Koutek be le t r ie

koláž:  Johana Sládková



celé první číslo se nese v duchu nových začátků. 
Proto nám to nedalo a museli jsme se na počátky 
studia na katedře psychologie zeptat i studentů… GaBRIELa koSJUková

Jaký byl tvůj nejvtipnější zážitek  
z přijímaček nebo začátku studia?

„Byla jsem už v Praze a chystala se jít spát. Asi v jednu 
hodinu ráno přijímačkového dne jsem si chtěla ještě 
jednou pořádně pročíst zvací dopis. Ukázalo se, že 
jsem ho do té doby pořádně nečetla. Zapomněla jsem 
si vytisknout pozvánku, která byla nutná k  připuštění 
ke  zkoušce. Myslela jsem, že celá ta příprava mohla 
přijít vniveč jenom kvůli mé hlouposti. Ráno jsem běžela 
do  blízkého hotelu připravená dát za  tisk pozvánky 
cokoliv. Zadařilo se a  já pyšně předložila pozvánku.“  
 „Tu nepotřebujeme, díky.“ (Marie, 1. ročník)

„Když jsem psala přijímačky, spustila se ke  konci 
té eseje ze stropu voda, celá zadní řada se musela 
posunout a po zbytek času už to dělalo jenom otravné 
kap kap kap.“ (kačka, 1. ročník)

„Byla jsem z přijímaček strašně nervózní, do kalendá-
ře jsem si zapsala datum a čas hned, jakmile přišel 
dopis. Ještě den předem jsem se ujišťovala, že mám 
správný čas. Když jsem druhý den vybíhala schody 
na  Palachovi, bylo tam podezřele prázdno. Cestou 
jsem vylovila pozvánku a zjistila, že jsem se dostavi-
la skoro o půl hodiny později. Zachvátila mě panika. 
V mojí třídě už mě nevzali, protože studenti již psali 
test. Nicméně ve velké posluchárně ještě neměli zadá-
no, takže jsem nakonec testy psala.“ (Míša, 2. ročník)

„To asi bude muset být zážitek ze dne, kdy jsem na ústní 
kolo šla na Palacha a nemohla tam najít C332. Když zbý-
valy tak 4 minuty do začátku, začala jsem být nervózní. 
Zeptala jsem se náhodného člověka, který mi prozradil, že 
to “C” bude patrně znamenat Celetná a že jsem špatně. 

V  tu chvíli už jsem vybíhala z budovy. Vtipnější to bylo 
o to, že jsem netušila, kde Celetná je. Takže jsem volala 
mamce, aby mě navigovala. (Skvělý zážitek! Běžet v ša-
tech mezi turisty přes Staromák...)“ (Petra, 1. ročník)

„Když jsem přišla k hlavní komisi, v očekávání nejrůz-
nějších záludných otázek z oblasti psychologie, docent 
Bahbouh si začal prohlížet mou zabílenou zmatenou 
začmáranou esej. Ještě, než jsem stihla dosednout 
na židli, se zeptal, co o mně vypovídá fakt, že hodně 
používám korektor.“  (Gabča, 1. ročník)

„Během pohovoru u  té poslední a  nejvíce důležité 
 komise jsem po výzvě k předložení občanského průka-
zu zjistila, že ho jaksi nemohu najít. Takže jsem celých 
15 minut trávila hrabáním v kabelce. Naštěstí to komi-
se vzala dobře. Všichni jsme se dost nasmáli, protože 
mě začali analyzovat podle věcí, které jsem z kabelky 
vyndavala. Dělali si srandu, že aspoň mají šanci  vidět, 
jak zvládám stres. Pomyslnou třešničkou na  dortu 
bylo, když jsem zjistila, že OP jsem měla  celou dobu 
v peněžence, jen jsem ho neviděla.“  

(Lea, 2. ročník)

„Vy jste do eseje napsala, že byste se cizince zeptala, 
jestli viděl Star Wars. Proč myslíte, že se Star Wars tolik 
líbily? Jsou stále aktuální? Co to vypovídá o naší spo-
lečnosti? Našla byste mezi postavami nějaké Jungovy 
archetypy?“  (kristýna, 2. ročník)

„Přijímačky, druhé kolo, druhá komise. Možná vám 
taktéž pan docent Bahbouh ukazoval body a  vaše 
 výsledky tím způsobem, že je postupně poodkrýval 
 rukou a  konečný počet bodů (to, co vás v  tu chvíli 
 nejvíce zajímá) byl až na konci seznamu. U mě se mu 
však povedlo to, že jak nesl papír s výsledky, koutkem 

Studentská anketa?
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oka jsem omylem zahlédla výsledných 84 bodů. V té 
šílené euforii z  toho, že jsem na  své vysněné škole, 
jsem ovšem musela vydržet bez reakce dalších pár mi-
nut, než mi postupně vysvětlil a odkryl výsledky.“  

(Nikča, 2. ročník)

„Zapomněl jsem na zápis. Řešit to byla opravdu zábava.“ 
 (tomáš, 2. ročník)

„Mně se strašně líbilo, když nám paní doktorka Šírová 
pouštěla hned na začátku videa z psychopařby.“ 

(anonym, 5. ročník)

„Vtipné bylo třeba to, když jsme se hnali na  fakultní 
výstavu, protože nám za  to dr.  Šírová slíbila snídani 
s doc. Bahbouhem, ale pak nám přinesla jen croissant 
s jeho fotkou. A ještě lepší bylo to, že o tom doc. Bah
bouh vůbec nevěděl. My jsme mu zatím poslali email, 
že se těšíme na společnou snídani. Dr. Šírová mu to 
sice vysvětlila, ale pak jsme si s ním i  tak tu snídani 
na Psychopařbě domluvili!“   (vítek, 1. ročník)

Co na začátku studia rozhodně neříkat  
prvákovi na psychologii?

„Na zkoušku ze statistiky se nepotřebuješ učit.“ nebo 
„Dej si všechny zápočty a testy do jednoho týdne, pak 
budeš mít volno celý zkouškový.“  (vítek, 1. ročník)

„Vždycky si to můžeš odložit.“  (Gabča, 1. ročník)

„Takže to znamená, že už dokážeš poznat, co si lidi 
myslej?“  (Petra, 1. ročník)

„Že je statistika největší strašák prvního ročníku. 
 Pokud budete poctivě chodit na  přednášky a  dělat 
 domácí úkoly, tak je to zkouška jako každá jiná.“ 

(Ondra, 1. ročník)

„Aby si odložili statistiku do druháku.“  
(Míša, 2. ročník)

„Že studium je mnohem více o statistice a logice, než 
o zkoumání zákoutí lidské duše.“  (Lea, 2. ročník)

„Že statistika je nejtěžší zkouška. Není.“ 
(kačka, 1. ročník)

„Že statistika bude v pohodě.“  (Nikča, 2. ročník)

Čeho se týkala tvá první panika  
spojená se studiem na VŠ?

„Jestli jsem nezapomněla zaplatit přihlášku.“  
(Petra, 1. ročník)

„Zpoždění vlaku cestou na  zápis. Nakonec za  těch  
40 minut nepadlo nic důležitého.“  (Marie, 1. ročník)

„SIS.“ (kristýna, 2. ročník)

„Prvního zápočtového testu, tedy dějin. Ale byla zby-
tečná.“  (vítek, 1. ročník)

„První pořádná panika asi ještě nepřišla. Asi si to 
schovávám na později.“ (kačka, 1. ročník)
 ❚ 

co vás nejvíce překvapilo, když jste začínala  
v profesi psychologa?

 „Překvapilo mne, jak je důležité být v pravou chvíli 
na pravém místě. Umět naslouchat je mnohdy účin-
nější než cílevědomá terapie. Od  té doby si nesu 
zkušenost, že by stačilo, kdybychom spolu navzá-
jem mluvili a naslouchali si.“

Phdr. Iva štětovská, Ph.d.

autor rubr iky:  MICHaELa tECLová
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Psyna

Rozlouskněte hádanku!

Starý pán s chorobou srdce má od doktora dva ze-
lené a dva modré prášky. o půlnoci si má vzít prá-
vě jednu modrou a jednu zelenou pilulku. Pokud 
to nezvládne včas nebo si vezme prášky jinak, než 
má, zemře. večer si nastavil budík na za pět minut 
dvanáct a pokojně usnul. Když budík zazvonil, pán 
shledal, že nejde elektřina. nemá u postele nic, 
čím by si mohl posvítit.  na stole nahmatal všech-
ny čtyři prášky, ale  nedokáže je od sebe rozeznat. 
zůstal klidný, vzal si prášky přesně podle pokynů 
lékaře a přežil. Jak se mu to mohlo podařit?

v prvním čísle začínáme zlehka. ze správných 
odpovědí vylosujeme výherce knihy Sebranka  
(t. L. Hayden), kterou nám do soutěže laskavě 
věnovalo nakladatelství Portál.  

Svoje odpovědi posílejte do konce září na:  
pocitek@ff.cuni.cz
Řešení uveřejníme v příštím čísle.

Soutěž
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Psychodiagnostika 
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