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Seznam příloh 

Příloha 1 – Schéma otázek rozhovoru 

Jaké oblasti života studentů vysokých škol komplikuje sociální fobie nejvíce? 

Komplikuje/komplikovala sociální fobie tvé studium na VŠ? 

Ovlivňuje/ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci s vrstevníky na VŠ? 

Ovlivňuje/ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci s vyučujícími na VŠ? 

Měl/a jsi problémy s adaptací na nové prostředí? 

Je/byl problém absolvovat běžné hodiny a plnit požadavky k nim (např. prezentace, práce 

ve skupině)?  

Byl problém absolvovat dílčí zkoušky, SZZ či obhajobu závěrečné práce?  

Byl problém v něčem dalším – např. mailová komunikace se zaměstnanci školy, 

vyřizování záležitostí na studijním oddělení, chození do menzy apod.? 

Setkal/a jsi se s negativním přístupem k tvému problému ze strany vrstevníků či 

vyučujících na VŠ? 

Máš/měl/a jsi při studiu VŠ práci nebo brigádu? 

Pokud ano, o jaký typ práce se jedná/jednalo? Proč právě tento typ práce? 

Ovlivňuje/ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci s nadřízenými? 

Ovlivňuje/ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci se spolupracovníky? 

Ovlivňuje/ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci se zákazníky? 

Byl problém absolvovat pohovor? 

Působí ti práce stres? 

Pokud ne, je/bylo to z důvodu sociální fobie? 

Myslíš si, že nebýt sociální fobie, mohl/a bys mít lepší pozici či vydělávat více peněz? 

Máš/měl/a jsi na VŠ partnera/ku? 

Pokud ano, měla sociální fobie na vztah nějaký vliv? 

Rozumí/rozuměl/a partner/ka tvým problémům? Snaží/snažil/a se ti nějak aktivně pomoci? 

Setkal/a jsi se se zlehčováním svých problémů tvým partnerem/kou? 

Pokud ne, je/bylo to z důvodu sociální fobie? 

Je/bylo pro tebe složité navazovat na VŠ nové kontakty a přátelské vztahy? 

Jaké máš/jsi měl/a vztahy se spolubydlícími? Ví/věděli o tvých problémech? 

Rozumí/rozuměli tví přátelé/známí na VŠ tvým problémům? Snaží/snažili se ti nějak 

pomoci? 

Setkal/a jsi se se zlehčováním svých problémů tvými přáteli? 

Pozoruješ/pozoroval/a jsi dopad sociální fobie na svůj sociální život? 

Účastníš/účastnil/a jsi se různých kulturních akcí (festivaly, koncerty)? 

Pokud ne, je/bylo to z důvodu sociální fobie? 

Jak jsi nejčastěji trávil/a svůj volný čas na VŠ? 

Domníváš se, že bys trávil/a svůj čas jinak, nebýt sociální fobie? 

Stěhoval/a jsi se kvůli VŠ pryč od rodičů? 

Pokud ano, měl/a jsi problémy s touto změnou? 

Musel/a jsi se stěhovat do nového města? 

Pokud ano, měl/a jsi problém zvyknout si na nové místo? 

Dělalo ti problém zařizovat věci spojené s přestupem na VŠ?  

Zařizoval/a jsi si věci sám/a nebo ti někdo pomáhal? 

Řekl/a bys, že jsi (byl/a) na VŠ spíše samostatný/á, nebo jsi si (byl/a) jistější s pomocí 

blízkých osob při řešení různých problémů? 
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Doplňující otázky: 

Která z oblastí života je u tebe postižena sociální fobií nejvíce? 

Která z oblastí podle tebe až tolik nestrádá? 

Existuje další oblast, na kterou má sociální fobie vliv, kterou bys rád/a zmínil/a? 

Máš pocit, že nezdravý životní styl přispívá k utužování sociální fobie, popř. úzkosti? 

 

Jaké existují metody, které efektivně pomáhají v léčbě sociální fobie? 

Máš zkušenost s psychofarmaky? Pokud ano, doporučil/a bys je někomu se sociální fobií? 

Máš zkušenost s psychoterapií? Pokud ano, doporučil/a bys ji někomu se sociální fobií? 

Máš zkušenost se svépomocnými skupinami? Jsou podle tebe nápomocné? 

Znáš nějakou alternativu k již zmíněným metodám? 

Co tobě osobně pomáhá při úzkosti? 

Jaká je podle tebe nejúčinnější metoda v boji proti sociální fobii? 

Příloha 2 – přepis rozhovoru: Jakub  

Výzkumník: Komplikuje sociální fobie tvoje studium na vysoké škole? 

Jakub: No tak v mým případě určitě ho zkomplikovala nějakým způsobem. 

V: Mohl bys to nějak rozvést? 

J: Tam vlastně byl problém s tim, že jsem měl problémy s docházkou a potom že vlastně jsem někdy 

nebyl schopnej kontaktovat vyučující, na něco se zeptat a podobně, a taky to teda 

zkomplikovalo, když jsem chtěl vyjet do zahraničí, tak jsem zvažoval, jestli jo nebo ne. 

V: Ovlivňuje sociální fobie třeba právě tu komunikaci s vyučujícími? 

J: Rozhodně ovlivňovala, teďka už jsem to do jistý míry překonal, ale dřív určitě to významně 

ovlivňovalo. 

V: A ovlivňuje sociální fobie komunikaci s vrstevníkama na vysoký škole? 

J: Myslim si, že to taky ovlivnilo, zvlášť vlastně v začátku než jsme se jako poznali tam, tak já jsem 

se seznámil s těma spolužákama mnohem později než oni mezi sebou. 

V: Měl jsi problémy s adaptací na nový prostředí vysoký školy? 

J: Přijde mi, že asi ne nějak výrazněji než jako ostatní. Pro každého je to nějaká změna a pro mě 

taky to byla změna, ale zásadní problém to nebyl. 

V: Takže myslíš, že v tomhle případě tam sociální fobie nehrála roli. 

J: Nehrála pro mě asi velkou roli. 

V: Máš problém absolvovat běžný hodiny a plnit požadavky k nim? Například prezentace a tak. 

J: Já jsem konkrétně s prezentacema problém neměl, protože jsem si je hodně vyzkoušel na střední 

škole, takže v tomhle ohledu mě to nijak jako nebránilo. Ale občas jsem měl problémy na 

cvičeních, zvlášť když nás bylo míň, stalo se mi párkrát, že jsem byl sám s vyučujícím třeba čtyři 

hodiny na cvičení, kdy on mi koukal vlastně přes rameno, co dělám, tak to bylo hodně 

nepříjemný. 

V: To by možná bylo nepříjemný každýmu. Nebo myslíš si, že tam hrála roli i sociální fobie? 

J: Myslím si, že ano, ale já jsem tam pak kvůli tomu nechodil. Proto ta problematika s absencí. 

V: Byl problém absolvovat dílčí zkoušky, státnice nebo obhajoby závěrečné práce? 

J: Já jsem vlastně se vždycky snažil vyhnout ústním zkouškám co nejvíc, takže pokud to šlo, tak jsem 

to řešil nějak náhradním termínem nebo tak, aby to bylo klidnější. Občas se tomu nešlo vyhnout, 

já jsem to teda řešil tak, že na ústní zkoušky jsem se připravoval mnohem svědomitěji, a když už 

ta zkouška začala, tak tam mi pomohlo, že tam jsou nervózní všichni, někdy včetně vyučujícího 

(smích). U státnic mi paradoxně přišlo, že jsem byl míň nervózní než u těch ostatních, asi proto, 

že jsem zvyklej na ten stres z těch prezentací, a vůbec, z nějaký tý komunikace. 

V: Napadá tě problém ještě v něčem jiným? Například mailová komunikace, vyřizování věcí na 

studijním… 
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J: Problém jsem měl s telefonováním vyučujícím, já jsem jim vždycky posílal maily, ale v některým 

případě by bylo vhodnější jim zavolat. To jsem teda já většinou nebyl schopnej jim zavolat. 

V: Když to bylo potřeba, řešil jsi to nějak? 

J: Tam jsem to úplně neřešil, pokud to nešlo tim mailem, tak jsem to prostě nechal bejt.  

V: Jasně. Setkal ses s negativním přístupem k těm tvým problémům ze strany ať už vrstevníků 

nebo těch vyučujících? 

J: Ze strany vyučujících mi vlastně bylo několikrát řečeno, že problémy studentů je nezajímaj, a 

důležitý jsou výsledky zkoušek a testů, takže dál jsem to jako s nima nerozvíjel. S vrstevníkama 

nevim, protože tam jsem s nima o tom takhle přímo nemluvil. 

V: Co se týče těch vyučujících, snažil ses jim třeba vysvětlit, proč nechceš nebo nemůžeš dělat 

nějakou zkoušku? 

J: V podstatě ne, protože už předtím než jsem jim to chtěl začít vysvětlovat, tak mi bylo řečeno, ať 

nepokračuju. 

V: Máš při studiu na vysoký nějakou brigádu nebo práci? 

J: Měl jsem vlastně brigádu. 

V: O jaký typ brigády se jednalo a proč sis vybral zrovna tohle. 

J: Tam se jednalo o dělání překladů z angličtiny do češtiny a něco co se týkalo psaní reklamních 

materiálů. Vybral jsem si to proto, že mi to nabídnul kamarád, dělal jsem to pro něj celou dobu. 

V: Kdybys měl možnost jinýho typu práce, šel bys do toho? 

J: Určitě jsem chtěl, ale nebyl jsem toho schopnej. 

V: Absolvoval jsi nějakej pohovor na tohle místo? 

J: Ne. 

V: Myslíš si, že by byl problém absolvovat pohovor? 

J: Myslim si, že by to byl problém. Pro mě by tam byl strach z toho, že tu situaci nemám úplně na 

sto procent pod kontrolou, a nedokážu předvídat, jak se to bude vyvíjet.  

V: Ovlivňovala sociální fobie komunikaci s tvýma nadřízenýma? 

J: Tam jsem vlastně komunikoval s jedním nadřízeným a ten byl zároveň můj známej, takže tam mě 

to neovlivňovalo. 

V: Měl jsi nějaký spolupracovníky? 

J: Ano, ale tam jsem s nima komunikoval přes toho známýho. 

V: A byli tam i nějaký zákazníci? 

J: Ne, já jsem s nima vlastně nepřicházel do styku, to všechno šlo mimo mě. 

V: Kdybys měl práci, ve který by byly všechny tyhle složky, se kterými bys musel komunikovat, 

působilo by ti to problém? 

J: Myslím, že ano, nejvíce by mi vadila komunikace s nějakou autoritou, to znamená s nějakým 

nadřízeným. Myslim, že komunikaci se zákazníkama bych byl schopnej absolvovat, ale přinášelo 

by mi to velkej stres. 

V: Ta tvoje práce ti působila stres, nebo to bylo v pohodě? 

J: Tahle konkrétně byla v pohodě. 

V: Ovlivňuje sociální fobie způsob, jakým utrácíš peníze, nebo na co je vynakládáš? 

J: Určitě ano, tím že mám menší náklady na to, co by se týkalo nějakýho sociálního žití, tipuju, že 

míň třeba chodím s lidma do hospody a tak. Takže v tomhle případě jako ušetřím (smích). 

V: Jasně. Na druhou stranu, myslíš si, že nebýt toho problému, že bys mohl třeba vydělávat víc? 

J: Myslim si, že ano, protože jsem odmítnul několik nabídek zaměstnání čistě kvůli tý sociální fobii. 

V: Dobře. Můžeme se přesunout k další otázce. Máš nebo měl jsi partnerku? 

J: V průběhu mýho studia na vysoký ne. 

V: Pokud ne, myslíš si, že to bylo z důvodu sociální fobie? 

J: Tohle asi nedokážu vyhodnotit. Ale moje bývalá partnerka před vysokou školou tak tý to vadilo, 

ale nebyla schopná mi pomoct. Nechtěla to řešit, a ani nevěděla jak, a vlastně ani já v tý době 

nevěděl jak to řešit. Asi to nebrala dostatečně vážně, nebo se jí zdálo, že to je jakoby část mý 

osobnosti, a nebrala to jako nějakou poruchu. 

V: Je pro tebe složitý navazovat nový kontakty? 

J: Když se tak jako podívám zpětně tak to byl problém. 

V: Co spolubydlící? 

J: Já bydlím pořád s rodičema, takže spolubydlící nemám. 
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V: Co tvoji přátelé a známí, rozumí tvým problémům?  

J: Myslim si, že se snaží to pochopit. 

V: Snaží se ti i nějak pomoct? 

J: Pomoct se mi asi nesnaží, ale jako i z mýho pohledu si myslim, že to není možný mi nějak pomoct 

externě. 

V:  Co zlehčování tvých problémů tvými přáteli, setkal ses s tím? 

J: Stalo se mi to vlastně jednou, toto byl můj dlouholetej známej, a po tom rozhovoru s nim, od tý 

doby jsme se neviděli (smích). 

V: Takže máš zkušenost i s nějakou stigmatizací z okolí přátel? 

J: Zkušenosti mám vlastně s tím, že si to lidi nedovedou vůbec představit, je pro ně těžký nahlídnout 

to, že vůbec něco takovýho je možný, že někdo vůbec může mít takovýhle problémy. 

V: Pozoroval jsi dopad sociální fobie na svůj společenský život? 

J: To jsem pozoroval s tím, že jsem několikrát byl pozvanej někam od mých spolužáků a pak jsem 

tam nešel, nebo jsem se na něco vymluvil. 

V: Co různý kulturní akce, festivaly nebo koncerty? 

J: Tam spíš kdyžtak chodím sám, buď na koncerty, nebo do kina. 

V: Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

J: Rád chodím na výlety, tam jsem trávil čas sám, případně čas od času jsem s těma spolužákama 

někam šel, ale spíš teda na konci studia, než na začátku. 

V:  Je to z toho důvodu, že na začátku studia to (sociální fobie) bylo horší? 

J: To bylo podstatně horší. Bylo to tím, že když jsem nastupoval, tak jsem nechodil na žádnou 

terapii, nechodil jsem na svépomocnou skupinu, nebral jsem žádný léky, takže ta situace byla 

podstatně horší. 

V: Domníváš se, že bys trávil svůj čas jinak, nebýt sociální fobie? 

J: Domnívám se, že ano, protože teď s tím posunem v sociální fobii vidím, že ten čas trávím jinak, 

než předtím. Třeba jsem schopnej jet na víkend někam se svými známými. 

V: Pokud by ses stěhoval kvůli vysoké škole, myslíš, že bys měl problém? 

J: Myslím, že bych měl problém v případě, že bych měl nějakýho spolubydlícího. 

V: Musel ses stěhovat do novýho města? 

J: Nemusel. 

V: V případě, že bys musel, jaký si myslíš, že by tam byl problém? Co by ti působilo stres? 

J: Já jsem měl problém vůbec dojít třeba nakoupit před těma pár lety, a tím že bych se dostal do 

novýho prostředí, tak bych toho vůbec nemusel být schopnej, takže by mohlo dojít k nějakejm 

zásadním problémům.  

V: Dělalo ti problém zařizovat si věci spojený se zařizováním s přestupem na vysokou? 

J: To mi velký problémy nepřinášelo. 

V: Dělalo ti problémy vědomí, že opouštíš známý prostředí střední školy? 

J: Tam já jsem byl spíš rád, že opouštim tu střední školu, a těšil jsem se na to, že přijde jako něco 

novýho. 

V: Se zařizováním věcí ti někdo pomáhal, nebo jsi to dělal sám? 

J: To jsem dělal sám. 

V: Řekl bys, že jsi samostatnej, nebo jsi si víc jistej, když ti někdo při různým zařizování pomáhá? 

J: Myslim si, že jsem to dělal samostatně, ale zase ten stres z toho byl velmi výraznej, že jsem třeba 

uvažoval, že s tím studiem skončim. 

V: Která z oblastí života je u tebe postižena nejvíc tou sociální fobií? 

J: Já si myslim, že nejvíc se to podepsalo na nějaký vztahový situaci, a spíš ty partnerský vztahy. 

V: Která z těch oblastí u tebe naopak až tak nestrádá? 

J: Napadají mě třeba ty prezentace nebo ty veřejný vystoupení, s čimž má spousta lidí problém, i 

mimo sociální fobii, tak s tím já problém nemam. 

V: A když to vezmeme obecně, co se týče těch oblastí života? 

J: Myslim, že se to týká všech oblastí života, některých možná míň, třeba těch přátelských vztahů se 

to asi dotklo míň, ale celkově vzato, si myslim, že to ovlivňuje každou část mýho života. 

V: Existuje nějaká další oblast, na kterou má sociální fobie vliv, která to ještě nezazněla? 

J: Asi ne. 

V: Máš pocit, že nezdravý životní styl přispívá k utužování sociální fobie, popřípadě úzkosti? 
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J: Myslim si, že přispívá, otázka je, co je příčina a co je následek. 

V: Jasně. Přesuneme se k dalším otázkám, který se budou týkat možných forem řešení. Máš teda 

nějakou zkušenost s psychofarmaky? 

J: Ano mám. 

V: A doporučil bys je někomu se sociální fobií? 

J: Doporučil bych je, ale až potom co někdo absolvuje nějaký jiný prostředky pro zlepšení tý 

situace. 

V: Máš zkušenost s psychoterapií? 

J: Ano. 

V: A tu bys doporučil? 

J: Tu bych doporučil. 

V: Existuje ještě nějaká alternativa k těmto metodám? 

J: Asi bych ještě zmínil tu svépomocnou skupinu, která mi taky do určitý míry pomohla. Myslim, že 

to pomáhá, zvlášť když se to spojí s tou psychoterapií dohromady. 

V: Co tobě osobně pomáhá potlačit úzkost? 

J: Konkrétně nejvíc mi pomáhá metoda postupnejch expozicí, to znamená že opakovaně podstupuju 

určitou stresovou situaci, a postupně si dávám třeba větší cíle, a ten stres se postupně snižuje.  

V: Takže ty expozice bys popsal jako úspěšnou metodu? 

J: Řekl bych, že ty expozice jsou určitě úspěšný. 

V: Abychom to shrnuli, jaká je podle tebe nejúčinnější metoda v boji proti sociální fobii? 

J: Myslim si, že to je kombinace více přístupů, zvlášť třeba těch psychofarmak s terapií a ještě s tou 

svépomocnou skupinou, že je dobrý vyzkoušet víc věcí, a nesetrvávat u jedný, případně, když ta 

jedna nefunguje, tak zkusit něco jinýho. Neztratit hlavně nějakej drive to řešit.  

V: Tak, to byla poslední otázka a tímto bych rozhovor ukončila. 

 

Příloha 3 – přepis rozhovoru: Kamila  

Výzkumník: Komplikuje sociální fobie tvoje studium na VŠ? 

Kamila: Určitě no. 

V: Mohla bys to trošku rozvést? 

K: Tak v podstatě od výuky, od chození na semináře vlastně po to zkouškový období, kdy jsem měla 

problém na tu zkoušku vůbec přijít, kolikrát se mi stalo, že jsem od té zkoušky utekla a přehodila 

jsem si ten termín na pozdějc, až jsem to pak dělala třeba na poslední termín zbytečně ve velkym 

stresu, takže jako určitě ve všech oblastech. Nechodila jsem na žádný společný akce když byly, 

nějaký ty večírky, že jsem se jako styděla tam bejt, takže jsem si jako vyhledávala jenom 

semináře, který jsou povinný jenom za účast, a ty který nebyly, tak na ty jsem nechodila, což mi 

pak chybělo u tý zkoušky a měla jsem pak s tím problémy, že jsem se musela učit o to víc.  

V: Ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci s vrstevníkama? 

K: No určitě. Třeba když byla nějaká skupinová debata, nebo když tam byly skupinky lidí, tak jsem 

k nim nikdy nešla, vždycky jsem stála opodál, akorát třeba když jsem seděla vedle nějaký holky 

tak když mi přišlo, že vypadá fajn, tak jsem jí třeba oslovila, zeptala jsem se jí co se dělo na 

minulý hodině, tak jsme si třeba povídaly, ale vždycky jako v jednotlivcích. Hlavně já jsem tam 

neznala nikoho, já jsem tam šla vlastně sama, takže jsem tam neměla žádný známý, a tim jak 

jsem nebyla na koleji, tak jsem neměla ani možnost se s nikým seznámit. Vlastně nemám žádný 

kamarády odsuď, nebo že bych se jako s někým stýkala, tak to vůbec ne.  

V: A ovlivňovala sociální fobie komunikaci s vyučujícími? 

K: No, to taky (smích). Když jsem třeba potřebovala něco vysvětlit, tak radši jsem si to vyhledala 

na internetu, nebo jsem si to zjistila sama. Nikdy bych nešla za nikym do kabinetu nebo se na 

něco zeptala v hodině, nebo po hodině, to vůbec ne. Když jsem třeba potřebovala vědět, kdy se 

bude psát test, tak jsem napsala e-mail jenom, ale taky se mi moc nechtělo to psát, ale jinak 

komunikace to taky vůbec žádná. 

V: Měla jsi problémy s adaptací na nové prostředí? 

K: To taky určitě. Ani nevím, co nejvíc mi dělalo problém, asi to, že tam bylo strašně moc lidí. Nás 

do toho ročníku nastoupilo pět set, já jsem tam nikoho neznala, tak to pro mě bylo nepříjemný, a 

pak vždycky ten pocit toho vyloučení, že jsem nebyla na tý koleji, a že jsem se jako jim stranila, 
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a pak třeba jsme byli ve třídě, a oni si tam všichni povídali, a já jsem tam nikoho neznala, tak to 

bylo pro mě nepříjemný, protože jsem byla úplně mimo tu třídu, ty lidi.  

V: Byl problém absolvovat běžný hodiny, a plnit různý požadavky, třeba dělat prezentace? 

K: Jo, tak určitě, jako my jsme si na seminář mohli vybírat vyučující samy, já jsem si vždycky od 

nich zjistila, jaký mají požadavky, vždycky jsem se snažila vybrat takovýho, kterej to dá třeba za 

docházku, a nikdy ne takový, který chtěj nějaký práce, kdy se něco musí prezentovat, vždycky 

jsem se tomu snažila vyhýbat, což se mi teda úspěšně podařilo, že jsem snad nikdy nemusela nic 

prezentovat. 

V: A co různý zkoušky? 

K: Na zkouškách mi dělalo největší problém to, že vždycky, když jsem tam přišla, tak ta skupinka 

lidí, co tam byla semnou, tak jak se o tom bavili, a říkali, že minule vyhodil pět lidí, a že dneska 

má špatnou náladu, tak to ve mně vždycky vyvolávalo strašný nervy, a pak jsem to pokaždý 

odkládala, že jsem jako čekala, že půjdu až na konci poslední, abych se jako ještě mohla víc 

učit, a přitom jsem se tim víc stresovala a kolikrát se stalo, že jsem prostě odešla pryč, a 

přihlásila se na jinej termín, až to skončilo tim, že jsem šla na poslední termín, a vždycky jsem 

byla pod obrovskym stresem, měla jsem obrovský nervy, bylo mi zle, nemohla jsem jíst a 

přidělala jsem si to úplně sama. Ty zkoušky byly taky velkej problém. 

V: A byl tam i problém v tom, že jsi mluvila s tím vyučujícím, s nějakou tou autoritou? 

K: To taky určitě, radši mam písemnej test než ústní zkoušku, protože jsem většinou hrozně 

nervózní, zakoktávám se, nedokážu se vyjadřovat přesně a automaticky si hned říkám, že mi za 

to ten člověk vynadá, že mi řekne „no vy jste na vysoký škole, chcete dělat práva a takhle se 

tady vyjadřujete“, takže z toho jsem byla vyděšená, a to mi dělalo velkej problém, a tam na těch 

právech jsme bohužel měli devadesát procent zkoušek ústních, takže to bylo hodně nepříjemný 

to mluvení. 

V: Je ještě nějaká další věc, která by ti dělala problém? Například mailová komunikace, vyřizování 

věcí na studijním. 

K: No, když jsem musela na to studijní, tak jsem se taky vždycky hrozně styděla, a vždycky jenom 

v nejnutnějším případě, když to bylo nevyhnutelný, ale taky jsem tam šla samozřejmě vždycky 

nervózní, a už několik dní předem už jsem z toho měla jako hroznej pocit a jako e-maily tak to 

vůbec, jako jenom když to bylo fakt nutný někomu napsat. Já jsem pořád byla tak jako mimo tu 

školu, že jsem tam dělala fakt jenom to nejnutnější a nic navíc. 

V: Jasně. Setkala ses s nějakým negativním přístupem tady k těm problémům ze strany třeba jak 

těch vrstevníků, tak vyučujících? 

K: Jako od těch vrstevníků v podstatě ani ne, protože jak jsem s nima nebyla v kontaktu, tak to 

nikdo ani nepoznal, že mám nějaký problémy. A u těch vyučujících to bylo horší, protože na těch 

právech se hodně předpokládá, že člověk musí mít ostrý lokty, musí se dobře vyjadřovat, a já 

když jsem u tý zkoušky byla jak hromádka neštěstí a byla jsem nervózní, tak občas si i někdo 

rejpnul a řek, že se mam vzpamatovat, že se nic neděje, a že přece chci studovat práva, tak 

nemůžu bejt takhle z toho špatná a nervózní. Slyšela jsem, že byly i případy, že na hodině někdo 

mluvil potichu, a ten vyučující mu před ostatníma řekl, že má mluvit víc nahlas, že takhle 

v životě ničeho nedosáhne, že nebude nikdy dobrej právník. 

V: A snažila ses třeba i těm vyučujícím vysvětlit proč třeba nějakou tu ústní zkoušku nemůžeš 

dělat? 

K: To nikdy. U mě nebyla příležitost. Třeba jednou se stalo, že mi řek, že mam mluvit víc nahlas, že 

mě neslyší, nebo že to mám říct znova od začátku, a pak už byl konec zkoušky a odešla jsem 

pryč, ale nikdy nebyla ta příležitost a necejtila jsem nějakej bližší kontakt, že bych mohla o tom 

víc mluvit. Většinou tam ty vyučující jsou takoví neosobní k těm studentům, hlavně takový ty 

starší, že v klidu ti daj najevo, že to neumíš, a měla jsem hodně pocit, že se nesnaží pomoct, ale 

spíš naopak tě v tom nechali dusit a neměli problém tě shodit. Nebylo to ale u všech, některý 

byli fajn, ale to byli spíš ty mladší.  

V: Jasně. Máš nebo měla jsi při studiu vysoký nějakou práci nebo brigádu? 

K: Jo, měla jsem od prvního ročníku, tu jsem si našla na internetu, a tu jsem měla během celýho 

studia, protože jsem neměla důvod jí měnit, takže to mi hodně pomáhalo, že jsem si mohla 

zaplatit nájem, a tak. 

V: A o jaký typ práce se jednalo, a proč zrovna tenhle typ práce? 
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K: Bylo to spojený s tím oborem, já jsem chtěla něco v tom právním oboru, ten začátek bylo jen 

takovýto zařizování, ale teď už po několika letech dělám normálně odbornou práci. Jsem tam 

proto, že tam mam tu jistotu toho finančního příjmu, a hlavně že mě děsí, jak v dnešní době 

probíhají pohovory, hlavně tady do těch právních kanceláří, že to je třeba v několika kolech a 

musí se tam něco prezentovat, a to mě hrozně děsí, a tady mam takovou jistotu, tak tady chci 

zůstat, protože znám i ty lidi, tak se cejtím i v tom prostředí líp a nechci si zvykat na nový 

kolegy, a cítím se tady prostě uvolněnějc než v nějaký nový práci. 

V: Ovlivňuje sociální fobie tvojí komunikaci s nadřízenýma? 

K: Jo, hodně. Já jsem v tý kanceláři už devět let, a jsem tam jenom já, dva kolegové a šéf, takže 

jsme malá kancelář a všichni se tam známe, a i po těch devíti letech mi dělá problém, když se 

mám šéfa na něco zeptat. Dělá mi třeba problém, když ho potřebuju poprosit, že chci odejít o 

chvíli dřív, nebo se mi kolikrát stalo, že mi zapomněl poslat výplatu, protože to přehlídnul, tak 

jsem měla obrovskej problém za ním jít a říct mu to, nebo když jsem potřebovala vzít si 

dovolenou, tak už jsem plánovala měsíc dopředu, kdy mu to řeknu a hledala jsem vhodnou 

situaci a vždycky předtím než jsem měla odejít domů jsem si říkala „teď mu to musím říct“ a 

nakonec to nevyšlo, tak jsem to nechala na další den, odsouvala jsem to a pak jsem mu to 

kolikrát řekla dva dny předtím, než jsem měla na tu dovolenou jet, což samozřejmě bylo 

mnohem horší. Takže určitě i po těch letech mi to dělá pořád problémy  

V: A ovlivňuje to i komunikaci se spolupracovníky? 

K: Já tam mam teda ty dva kolegy, a s nima mam úplně opačnej vztah. S tim jednim si rozumíme, 

můžu mu cokoliv říct, ví, jaký mam ty problémy, ví že se stydim, a můžeme si povídat i o 

osobních věcech, a ten druhej je přesnej opak, ten nemá rád, když je někdo stydlivej, když se 

bojí, takže cejtim z něho že mu vadí, že třeba nedokážu vyřešit nějakou situaci, třeba když někdo 

volá a potřebuje něco vyřídit, tak to radši předám šéfovi, protože to sama řešit nechci, ale ne že 

bysme měli nějakej konflikt, ale vycítim to, takže to určitě ovlivňuje i vztah s kolegama. 

V: A nějaká komunikace se zákazníkama, probíhá tam taky? 

K: Jenom přes ten telefon, a když třeba přijde klient jako na schůzku, tak je pravda, že jsem taky 

nervózní, a musim teda uvařit to kafe, a když už jsou v tý jednačce a já tam musim přinýst to 

kafe, zaklepat na dveře, vyrušit je a přinést tam ty hrnky a dát jim to během toho hovoru, tak 

z toho jsem hrozně nervózní už předem. Když někdo volá, tak mi dělá problém to telefonování 

hrozně, ale když jsem tam sama tak mi to nevadí, tak tomu klientovi všechno vysvětluju, jsem na 

něj milá, ale jakmile tam jsou i ostatní, tak mam pocit že mě poslouchaj a chci ten hovor co 

nejrychlejc ukončit, takže řeknu třeba, že to nevim. Takže určitě to ovlivňuje fakt všechny ty 

situace. 

V: Byl problém absolvovat pohovor do práce? 

K: Naštěstí tady v tom případě pohovor nebyl tak hroznej, protože jsem v podstatě jen přišla, on se 

mě zeptal na pár věcí a rovnou jsme jako odkejvali, že jo, takže to bylo strašně krátký, jenom 

deset minut, takže ten pohovor nebyl žádnej problém. Samozřejmě jsem byla nervózní, ale spíš 

bylo horší ty začátky, než jsem tam ty lidi poznala, tak jsem se cejtila nepříjemně, že jsem tam 

jako někdo novej, ale pak už to bylo lepší. 

V: Myslíš že, kdyby nebylo tohohle problému, že bys mohla mít lepší pracovní pozici, nebo si 

vydělávat víc?  

K: Určitě si myslim, že bych mohla bejt v jiný kanceláři, že jsem mohla zkusit jít pracovat jinam, 

kde bych mohla postupovat, protože tady v tý naší kanceláři, jak je nás tam málo, tak děláme 

každej co je potřeba a není tam žádná možnost postupovat někam nahoru. A určitě co se týká 

peněz tak taky, protože říct si o zvýšení je pro mě taky strašný, nedávno jsem to absolvovala a 

odhodlávala jsem se k tomu několik měsíců, takže to bylo hrozný, ale říkala jsem si, že prostě 

jsem dodělala už toho bakaláře, že tam mam víc zkušeností, a že bych měla brát víc peněz, že 

dělám i práci po kolegyni, co odešla, ale než jsem se k tomu odhodlala, tak to bylo dlouho.  

V: Máš nebo měla jsi na vysoké škole partnera? 

K: Měla jsem partnera celou dobu studia, i teď na tý druhý škole mám partnera, takže vždycky jsem 

měla. 

V: Má sociální fobie nějaký vliv na ten vztah? 

K: Určitě má velikej vliv, i na ten předešlej vztah, s tim že vždycky ten partner byl extrovertní, byl 

to sportovec, takže byl zvyklej na kolektiv lidí, a já kolem sebe nemám skoro nikoho, takže je to 
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docela problém, hlavně i taky co se týká rodinných sešlostí, třeba můj současnej partner má 

rodinu, co se hodně schází, a která je hodně početná, a mě dělá docela problém na všechny ty 

oslavy chodit, tak kolikrát partnerovi říkám, že tam nechci, on je naštvanej, mrzí ho to, nebo by 

rád chodil s kamarádama ven, ale já nechci…Občas takhle někam jdeme všichni společně, ale 

většinou s někym, koho už znám, a nemam ráda když jdeme někam, kde nikoho neznám. No a 

partnera samozřejmě mrzí, že nemam větší sebevědomí, že pořád o sobě pochybuju, a že často 

musí poslouchat věci jako, že jsem v tý práci si nedokázala říct o ten vyšší plat, nebo že mu 

řeknu, že se bojím jít do obchodu, nebo že se cítím hrozě a nechci vůbec vyjít mezi lidi, nebo ho 

mrzí, že on mě seznámil s jeho kamarádama, ale já ho s nikým neseznámila, protože já vlastně 

mam jednu kamarádku tam odkud pocházím, a pak mám spíš takový lidi, se kterýma se známe, 

ale ne vyloženě přátele. No jinak to ovlivňuje skoro všechny situace v tom partnerskym životě.  

V: Rozumí partner tvým problémům? Snaží se ti nějak pomoct? 

K: Nevím, jestli rozumí, myslím si, že spíš ne. Já si myslim, že pro lidi, co tohle neznaj, nebo co 

neví, že tohle vůbec existuje, tak je to pro ně hroznej šok, že někdo může prožívat takový věci, 

protože kolikrát jsem se setkala s tim, že když jsem to řekla někomu, kdo o tom vůbec nic 

nevěděl, tak tomu vůbec nevěřil, že někdo může mít vůbec takový problémy, že někdo se bojí 

mluvit s jinym člověkem, nebo telefonovat s někym, takže pro něj to byl hroznej šok, protože on 

to vůbec neznal tyhle věci. Bylo to pro něj těžký se s tím sžít, a doteďka je, a kolikrát mi řekne, 

že vůbec neví, co má dělat, jak na mě má mluvit, aby mi neublížil, a že neví, jestli mě má někam 

vzít nebo nemá, že kolikrát říká, že vůbec neví, jak má reagovat, jak se má chovat, a že je z toho 

úplně zoufalej. 

V: Setkala ses s tím, že partner zlehčoval tvoje problémy?  

K: Určitě. Nejenom ten partner, ale i doma rodiče, nikdy mi kvůli tomu nenadávali, to ne, ale teďka 

jsou situace, který třeba taťka nedokáže pochopit, a vždycky mi řekne „tak si přece v hlavě 

rozumově řekni, že takhle to přece je, že se nic nestane, vždyť máš rozum, máš nějakou vůli“. A 

já říkám „ale, že to vůbec na tý vůli nezávisí, že to neni, jako když máš vyrážku, tak si to 

namažeš krémem, a je po tom, že tohleto je prostě v hlavě, a kolikrát se s tím potkávám, 

nejenom u toho partnera, ale když to někomu vysvětluju, tak to prostě zlehčí a řekne „ježiš 

marja, vždyť to nic neni, prostě tam běž na tu akci, nebo za tim člověkem a řekni mu to, vždyť 

jste lidi oba dva.“ 

V: Je pro tebe složitý navazovat nový kontakty? 

K: Určitě. Mě obecně dělá problém, když se s někym seznámim, tak ten kontakt udržovat. Já jsem 

ráda, když se občas s někym sejdu, ale pak nedokážu s ním udržet ten kontakt, protože mě třeba 

stačí se s tím člověkem vidět jednou za tři týdny, nebo za měsíc, ale když jsem poznala třeba 

nějakou kamarádku, tak ten člověk mi píše, chce abych mu odpověděla, nebo chce jít hned 

někam ven, a já furt jsem říkala ne a ne a ne, a tak jsem tím pádem toho člověka ztratila, takže 

to mi obecně dělá problém v životě, a ve škole taky no, vždycky jsem se s někým bavila, když 

vedle mě třeba seděl, tak jsme prohodili pár vět, ale nikdy jsem neřekla třeba „nezajdeme 

odpoledne někam?“, to nikdy, nikdy jsem nedokázala ten vztah udržovat. 

V: A co vztahy se spolubydlícíma? 

K: Vlastně první rok v Praze jsem bydlela se dvěma holkama, ale dělalo mi to docela problém, 

protože jsme měli dvě místnosti, a já jsem nechtěla spát v tý jedný, kde jsme měly spát všechny 

tři holky, ale často jsem spávala vedle na gauči, abych byla jako sama, že jsem potřebovala mít 

ten svůj prostor a nesnesla jsem pocit, že v jedný místnosti spíme ve třech, a nemam ten svůj 

klid, takže kvůli tomu jsme se pak i hádaly.  

V: Dobře. Co známí a přátele, rozumí tvým problémům? 

K: Jako mě přijde, že hodně dokážu z člověka vycítit, jestli je podobně nalazenej, jako já, a když 

třeba jsem v tý škole, nebo teďka chodim na to dálkový, tak třeba jsem potkala jednu slečnu, 

která taky vypadala, že se stydí, tak jsem za ní přišla, povídaly jsme si, a pak jsem zjistila, že má 

taky tu sociální fobii a takže tim pádem tomu rozuměla a většinou právě si vyhledávám lidi, jako 

jsou já, takže bych nešla nikdy za nikým, kdo od prvního pohledu vypadá jako extrovert, takže 

tím pádem jsem si vždycky našla někoho, kdo mě taky pochopil, jenže pak byl problém, že ten 

člověk jako já se taky nechtěl moc scházet, takže z toho nemohlo vzniknout žádný přátelství, 

protože ta druhá strana byla na tom stejně, takže jsme si řekly, že se chápeme, podpořily jsme 

se, ale bohužel jsem se sama snažila o větší kontakt, ale řekli mi, že jí stačí třeba jednou za 
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měsíc si popovídat, a pak už chce bejt sama, že miluje samotu, takže mě to třeba mrzí, že s tou 

bych si mohla rozumět. Takže já jsem většinou narazila na někoho, kdo tohle chápal, protože 

byl podobně nalazenej. 

V: A narazila si ze stran těch svých známých nebo přátel na zlehčování tvých problémů? 

K: To asi ne, protože když jsem jako cejtila, že ten člověk by tomu nerozuměl, tak jsem tomu ani 

neřekla. 

V: Dobře. Pozoruješ dopad sociální fobie na tvůj sociální život? 

K: No určitě, hlavně v tý oblasti toho, že nemám ty přátele. Spíš takový ty známý, ale kolikrát jsem 

si říkala, že mě to mrzí. Nikdy jsem nezažila takovýto mít tu partu, se kterou jedeme na hory, 

nebo se kterou jedeme někam na chatu, protože vždycky když už jsem měla někoho, tak to byla 

většinou jedna holka, takže žádná parta lidí a to mi kolikrát i chybělo. V oblasti toho přátelství, 

tam se cejtim hodně ochuzená, kolikrát mě to hrozně mrzí, protože vím, že bych byla úžasná 

kamarádka, ale nedokážu ten vztah navázat. 

V: Účastníš se různých kulturních akcí? 

K: Když, tak minimálně. Na vejšce skoro vůbec, jen když za mnou někdo přijel, třeba ta jedna 

kamarádka, tak jsme třeba zašly na drink, ale to bylo jednou za půl roku, jinak skoro asi nikdy. 

Třeba s tim přítelem jenom že jdeme do kina nebo na výstavu, ale s žádnýma jinýma lidma ne. 

V:Jak nejčastěji trávíš volný čas? 

K: Nejradši mam bejt doma, hrozně mám ráda procházky v lese, tady v Praze po Petříně, ale taky 

mam hrozně ráda bejt jenom tak sama, třeba si pustit film, nebo se zachumlat pod peřinu a bejt 

prostě doma, nemuset bejt mezi lidma. Já bych se třeba chodila procházet častějc, ale u těch 

procházek mi dělá hroznej problém, že jdu sama, a mam pořád pocit, že na mě lidi koukaji a 

necejtim se uvolněně. Tady v Praze jsou vždycky nějaký turisti a nějaký lidi, takže se necejtim 

tak příjemně, takže nejradši jsem sama. Baví mě pečení, číst knížky, poslouchat písničky, filmy, 

ale žádná z těch zálib není společenská, že by to bylo mezi lidma, žádný cvičení, nebo tak, to 

vůbec, že bych chodila někam.  

V: Myslíš si, že nebýt sociální fobie, tak bys trávila čas jinak? 

K: Myslim si, že určitě. Myslim, že bych chodila třeba cvičit někam, protože mě baví tancování, 

takže bych se odvážila jít zapsat se do nějakýho tanečního kurzu. Dělala bych určitě víc věcí, co 

se dělaj ve společnosti lidí, protože vim, že kolikrát se pořádaj různý pub kvízy a různý akce 

takhle v hospodách nebo kavárnách, kde jsou mladý lidi, nebo různý akce s angličtinou, kde 

jsou i cizinci a může se tam člověk přiučit angličtinu, a nic takovýho jako kvůli tomu nedělám. 

Ale myslim si, že kdybych ten problém neměla, tak určitě bych se zúčastňovala takovýhle věcí. 

V: Stěhovala ses kvůli vysoký škole pryč od rodičů? 

K: Jo. Stěhovala jsem se. 

V: Měla si s tím nějaký problémy, který bys spojila s tou sociální fobií? 

K: Hlavně to, že to bylo jiný prostředí, než na co jsem byla zvyklá, že vždycky když přijedu domu, 

tak tam se prostě cítím nejbezpečnějc, že tam mám ten svůj klid, nikdo po mě nic nechce, 

nemusim nic vyřizovat, já to pořád tak beru, že vždycky si jedu na ten víkend odpočinout a tady 

v tý Praze to beru jako že tady mam ty povinnosti, že tady musim řešit ty nepříjemný situace, 

takže to hlavně jako, že jsem šla pryč z toho klidu, že jsem tady musela řešit sama ty věci, nebyl 

tu nikdo, kdo by mi pomáhal… 

V: A musela ses stěhovat do novýho města kvůli škole? 

K: Jo, musela jsem z jihu do Prahy, a do tý doby jsem v Praze byla párkrát na výletě, jinak jsem to 

tady vůbec neznala, takže úplně cizí prostředí 

V: A dělalo ti to taky problém? 

K: Hodně mi dělalo problém to, že je tady spousta lidí, a pak ten shon a hlavně v metru, když se 

nakupí hromada lidí a všichni vystupujou, tak to mi bylo hrozně nepříjemný a pak mi přišlo, že 

tady je všechno daleko, že to je veliký. Na nějaký věci už jsem si zvykla, ale doteďka mi vadí 

jezdit metrem, jak nemůžeš koukat z okna, tak ty lidi tam pak koukaj na sebe (smích). Takže 

vždycky stojim u dveří, abych nemusela na nikoho koukat, a vždycky si vyberu tramvaj nebo 

autobus, když to jde. 

V: Dělalo ti problém zařizovat věci spojený s přechodem na vysokou? 

K: Jo, tak to určitě. Byla jsem z toho nervózní, když jsme měli zápis. Najednu stranu sem se těšila, 

protože jsem měla radost, že jsem se na tu školu dostala, protože jsem hrozně chtěla udělat ty 
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přijímačky, byla jsem pyšná, že je to ten skvělej obor, a na Karlovce, takže na jednu stranu jsem 

byla ráda, a na druhou stranu jsem byla nervózní, že tam budou nový lidi, a papírování a 

zařizování studentský průkazky, tak z toho jsem taky byla nervózní. 

V: A zařizovala jsi ty věci sama, anebo ti v tom někdo pomáhal? 

K: Dělala jsem to sama, no. 

V: A ten fakt, že jsi to dělala sama, působilo ti to nějakej větší stres? 

K: Asi určitě, protože do tý doby většinou za mě hodně věcí vyřizoval taťka, i když jsem věděla, že 

to není dobrý, že bych to měla dělat sama. Ale vždycky, když jsem mu řekla třeba, že se mi do 

toho nechce, a on aby se to nenechalo na poslední chvíli, tak to udělal za mě, což mi 

vyhovovalo, ale tady jsem ti už musela dělat sama, takže to bylo horší. 

V: A v rámci tý vysoký školy, jsi spíš samostatná, nebo se cítíš líp, když ti s různým zařizováním 

někdo pomůže. 

K: No tak já tim, že se bojim někoho oslovit, tak všechno si dělám sama. Tak je to i v práci, že když 

někdo dá nabídku práce, tak tam jsou takový ty „samostatnej, flexibilní“ a tak, a já si vždycky 

říkám, že jsem ideální typ, protože jak já se bojím zeptat, tak si všechno zjišťuju sama, radši si 

to hodinu vyhledávám, než abych s tim někoho otravovala. Zeptám se vždycky, když už není 

zbytí, ale jinak všechno sama. 

V: Tak teď nějaký doplňující otázky, Která z oblastí života je u tebe tou sociální fobií postižená 

nejvíc. 

K: Tak určitě ta vztahová oblast. Naštěstí mam partnera, děsila by mě totiž ta představa najít si 

někoho a zase se seznamovat, protože já nikam nechodim, tak nemam kde, a děsila by mě 

představa, že kdybychom se s přítelem rozešli, tak bych zůstala sama, protože dřív vždycky jsem 

aspoň chodila do tý školy, kde bylo víc lidí, ale v tý situaci jak žiju teď, kdy studuju dálkově, tak 

vůbec si neumim představit, kde bych se třeba seznámila s nějakym partnerem. Takže ta 

vztahová oblast asi nejvíc, a pak samozřejmě… no ono asi, mě přijde, že ta sociální fobie 

zasahuje všechny oblasti toho života, protože vlastně cokoliv člověk dělá, tak je s lidma, nebo je 

v kontaktu s lidma. Takže jak ta pracovní oblast, kde bych mohla třeba dělat to, co mě baví, tak 

ta vztahová, kde bych mohla mít plno přátel, protože si myslim, že jsem hodnej a fajn člověk, tak 

by to určitě šlo, jenom nedokážu ten kontakt najít a udržet, takže fakt jako všechno. I doma 

s rodičema, který mrzí, že jsem taková, protože taťka vždycky říká, že místo, abych se radovala 

ze života, měla plno kamarádů, užívala si všechny šance co mam, tak místo toho se uzavírám do 

sebe, skoro nikoho neznám, každá situace je problém, oslovit kohokoliv je problém. Fakt ve 

všech oblastech, to studium, všechno. 

V: Je naopak nějaká oblast života, kterou sociální fobie až tak neovlivňuje? 

K: To asi ne, nenapadá mě žádná. Jediný, co to neovlivňuje je, když jsem doma, tak to jsem sama 

sebou. Nestydim se, říkám cokoliv, je to všechno v pohodě, ale jakmile se zavřou dveře a vyjdu 

ven, tak cokoliv už je problém, vlastně každá situace, co pak nastane. Jen když jsem v klidu 

doma a mezi svýma lidma, tak tam je to v pohodě, všechno ostatní už je problém. 

V: Existuje ještě nějaká další oblast, na kterou má sociální fobie vliv, o který jsme ještě nemluvily? 

K: Jako asi ne. Škola, práce, vztahy… to všechno to ovlivňuje, a už mě nenapadá další. 

V: Dobře. Máš pocit, že nezdravý životní styl přispívá k sociální fobii, nebo k úzkosti? 

K: Hmm…to asi ne. Nemyslim si, že by to mělo souvislost, spíš pak ta sociální fobie způsobuje 

nezdravý životní styl, kdy třeba ten člověk se stydí najíst na veřejnosti, tak odkládá třeba jídlo, 

nebo kolikrát jsou i případy, kdy lidi začnou pít, nebo nějak to řešit jinak tu samotu, takže spíš 

jako naopak, takže je to spíš následek. 

V: Teď se podíváme na metody, kterými se to dá řešit. Máš zkušenost s psychofarmaky? 

K: No, těm jsem se vždycky vyhýbala, protože mě to hrozně děsí, a doteďka mám pořád zažitý, že 

když začnu brát třeba antidepresiva, tak že se změnim, najednou nebudu mít žádný emoce, že to 

ze mě udělá nějakýho jinýho člověka, takže tomu jsem se vždycky bránila, i když myslim, že 

v děvátý třídě na základce jsem chvilku brala ty antidepresiva, protože jsem měla nějaký 

problémy s tim, že jsem se hrozně styděla, a bála jsem se mluvit s lidma. Bohužel ta mi to špatně 

diagnostikovala, ta mi řekla, že mám anorexii, ale to byl nesmysl, já jsem s jídlem problém 

nikdy neměla, jenom jsem byla hubená, a ona to pořád směřovala k tý anorexii, a vůbec ne k tý 

sociální fobii. Ta to teda úplně špatně odhadla, a dala mi tabletky, a ty jsem chvilku brala, ale 

jako za prvý jsem nic nepociťovala, a pak jsem si o tom četla, a nechtěla jsem to brát, chtěla 
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jsem si s tim poradit sama, a tak to mam doteďka, že kolikrát mi to nabízeli doktoři, a už jsem 

měla i ten recept napsanej, ale nikdy jsem si je nevyzvedla a vždycky jsem to odmítla a nechci to 

prostě nikdy brát, dokud to nebude tak šílený, takže k tomu důvěru moc nemam. I když je mi 

jasný, že by to asi pomohlo v nějakých těch situacích, že to asi snižuje tu úzkost, ale nechtěla 

bych to brát. 

V: Takže bys radši doporučila jinou metodu, než tuhle. 

K: Určitě. Když člověk nemá ještě další problémy k tomu, ale jenom tu sociální fobii, tak jsem 

přesvědčená, že se to dá řešit vystavování se těm situacím, tamto akorát pomůže tomu, že ty 

situace nebudou tak hrozný, ale jinak si nemyslim, že by to na to mělo takovej vliv. To člověk 

musí sám prostě, ty situace dělat a stejně se tomu nevyhne, takže já bych to třeba nedoporučila, 

ale nejsem lékař, no. 

V: A zkušenost s psychoterapií máš? 

K: Jo, já jsem chodila asi tři měsíce na tu kognitivně-behaviorální terapii a bylo to jednou tejdně 

ve skupině, a bylo to hrozně fajn. Taky si myslim, že to bylo tim člověkem, co to ved. Ta moje 

psycholožka byla hrozně hodná, a dokázala se vcítit, a nebrala to jenom jako povolání, nebo ty 

lidi jen jako další kus, ale fakt se snažila vcítit a chovat se kamarádsky, tak tam jsem se cejtila 

hrozně dobře. Tam jsem si taky uvědomila, že na tom nejsem tak špatně, protože v podstatě 

všichni ostatní co tam byli, neměli ani partnera, nedokázali ani jít na tu školu vůbec, udělat ty 

přijímačky, nebo na tý vejšce byli, ale hrozně trpěli, měli s tím obrovský problémy, nemohli se 

tam nijak začlenit. Já jsem si uvědomila, že mám aspoň toho partnera, že nějak dokážu 

fungovat, že ten můj problém není zas úplně nejhorší, tak to mi pomohlo i v tomhle ohledu. No a 

jinak mi to přišlo i hodně fajn v tom smyslu, že nám i říkali, co máme dělat, trénovali jsme různý 

ty situace, měli jsme tam mluvit před ostatníma, nebo jsme dostávali úkoly, co třeba udělat. 

Třeba oslovit někoho, zeptat se kolik je hodin, popřát pokladní hezkej den a hlavně nás tam 

učila přerámovávat myšlenky, protože velkej problém jsou ty negativní myšlenky. Cokoliv, 

jakákoliv situace má nastat, tak já to vidim hrozně, vždycky si řeknu, že to třeba bude hroznej 

propadák, že to bude špatný. A tam nás právě naučili ty myšlenky přerámovávat, jako napsat si 

je a pracovat s nima, a pak si člověk uvědomí, že ta myšlenka je nesmysl, a že se to nikdy 

nemůže tak stát, a pak záleží na tom jednotlivci, aby v tom vytrval. V tomhle já jsem třeba 

neměla tu vůli pak si ty myšlenky pořád zapisovat, ale i tak mi to hrozně pomohlo.  

V: Takže psychoterapii bys doporučila? 

K: Určitě. 

V: Znáš nějakou alternativu k těmto metodám? 

K: Asi ne, co jsem tak hledala, tak vždycky byla možnost buď mědikamentama, nebo terapií. Taťka 

jak hrozně chtěl, abych se toho zbavila, tak samozřejmě hledal různý metody, až našel pani, se 

kterou se jako máme vrátit do minulýho života a zjistit tu příčinu, a takhle, ale já bohužel těmhle 

věcim nevěřim, takže jsem tam jednou byla na tom sezení, ale musela jsem odejít pryč. A nebo 

třeba hypnóza, a že to má taky pomoct, ale nic jsem z toho nezkoušela. 

V: A co třeba svépomocný skupiny?  

K: To je pravda, na to jsem zapomněla. To jsem chodila na tu Sfingu, našla jsem si to na internetu, 

a chodila jsem tam párkrát, a tam jsem si taky uvědomila, že jsou na tom lidi i hůř. Tam jsem 

teda chodívala, a to mi přišlo hrozně fajn, ale na těch skupinách nebyli odborníci, že tam každej 

třeba sdílel ty svoje pocity, ale nikdo nevěděl, jak přesně na to, ale nikdo nebyl v tý oblasti 

odborníkem, aby mohl cíleně pomoct. Bylo to fajn v tom, že se zjistilo, že na to ten člověk není 

sám, že má i ostatní lidi, mohl si tam trénovat nějaký ty situace, ale nevim, jestli to může 

vyloženě někoho zbavit toho problému a pomoct to odstranit, že tam chybí nějakej ten odborník. 

V: Možná samo o sobě třeba ne, ale co třeba v kombinaci s ostatníma metodama, myslíš, že by to 

bylo nápomocný? 

K: Určitě to nápomocný je, spíš jsem myslela, že to nevyřeší samo ten problém. Ale určitě cokoliv 

člověk co má sociální fobii dělá s jinýma lidma, nebo jakejkoliv krůček je úplně skvělej. Protože 

můžou se tam trénovat ty situace, povídat si s těma lidma, nestydět se před nima, takže všechno 

takovýhleho je fajn. 

V: Co konkrétně tobě pomáhá při úzkosti? 

K: Mě asi nic, protože já vim, že se dělaj různý dechový cvičení, relaxace, ale já vždycky, když jsem 

měla tu úzkost, tak jsem se snažila z tý situace rychle dostat a jako nikdy jsem se nesnažila si 



XII 

 

v tom nějak pomoct. Vim, že se třeba říká, že by se ta situace měla nechat vystupňovat, protože 

ta úzkost odezní, že není nekonečná, ale má nějakej mezník, kde jako skončí, a pak už může jít 

jenom dolů. Ale já vždycky jsem se snažila utéct a schovat se, že jsem ani nic jinýho nezkoušela. 

V: Kdybychom to měli shrnout, jaká je podle tebe nejúčinnější metoda v boji proti sociální fobii? 

K: Určitě vystavování se těm situacím, protože jedině tak se ty situace natrénujou a zjistí se, že 

nejsou tak hrozný. Třeba pro někoho je nepředstavitelný jít do toho obchodu, tak když bude 

chodit častějc a víc a víc, tak zjistí, že to nic není, že to žádnej problém nedělá, a pak se to změní 

a pomůže mu to, a půjde to snáz, a takhle to je ve všech oblastech, že by se ten člověk tomu měl 

vystavovat, zkoušet si ty situace a vyhledávat je paradoxně. Nejhorší je právě to utíkání předtím 

a vyhýbání se těm situacím, protože tím se to jenom zhoršuje a prohlubuje. A to mi vždycky 

přišlo úplně největší paradox, že člověk, kterej se strašně bojí lidí a těch situací je má sám jako 

vyhledávat a sám se do nich jako nutit, to jsem si vždycky říkala, že to je úplně jako šoková 

terapie (smích). 

V: A popsala bys to teda jako účinnou metodu? 

K: Určitě, myslim, že snad ani jiná metoda nemůže zabrat tak jako vystavování se těm situacím. 

V: Tak jo, to je všechno k mým otázkám, chtěla bys dodat ještě něco nakonec? 

K: Konkrétně asi ne, spíš jen doufám, že to někomu třeba pomůže, kdo si to přečte, i když zase, když 

pak je někdo v tý situaci, tak ho to akorát uchlácholí, že to někdo prožívá taky, takže to je těžký 

nějak někomu takhle poradit, ale určitě je fajn, že se o tom víc mluví, protože se o tom dozvídá 

víc lidí a pak hlavně jsou tolerantnější k těm co ten problém mají, že ví třeba, jak s těma lidma 

jednat, a že to není žádná šílená vada, ale že stačí prostě jenom jinej přístup. Hlavně třeba 

v těch školách no, aby to někdo věděl, třeba to, že jde někdo na práva, neznamená, že je 

extrovert a člověk co umí řečnit, a že tam třeba chce jít někdo, kdo je stydlivější, a chce se třeba 

věnovat práci v kanceláři a nepotřebuje vystupovat někde na soudě, a i takovej člověk by to 

chtěl studovat v klidu a nebejt tam vystavovanej tady těm situacím. Takže spíš rozšířit to 

povědomí o tom, takže je fajn, že o tom děláš tu práci, že snad to někomu taky pomůže, a že 

někdo dělá ty přednášky na těch školách, takže to je určitě super, aby se to rozšiřovalo víc, 

protože spousta lidí to má, ale ani o tom neví, ani by je nenapadlo, jak se to jmenuje, a 

nenapadlo by je s tim někam jít, protože si řeknou, že se to nedá řešit, a že to je jenom 

stydlivost. Sama jsem se setkala s tim, že jsem poznala pár lidí, který s tim nikdy nikde nebyli, 

nic s tim nedělali, ani nevěděli, že to je nějakej problém, prostě si mysleli, že jsou takoví, a 

nevěděli, že by se to dalo nějak změnit. 

V: Já děkuju moc za rozhovor, a tímto bych ho ukončila. 

 

Příloha 4 – přepis rozhovoru: Pavlína 

Výzkumník: Ovlivňuje sociální fobie tvoje studium na vysoké škole? 

Pavlína: Myslím, že jo, ale asi už ne tolik, jako dřív. 

V: Mohla bys uvést nějaký příklad, jak to třeba bylo dřív, a jak teďka? 

P: No já jsem vlastně studovala jeden obor, matematiku, a po roce jsem to vzdala, a myslim, že 

sociální fobie byla jedna z těch důvodů, proč jsem to vzdala. Bylo hrozně náročné být v té škole 

a třeba chodit k tabuli takže bylo těžké nějak jako něco dělat před tou tabulí a třeba se i nějak 

víc bavit, že jsem měla problém zapadnout mezi ty lidi. Taky jsem neměla žádné kamarády, 

takže v té škole mi jako nemohli pomoct v té škole třeba jako s tím studiem. To bylo na té první 

výšce, a pak jsem šla na jiný obor, a tam byl zase problém, že jsem si vybírala předměty třeba 

takové, abych nemusela někde něco prezentovat. Že to bylo hrozně obtížné, říkám si jo to je 

super předmět, to mě bude bavit a teďka jdu na tu první hodinu, a řekl, že musíme něco 

odprezentovat, tak jsem to zrušila a nešla jsem tam už nikdy, a tak. Jako teďka už je to asi lepší, 

ale tenkrát to bylo docela silné no, na začátku. 

V: A teďka teda taky vnímáš nějaký vlivy na to studium? 

P: Teďka třeba když jsem na přednášce, tak se třeba hrozně bojím se na něco zeptat během té 

přednášky, tam jako sedím, na nic se neptám a nejsem schopna se jako třeba zapojit do té 

výuky. Třeba se tam na něco ptají, tak já nejsem schopná jako odpovědět a tak. A myslim si, že 

se na mě dívají pak docela špatně, někteří ti učitelé. 

V: Ovlivňuje sociální fobie tvojí komunikaci s vrstevníkama? 
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P: Teď už asi ani tak ne, dříve právě že hodně. Teď už mám ten okruh těch svých kamarádů, a asi 

mi to stačí a asi ani nechci něco víc, no. 

V: A předtím teda byl nějakej větší problém s tím? 

P: Já jsem předtím měla tu fobii asi jako větší o dost takže jsem jako měla jednu kamarádku 

z celého ročníku, a třeba takové ty volnočasové aktivity jsem neměla žádné, takže tam byl třeba 

taky jako docela problém, no. 

V: A ovlivňuje sociální fobie tvojí komunikaci s vyučujícími? 

P: Taky, vlastně když jako něco s ním chci jakoby řešit, tak to vždycky řešim přes mail, a nejsem 

schopna za ním jít osobně to vyřešit, i když třeba by to bylo o hodně rychlejší, tak mám s tim 

docela problém. Ale asi taky záleží jak kdo, no. Mám taky jednoho takového učitele, a on má 

hodně rád takové ty extrovertní lidi. Takže vim, že my si spolu nesednem, a hrozně se bojím, že 

ho teďka třeba chytím na státnice, že bude v komisi a tak, to by byl docela problém. 

V: Měla jsi problém s adaptací no nový prostředí vysoký školy?  

P: Hmm, to už bylo tak hrozně dávno (smích). Asi částečně jo no, ono vlastně tam bylo i hodně to, 

že jsem byla v novém městě úplně, takže spíše adaptace celkově na ty změny no, že bylo nové 

bydlení, nové město a nová škola, no. A už úplně nevim, do jaké míry jsem měla problém přímo 

na té výšce. 

V: A myslíš, že celkově s tou adaptací tam na ty problémy působila i ta sociální fobie? 

P: Určitě, ve velké míře no. Že jsem vlastně byla na všechno prostě sama, jsem měla takovej pocit. 

V: Je problém absolvovat běžný hodiny a plnit požadavky k nim? Například práce ve skupině, 

prezentace… 

P: Práce ve skupině asi ani ne, ale takové ty hodiny, kde fakt to vyžadovalo více té komunikace. 

Třeba jsme měli angličtinu, to byla noční můra pro mě. Tam se fakt muselo pořád mluvit s těma 

lidma a ještě s cizíma lidma, takže fakt byly dny, kdy jsem se hrozně stresovala, že budu muset 

jít na tu hodinu, a budu tam muset prostě sedět a bavit se před tou třídou, tak to bylo hodně 

náročné, no.  

V: A třeba nějaký prezentace, měla jsi? Nebo se tomu šlo nějak vyhnout? 

P: Snažila jsem se tomu vyhnout, ne vždycky to úplně šlo, takže jako měla jsem pár prezentací. 

Většinou to naštěstí byla prezentace ve více lidech třeba, takže jsem vždycky si domluvila, že 

odprezentuju nějakou malou část, pak sem já měla z toho hroznej pocit, že jsem to celé zkazila a 

tak. Akorát já jsem pak na to šla takovym jinym způsobem, že jsem si přímo zapsala jeden 

předmět právě na rozvoj komunikačních dovedností, a tam sem fakt jako dělala ty prezentace a 

myslím, že mi to hodně jako pomohlo, no. 

V: A co se týče zkoušek třeba pro postup do dalšího úseku studia, nebo nějakých komisionálních 

zkoušek, byl v tom problém taky? 

P: Hlavně na začátku na tom prvním oboru, tam jsem měla velkej strach z těch ústních zkoušek. 

Teď už mi to tak nevadí, ale třeba mi hrozně vadila obhajoba bakalářky, to sem byla hodně 

z toho nervózní. 

V: A co státnice? 

P: Státnice to už zase ne, protože tam byli vlastně jen čtyři lidi a nemam asi problém, když se mě 

oni na něco ptají, tak je to v pohodě, horší když já právě musím něco prezentovat sama, tak to 

bylo horší jako u té obhajoby, no. 

V: A co ti u bakalářky dělalo problém? Fakt, že musíš jim tam o něčem vykládat, nebo že oni jsou 

ty vyučující, nějaká ta autorita? 

P: Asi tak nějak obojí, ono už i to, že to musim mít přes ten počítač zapnuté, já jsem se hrozně bála, 

že jim to nepude nějak zapnout a oni mi s tim budou muset pomoct a tak, jako první věc. A pak 

že mi třeba nebudou rozumět, že prostě budu mluvit moc rychle, moc potichu, a tak no. 

V: Byl problém ještě v něčem dalším, co jsme nezmínily? Například mailová komunikace nebo 

vyřizování věcí na studijním. 

P: No, tak studijní taky vždycky, ale tam naštěstí jdu jen pro potvrzení, tam jsem nemusela nic jako 

vyřizovat. Ale i to potvrzení mě občas jako stresuje. Na tom studijním máme vlastně jakoby tam 

více těch dveří, ale vždycky studenti stojí v jedné dlouhé frontě, a vždycky když tam někdo jde, 

tak se ptá, do kterých těch dveří jdou ty lidi před ním, a já jsem vždycky stála vzadu v té dlouhé 

frontě, a čekala jsem, až na mě dojde řada, že jsem nikdy se neptala těch přede mnou, kam jako 
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oni jdou. A jinak ty maily to jsem taky měla problém a do dneška když třeba pošlu e-mail, tak 

jsem hrozně nervózní, než mi přijde ta odpověď na to, pořád to kontroluju tu schránku, a tak. 

V: A co telefonování, musela jsi někdy volat vyučujícím? 

P: Tomu se hrozně vyhejbám právě, mně občas takhle někdo řekl ze spolužáků „no však mu 

zavolej“, a já ne že radši počkám, až odepíše na ten e-mail, že to bych asi nezvládla telefonovat, 

to je fakt nejhorší. Jednou mi právě ze školy volal někdo a to bylo šílené. 

V: Setkala ses s negativním přístupem tady k těm problémům ze strany vyučujících nebo 

vrstevníků? 

P: Hmm, je fakt, že na vysoké ne, na střední jo, ale na vysoké právě že ani ne. Spíš oni o tom ani 

neví, mám pocit, nebo nějak se to neřeší takovéhle věci. Ale spíš mě jako překvapili docela 

pozitivně spolužáci, že jsem třeba řekla, že mám strach něco prezentovat a že to docela chápali 

a tak, to mě docela překvapilo. 

V: A co ty vyučující, ty na to nějak nereagujou? 

P: Asi ne, já mám pocit, že u mě si tak nějak zvykli, že jsem taková ta tichá, a nechávají mě docela 

na pokoji, že se mě jako neptají na nic, ale moc to jako nikdo u nás neřeší no. 

V: Máš při studiu vysoký nějakou práci nebo brigádu? 

P: Mám několik brigád, ale až teďka, poslední asi rok. 

V: O jaký typ práce se jedná, a proč sis vybrala zrovna tuhle práci? 

P: Pracuju v knihovně, protože se to váže na studium, a hlavně jsem se k tomu dostala náhodou, 

protože mi to nabídli, tak jsem tam prostě šla. A teďka ještě pracuju v takovým nakladatelství a 

asi protože jsem tam fakt sama v té práci, a nemusím se tam s nikým bavit, že vybírám takhle si 

ty brigády. Ale je fakt, že jsem měla problém vůbec najít si nějakou brigádu, mě to hrozně 

stresovalo, takže jsem jakoby neměla žádnou no, takže to bylo docela těžké.  

V: Byl pro tebe problém absolvovat pohovor?  

P: Já jsem měla vlastně pohovor jen jeden, u té knihovny, to jsem byla hodně nervózní tenkrát, ale 

to nebyl ani pohovor, to bylo spíš takové seznámení se s tou vedoucí, že to nebylo žádné 

výběrové řízení a nic no. A druhou brigádu mi vlastně domluvila kamarádka, takže taky jsem 

tam nešla na žádný pohovor. 

V: Jo. Ovlivňuje sociální fobie tvoji komunikaci s nadřízenýma? 

P: Asi taky. Nebo teď už možná až tak ne, že už teď jsem si v té práci tak zvykla, že už mi to ani 

nepřijde, v té knihovně. V té druhé teďka dělám krátkou dobu, právě dneska mi volala šéfová, 

z toho jsem byla hrozně nervózní, co po mě zas bude chtít, a tak. Takže asi to taky ovlivňuje, no. 

V: A co komunikace se spolupracovníky? 

P: V té knihovně ne, tam jsme vlastně všichni stejně staří, tak to je docela v pohodě, ale zas je 

problém v té druhé práci, protože jsou všichni starší než já ti lidi, takže já se mám problém bavit 

se s někým starším. 

V: A co komunikace se zákazníky? 

P: To jak kdy. To hrozně záleží na mé aktuální náladě, jak se zrovna cítím a tak. Někdy jsem docela 

v pohodě a i mě to baví, a někdy jsem hrozně nervózní. 

V: A celkově ta tvoje práce, působí ti stres? 

P: Ta nová jo. Ta knihovna už je teď v pohodě, a ta nová jo. Mě právě trvá delší dobu, než si na to 

zvyknu na to prostředí. Ale když už vím, co mám dělat přesně, tak už je to v pohodě. 

V: Ovlivňuje sociální fobie způsob, jakým utrácíš peníze? 

P: No, teď už asi ne. Právě kdysi, když jsem měla tu sociální fobii o dost horší, tak jsem vůbec jako 

neutrácela, protože neměla jsem za co utrácet, nebo proč utrácet, ani s kym třeba. Ale teďka 

naopak  už mám spoustu kamarádů a takhle, takže utrácim docela dost si myslím, a není to ale 

ovlivněné tou sociální fobií si myslím. Možná trošku šetřím, protože ty brigády nejsou ideální, 

takže trošku šetřím no.  

V: Myslíš si, že nebýt sociální fobie, tak bys mohla pracovat na lepší pozici, nebo si vydělávat víc? 

P: Určitě. Vlastně já jsem měla fakt jako velké plány i s tím studiem, a tak že vystuduju a budu 

pracovat třeba v té škole, a hrozně bych to chtěla dělat, ale vím, že to jako nezvládnu no. A 

možná by bylo snazší celkově najít si nějakou jinou brigádu, když bych něměla tu sociální fobii. 

V: Měla jsi při studiu vysoké školy partnera? 

P: Teďka mám partnera. 

V: Má ta sociální fobie na vztah nějaký vliv? 
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P: Řekla bych, že jo. On vlastně má taky sociální fobii, my jsme se seznámili na jedné takové akci, 

ale občas mi říká, že jsem málo průbojná a tak, takže si myslím, že to má asi pro vztah negativní 

vliv, no. 

V: V tomhle případě on těm problémům rozumí, ne? 

P: On tomu asi jako rozumí, ale asi na tom není tak špatně jako já. Takže si myslím, že občas má 

problém některým věcem porozumět, nebo tak.  

V: A snaží se ti v tom nějak aktivně pomoct? 

P: Asi mě jako podporuje, že když řeknu, že jsem z něčeho nervózní, tak mi řekne, že to bude dobrý 

a tak, že se mě snaží jako podporovat, no. 

V: Setkala ses se zlehčováním tvých problémů ze strany partnera? 

P: Asi ani ne, spíš ne že by to zlehčoval, tak to nebral tak vážně, jak bych chtěla, ale jako 

nezlehčoval to. 

V: Je pro tebe složitý navazovat nový kontakty, nebo přátelský vztahy? 

P: Jo, docela je to náročné. Vlastně já jsem během studia měla jen dvě kamarádky takové, tenkrát 

ještě ze střední z gymplu. A teď jsme se právě začali bavit s více lidma s tou sociální fobií, takže 

máme teďka skupinku lidí, takže si myslím, že mám teď docela dost těch přátel, ale jako je těžké 

se s někým novým začít bavit, to jako mám problém, ale jako nemám tu potřebu se s někým začít 

bavit, takže… 

V: Máš spolubydlící? 

P: Mám spolubydlící. 

V: A jaký s nima máš vztahy? Vědí o tvých problémech? 

P: Jo, oni to jsou kamarádi, kteří taky mají sociální fobii, takže jsme všichni tak spolu, ale předtím 

jsem měla velký problém na starém bytě, vlastně zapadnout. Tam o mých problémech vlastně 

nevěděli, a bylo to náročné.  

V: A tvoji kamarádi nebo známí, rozumí tvým problémům? Snaží se ti v nich nějak pomoct? 

P: No, někteří jo a někteří ne. Někteří se mě snaží podpořit, ale někteří tomu prostě nerozumí, a 

když třeba něco řeknu, tak to hrozně zlehčujou. 

V: To je přesně moje další otázka, jestli ses setkala se zlehčováním tvých problémů ze strany 

kamarádů. 

P: Docela často, právě. 

V: Mohla bys dát příklad, v jaký je to třeba situaci? 

P: No, třeba jsem byla hrozně nervózní z nějaké té prezentace, nebo tak, a vlastně kámoška mi 

řekla, že o nic nejde, a že je to úplná blbost, a ať se nestresuju, a že si to úplně zbytečně 

dramatizuju, a tak. 

V:  Pozoruješ dopad sociální fobie na tvůj sociální život? 

P: Jo, hlavně kdysi hodně. Vlastně to jsem neměla žádný sociální život jsem měla pocit, že prostě 

ráno jsem šla do školy, pak jsem přišla na byt na koleje a byla jsem pořád zavřená doma, a 

nikam jsem nechodila a tak. A teďka jak už mám ty kamarády s tou sociální fobií, tak hodně 

chodíme společně ven a podnikáme spoustu věcí a teďka mám naopak mnohem víc koníčků a 

zálib než třeba ty kamarádky bez té sociální fobie, což mi připadá docela zvláštní. 

V: Účastníš se nějakých kulturních akcí? 

P: My spíš tak chodíme do čajoven a tak, a akce úplně ne no, s více lidma to moc ne.  

V: Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas v rámci vysoký školy? 

P: Tak dřív jsem se ve volným čase dívala na seriály hodně, na filmy, četla jsem si, učila jsem se. A 

teď jsem pořád někde venku, buď teda s tím přítelem, nebo s kamarády. Jako fakt chodíme do 

čajovny, na procházky a tak. 

V: Domníváš se, že bys trávila ten čas jinak, nebýt sociální fobie? 

P: Tyjo, asi jo. Akorát možná…jakoby teďka, jsem s tím docela spokojená, jak trávím svůj volnej 

čas. Jako kdybych tu fobii neměla, tak bych ho trávila třeba hůř, jako negativněji, že bych třeba 

chodila do klubů a opíjela se tam a tak. A asi by to bylo jiné no. 

V: Stěhovala jsi se kvůli vysoký pryč od rodičů? 

P: Jo, stěhovala. 

V: Jestli teda ano, měla jsi problémy tady s tou změnou? 

P: Na začátku asi docela dost velké, že jsem nebyla vůbec zvyklá jako pryč z domu být, ale pak jsem 

si zvykla no. 
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V: A co ti tam dělalo největší problémy? 

P: Já jsem šla vlastně na koleje právě bydlet, takže problém byl s tou komunikací s těma ostatníma 

spolubydlícíma, hlavně s lidma z těch kolejí, my jsme měli společné kuchyňky, sprchy a tak, 

takže bylo náročné pořád někoho potkávat, bavit se s nima a tak, takže to bylo docela těžké, a 

taky jako nové město no. 

V: Jestli ses teda musela stěhovat do nového města, jaký tam byly problémy? 

P: Asi se zorientovat kde co je, já jsem zvyklá na malou vesnici, a teď jsem byla ve městě a všude 

plno tramvají a autobusů a zjistit si třeba jak se dostanu do školy, a kam jít na zastávku a tak. 

V: Dělalo ti problém zařizovat si různý věci spojený s přestupem na vejšku? 

P: To jsem právě asi nic moc nezařizovala, mám pocit, jenom ten zápis, to jsem taky byla nervózní 

tenkrát poprvé hodně. Ale jinak asi jsem nic moc nemusela vyřizovat. 

V: Řekla bys, že v rámci tý vysoký jsi spíš samostatná, nebo si seš jistější, když ti s nějakým 

zařizováním někdo pomůže. 

P: Asi když mi někdo pomůže. Hlavně to bylo hodně kdysi, když jsem začínala na té vejšce, tak 

vlastně kamarádka byla o rok dřív už jako přede mnou, takže ona mi hrozně pomáhala úplně se 

vším, všechno zařizovat a tak. A teďka už si to zařizuju sama, ale jsem taková jako nesvá, že 

třeba to vyřídím nějak špatně, nebo tak. Vždycky se pak ptám známých, jestli to mám dobře, aby 

mi jako poradili. 

V: Když bychom to měli tak jako shrnout, která z oblastí je u tebe postižená sociální fobií nejvíc? 

P: Asi ta práce a ta brigáda. 

V: Která z těch oblastí podle tebe až tolik nestrádá? 

P: Tyjo, to těžko říct. 

V: Nebo si myslíš, že to zasahuje všechny ty oblasti tak nějak na stejno? 

P: Já myslím, že asi všechny to zasahuje, ale třeba tu školu to zasahuje více, než třeba ty kamarády 

a tak. 

V: Existuje ještě nějaká další oblast, na kterou má ta sociální fobie vliv, kterou bys chtěla zmínit, o 

který jsme se ještě nebavily? 

P: Třeba komunikace v rodině. 

V: A v čem třeba? Že ty rodiče si taky neumí představit ty problémy? 

P: Já o tom ani doma jako nemluvím, že vlastně nikdo neví o mých problémech. A kdybych jim o 

tom řekla, tak by měli takovej ten přístup, že by mě asi tlačili hodně do těch věcí, které nechci 

dělat, což by mě ještě více stresovalo. A my jsme se hodně hádali s bráchou, že mám staršího 

bráchu, a ten jakoby ty brigády, že pořád nadával, že nemám tu brigádu, a že nedokázal 

pochopit, jako proč ji nemam, proč to nezvládám. 

V: Máš pocit, že nezdravý životní styl může přispět k utužování sociální fobie, nebo úzkosti? 

P: Asi to na to nějaký vliv bude mít. 

V: A myslíš si, že sociální fobie může mít za následek ten nezdravý životní styl? 

P: Taky určitě, že já jako třeba chci žít zdravěji, ale v tom mi hrozně brání ta sociální fobie si 

myslím. Že bych šla třeba sportovat, ale jako bojim se těch lidí okolo, takže nejdu, a jsem doma 

no. 

V: Máš zkušenost s psychofarmaky? 

P: Ne, nemám. 

V: A proto, že ses o ně nezajímala, nebo sis řekla, že je prostě nechceš? 

P: No, já jsem je kdysi dávno chtěla, nebo že mi je doporučil i vlastně psycholog, ale já pak už jsem 

měla negativní zkušenost, jsem vlastně šla pro ty léky k psychiatrovi a tam jsem měla hrozně 

negativní zkušenost s tím psychiatrem, takže jsem se rozhodla, že ty léky nechci, a teďka už bych 

je taky nechtěla. Podle mě to není úplně řešení, brát ty léky. 

V: Takže bys je asi nedoporučila. 

P: Ne. 

V: A zkušenost s psychoterapií máš? 

P: Mám, ale takovou jako, nevim no. Ono v tom je asi hlavně ta kognitivně-behaviorální terapie se 

doporučuje, akorát já jsem jí vlastně podstupovala v době, kdy jsem ještě nebyla schopná dělat 

některé ty věci, co jsem měla. Třeba psycholog mi řekl, běž do obchodu a třeba se na něco běž 

zeptat, a já jsem na tom byla tak špatně, že jsem nezvládala tohle. 

V: A doporučila bys terapii někomu? 
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P: Jo, určitě bych doporučila, ale vlastně mě se mnohem víc osvědčilo, že máme právě takovou 

svépomocnou skupinu těch lidí, něco jako na způsob skupinové terapie, a to si myslím, že mi 

pomohlo asi úplně nejvíc, no.  

V: Takže je podle tebe svépomocná skupina nápomocná? 

P: Určitě, já už tam chodím asi tři roky a fakt mi to úplně změnilo život, ta skupina. Za prvé jsem si 

tam našla spoustu kamarádů, a taky podnikáme různé věci, že jsme si i sepsali seznam věcí, se 

kterýma máme jakože problém a pak jsme to pak společně chodili a zkoušeli překonávat, to bylo 

super. 

V: Znáš ještě nějakou další alternativu, tady k těm zmíněným metodám? 

P: Možná nějakou jógu, a takové ty bylinky a tak, ale to jsem nezkoušela, nemám s tím žádné 

zkušenosti. 

V: Co tobě osobně nejvíc pomáhá při úzkosti. 

P: Asi jako sdílet to s někým. Když se třeba s něčím stresuju, tak to řeknu příteli nebo kamarádce, a 

je to lepší. 

V: Když bychom to nějak to nějak shrnuly, jaká je podle tebe nejúčinnější metoda v boji proti 

sociální fobii? 

P: Asi ta svépomocná skupina, nebo nějaká skupinová terapie. 

V: Chtěla bys ještě něco dodat na konec? 

P: Asi ani ne, nějak mě teď nic nenapadá. 

V: Tak jo, já bych ti chtěla moc poděkovat za rozhovor, který bych teď ukončila. 

  

Příloha 5 – přepis rozhovoru: Saša 

Výzkumník: Komplikovala sociální fobie studium na vysoké škole? 

Saša: No, určitě.  

V: Mohl bys zmínit konkrétní příklady? 

S: No, třeba jsem míň zapadal mezi spolužáky, třeba jsem s nima míň spolupracoval. To mi vadilo, 

tam na vysoký škole si lidi musej pomáhat no, tam je to drsný, to mi vadilo, že jsem s nima míň 

spolupracoval. Oni třeba chodili do hospody, já jsem mezi ně moc nezapadal.  

V: Ovlivňovala sociální fobie komunikaci s vyučujícíma? 

S: Taky, třeba jsem se bál pozdravit učitele. A když jsem od nich něco potřeboval, tak jsem měl míň 

odvahy.  

V: A ovlivňovala sociální fobie komunikaci i s těma vrstevníkama? 

S: Jo. Hned v prvním ročníku mi spolužačka nabídla, že půjdeme společně na oběd, no a tak jsem 

moc nemluvil. S těma spolužákama když jsem málo komunikoval, tak jsem z toho měl i pocity tý 

úzkosti. Hned v prvním semestru jsme šli do hospody, tak jsem šel taky, ale málo jsem tam 

komunikoval. 

V: A měl jsi problém s adaptací na nový prostředí vysoký školy? 

S: No, to si nemyslim. To si myslim, že jsem snášel dobře. 

V: Byl pro tebe problém absolvovat běžný hodiny, a plnit k nim požadavky? Mám tím na mysli 

třeba prezentace, skupinové práce… 

S: Myslím, že jsem s tímhle neměl problém. Tak stydlivej jsem byl, trošku tréma byla, 

ale…nemyslim, že bych s tim měl nějak velký problémy. Když se učitel ptal, tak odpovídat jsem 

uměl, ale hlásit se moc ne, no. 

V: Měl jsi problém absolvovat dílčí zkoušky? 

S: Myslim, že moc ne, to bylo v kabinetu, sám s učitelem jsem seděl, takže tam jsme byli sami, tak 

s tim nebyli takový problémy. 

V: A co státní závěrečné zkoušky? 

S: Noo, tam jsem trochu koktal, ale oni na mě byli hodný (smích). 

V: A co obhajoba bakalářské práce? 

S: No, tak bylo tam víc lidí, bylo to před komisí, takže trošku tréma, no, a spíš ta sociální úzkost. 

V: Byl problém i v něčem dalším? Třeba telefonování, maily…? 

S: No, já jsem do školy moc nepotřeboval telefonovat, nevim, asi už mě nic nenapadne. 

V: Setkal ses s negativním přístupem k tvým problémům ze strany vyučujících? 



XVIII 

 

S: No, nemyslim si, že by to byl nějaký negativní přístup, oni jako nic neřikali, ale věděli, že 

nezdravim no. Neměli na to žádný připomínky, že by jim to vadilo, ale určitě si mysleli svoje. 

V: A věděli o tvých problémech, bavil ses s nima o tom? 

S: S učitelema? Nee, to ne. 

V: A co vrtstevníci ve škole a jejich postoj k tomu?  

S: No, tak jim to bylo celkem jedno, spíš na koleji měli připomínky. 

V: Měl jsi na vysoký práci nebo brigádu? 

S: Měl jsem hodně brigád, no. 

V: O jakej typ prací se jednalo, a proč sis vybral zrovna tyhle? 

S: Tak, jednalo se o manuální práce a proč tadyty, no protože jsem nic jinýho nesehnal. To byly 

brigády z agentur, takže tam měli většinou něco v supermarketu. No, byly různý brigády, ve 

skladu, a v tom supermarketu. 

V: Ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci s lidmi v práci? 

S: Tak na brigádách byly pěkný holky, ty by se i seznámily, tak jsem se hrozně styděl a byl jsem 

zamlklej, to jsem měl strach nějakou brigádnici pozdravit. Já jsem přišel na zastávku a tam byla 

jedna brigádnice a já jsem měl strach jí pozdravit. Nebo jiná brigádnice zase na mě počkala 

před supermarketem a chtěla si povídat a já jsem byl takovej povrchní, uzavřenej, protože mezi 

náma to jiskřilo, tak jsme se mohli seznámit, tak proto na mě čekala…tak to bylo neštěstí, no. 

V: A co komunikace s nadřízenýma? 

S: Taky tam byly obtíže v nalézání kontaktu. Třeba v supermarketu jsem přišel do kanceláře a nebyl 

jsem schopen tam na toho nadřízenýho promluvit, tak jsem tam jenom stál, a čekal, až na mě 

někdo promluví a oni tam prostě do mikrofonu zavolali, že má jít pan ředitel do kanceláře, že 

tam má návštěvu jo (smích), přitom já jsem tam přišel na brigádu a nebyl jsem schopen 

promluvit na ně, jsem tam stál, čekal, to bylo trapný no. Nebo jsem chtěl od zástupce ředitele 

potvrdit docházkovej list, prostě potvrdit směny, tak jsem šel za nim v tom supermarketu, a 

nebyl jsem schopnej na něj promluvit, tak on přede mnou šel pryč, někam zahejbal, a pak mu to 

došlo, že na něj chci promluvit. Takže i v tom byl problém no, v navázání kontaktu. 

V:  A co komunikace se zákazníkama? 

S: Já jsem schválně chodil k pultu, abych byl ve styku s lidma. Mně se to líbilo, já jsem byl na 

zákazníky milej. 

V: Absolvoval jsi pohovory k těm brigádám? 

S: Většinou to bylo bez pohovoru, já jsem šel do tý agentury a většinou mě vzali. 

V: Myslíš, že bys s pohovorem měl problém? 

S: No, to bych asi neměl odvahu třeba tolik. 

V: Působily ti ty brigády stres? 

S: Jak jsem byl u pultu, nebo doplňoval zboží, tak to mi nepůsobilo stres, ale já jsem pak ještě 

pracoval na pokladně, a to už byla trošku stresující práce. Souviselo to s tim, že ty nadřízený po 

nás chtěli, abychom kontrolovali tašky, a ty zákazníci to třeba neměli rádi, a mě to taky bylo 

blbý. Jedna pokladní mi řekla, že nahlížet do tašky ano, ale hrabat se v ní ne. No, ale to sem 

jednou kontroloval tašku a tam zezadu jeden zákazník zakřičel „Co si to dovolujete, na to 

nemáte právo.“, takže to nebylo příjemný, to si na nás vymysleli ty nadřízený, a zákazníkům to 

vadilo, takže to bylo asi nejhorší. Nebo třeba na pokladně když neměli drobný, tak jsem řekl 

nějaký babičce, že nemam drobný, a proto nevracim (smích). A ona na mě „A proč jste mi to 

neřekl dřív?“ tak já jsem si tam zhasínal na tý pokladně, aby mi tam ty lidi nechodili, vždycky 

jenom jeden člověk, a pokladní mě pak tam trošku napomenula, že mám to světlo rozsvítit, a já 

jsem jí nebyl schopen říct, jak to mam dělat, když nemam drobný no. Málo jsem se prosazoval, 

nebyl jsem schopnej jí vysvětlit, že nemam drobný, a že nevim, jak to mam dělat, no. 

V: Ovlivňovaly tvoje problémy způsob, jakým jsi utrácel peníze?  

S: Já jsem dost šetřil. Já jsem studoval dlouho, takže jsem potřeboval poplatek za studium, pak 

jsem si začal pronajímat byt. 

V: Myslíš si, že nebýt sociální fobie, tak jsi mohl pracovat na lepší pozici nebo vydělávat víc 

peněz? 

S: Když bych byl víc komunikativní, tak bych měl třeba odvahu ucházet se o nějakou práci 

v callcentru, nebo třeba bych měl větší odvahu dělat promotéra, nebo nějaký vyplňování 

dotazníků, to bylo i líp placený, třeba někdo oslovuje lidi ve městě a vyplňuje s nima dotazníky, 
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tak přece jenom navazuje s nima kontakty, tak k tomu je určitá odvaha potřeba, tak na to bych 

určitě neměl, takže jsem dělal obyčejný manuální práce. Kdybych byl víc komunikativní, tak 

bych sehnal určitě lepší práci, nebo měl bych aspoň větší odvahu tu práci shánět. 

V: Měl jsi na vysoký škole partnerku? 

S: Ne. Ty partnerský vztahy to bylo největší neštěstí. Hned v prvním semestru mi spolužačka 

nabídka, že spolu půjdeme na oběd, ještě s jejím bráchou. No a ta se mi zrovna líbila, ale já 

jsem byl zamlklej a cestou do tý menzy jsem vůbec nemluvil, já jsem měl i strach, že se bude 

bavit s jinýma klukama, tak už jsem s ní předem moc nemluvil a řekl jsem si, že to nechám na ní, 

a cestou tam jsem vůbec nemluvil, a to je škoda. Ona se tam opravdu pak už začla bavit s někym 

jinym, když jsem byl zamlklej, takže to byl třeba problém, no. 

V: Dáváš to za vinu sociální fobii? 

S: No to rozhodně. Byl jsem málomluvnej, stydlivej. I další spolužačka by se semnou ráda 

seznámila, a když jsem jí potkal, tak jsem měl strach jí pozdravit. Byl jsem málo komunikativní, 

takže taky v tom byl problém. 

V: Bylo pro tebe složitý navazovat nový kontakty nebo přátelství? 

S: Jo. Já jsem ze začátku mezi ty spolužáky nezapadal. Když jsme byli se spolužákama v hospodě, 

tak jsem tam málo mluvil. 

V: Jaký jsi měl vztahy se spolubydlícíma? Věděli o tvých problémech? 

S: Tak, oni asi chápali, že moc nemluvim, ale já jsem jim to ani neřikal. Možná, že s jednim 

spolubydlícim trochu, se mě ptal, proč vůbec nemluvim, a já jsem mu tam nakecal, že mi to moje 

podvědomí zakazuje. 

V: A jak se k tomu spolubydlící stavěli? 

S: No, tak některý měli jako připomínky, že moc nemluvim, že ani nezdravim, takže od některých 

jsem se dozvěděl, že jim to vlastně vadilo. Na tý koleji jsem moc nemluvil, skoro vůbec. Někomu 

to vadilo víc, někomu míň, někomu vůbec. 

V: A známí nebo přátelé rozuměli tvým problémům?   

S: Jak jsem bydlel na koleji, tak ten jeden spolubydlící se ptal, proč vůbec nemluvim, tak s ním jsem 

to trošku probíral, a ten tomu asi rozuměl částečně. On mi říkal, že když budu víc mluvit, tak že 

to bude příjemnější, tak to je jasný. S ním jsem to jako trošku probíral, protože se mě na to ptal, 

no, protože jemu to vadilo asi nejvíc. Já jsem pak na vysoký potkal upovídanýho spolužáka, a 

s tim jsem se skamarádil, to je dneska můj nejlepší kámoš, už se známe hodně dlouho. Jsme 

seděli někde na lavičce v parku, a já jsem mu řekl, že mám strach z komunikace, a on řekl, že to 

je možná nějaká sociální fobie, takže s nim jsem o tom taky krátce mluvil. On je upovídanej, 

takže on takový problémy neměl, ale aspoň to odhadl, že by to mohla být sociální fobie. 

V: Snažil se ti v tom nějak pomoct? 

S: No nevim no, já jsem s ním pak bydlel na koleji, a docela často jsem s ním mluvil, a on mi říkal, 

že dělám největší chybu, že o všem moc přemýšlim, a taky mi doporučil, že se mám seznámit 

s nějakýma holkama, takže docela často jsme to probírali. 

V: Setkal ses se zlehčováním svých problémů s okruhu přátel nebo známých? 

S: No tak, když mi ten kamarád řekl, že největší chybu dělám v tom, že o všem moc přemýšlim, tak 

já to chápu jako takový zlehčování, no. On to vidí takhle jednoduše. 

V: Pozoroval jsi dopad sociální fobie na svůj společenský život? 

S: No, když jsem málo zapadal mezi spolužáky, málo jsem s nima chodil do hospody, málo jsem 

s nima kamarádil, takže jestli oni měli nějaký aktivity, tak já jsem o nich ani nevěděl. Trošku 

jsem se snažil třeba na koleji, oni tam ty spolubydlící na chodbě pili, tak jsem si tam s nima šel 

sednout, a taky jsem tam málo mluvil, a navíc potichu, a byl tam rámus a mě nebylo příjemný 

tam mluvit v tom rámusu, a oni tak nějak tušili, že se mi tam nelíbí, tak mi nabídli, že za nima 

pak můžu přijít na pokoj na návštěvu, ale tam jsem nezašel, protože jsem neměl odvahu a cítil 

jsem, že jim nemám co nabídnout. Ještě mi spolubydlící nabídli, že si s nima na hřišti můžu 

zahrát volejbal, tak to bylo v pohodě, tam se ani moc mluvit nemuselo.  

V: A kulturní akce jako festivaly a koncerty a podobně? 

S: Tak na ty jsem nechodil vůbec. 

V: Jak jsi nejčastěji trávil svůj čas na vysoký škole? 

S: Nic moc no, většinou na pokoji na koleji. Ale já jsem si třeba občas vyšel do Prahy na výlet sám, 

trošku poznat Prahu. 
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V: Domníváš se, že nebýt sociální fobie, tak bys trávil ten čas jinak? 

S: Určitě bych s těma spolužákama nebo spolubydlícíma se víc stýkal a trávil bych čas s nima na 

více akcích. Já jsem zmínil jen tu hospodu, volejbal a to pití na chodbě, tak tři akce no, to mi 

přijde trošku málo za celý studium. Ale v druhý polovině studia už jsem měl toho upovídanýho 

kamaráda na vejšce. Já jsem s ním pak bydlel na koleji a s ním jsem byl třikrát v kině. To už byl 

kamarád, tak už to bylo lepší no. 

V: Kvůli vysoký jsi se teda stěhoval na tu kolej. Měl jsi problémy s touhle změnou? 

S: No, nemyslim si, že by se mi stýskalo po rodičích, ale jde o to, že když jsem začal bydlet na tý 

koleji, tak se ukázalo, jak málo jsem komunikativní. Já jsem předtím třeba nebydlel na intru, 

takže tím že jsem se na koleji projevil jako málomluvnej, takže to bylo nepříjemný.  

V: A musel jsi se kvůli vysoký stěhovat do jinýho města? 

S: To jo. 

V: A tadyta skutečnost ti nepřinášela problémy? 

S: Nemyslim si, že bych s tim měl nějaký problémy, s tim novym městem. 

V: Dělalo ti problém zařizovat věci spojený s přestupem na vysokou? Papírování, zápis do studia… 

S: To ani ne. 

V: Zařizoval sis to sám, nebo ti v tom někdo pomáhal? 

S: No, většinou jsem si zařizoval všechno sám, v tom jsem jako neměl problémy. Já jsem měl spíš 

problémy v tý konverzaci, ale takhle něco vyřídit, tak s tím jsem problémy neměl. 

V: Řekl bys, že v rámci vysoký jsi byl samostatnej, nebo ses cítil líp, když ti někdo třeba pomohl? 

S: No, já jsem na tom nebyl zas tak špatně, nebyla to žádná extrémní sociální fobie, byla to jen 

taková málomluvnost, stydlivost, že jsem nezapadal mezi spolužáky, ale něco si vyřídit, tak 

v tom jsem nebyl tak stydlivej. Ale no, když jsem třeba měl jít za učitelem do kabinetu, tak jsem 

třeba před tím kabinetem chvilku stál a měl jsem trošku trému, ale pak už jsem třeba zaklepal. 

V: Která z oblastí života je u tebe postižená sociální fobií nejvíc? 

S: Ty partnerský vztahy, s tím bojuju do dnes. Já jsem měl strach navázat kontakty s holkama. 

Vlastně během života jsem si většinu věcí vyřešil, že už nejsem tak stydlivej, a díky spolužákovi 

z vejšky, kterej je upovídanej jsem taky víc komunikativní, protože on mě rozmluvil, a zůstaly mi 

ty partnerský vztahy. 

V: Která z oblastí až tolik nestrádá? 

S: … 

V: Nebo myslíš, že to zasahuje všechny oblasti stejně? 

S: Hele nejvíc to zasahuje ty partnerský vztahy, ta práce, to studium a ten volnej čas to je tak na 

stejno. 

V: Existuje nějaká další oblast, kterou sociální fobie také zasahuje, kterou jsme nezmínili? 

S: Momentálně mě nenapadá. 

V: Máš pocit, že nezdravý životní styl přispívá k utužování sociální fobie, nebo úzkosti? 

S: No…tak za prvý já vedu spíš zdravej životní styl. Nekouřim, neberu drogy, alkohol piju jen 

výjimečně. Tak někdo to třeba bere jako únik. 

V: Nebo myslíš, že je to spíš následek? 

S: Noo, to připouštim, že když má někdo psychický problémy, tak utíká do závislostí, a někdo pak 

kouří nebo pije alkohol. Jsou různý závislosti, nebo že třeba lidi pak radši sedí u počítače a 

chatujou a řeší tam ty problémy a radši to řeší u počítače, než aby chodili mezi lidi. Řekl bych, 

že to je spíš následek. No, já když jsem stydlivej tak taky třeba z toho důvodu mám různý 

závislosti, třeba bych řekl, že mam chorobnou závislost na informacích, a že pak to vede k tomu, 

že sedim hodně u počítače a málo chodim mezi lidi. Viděl bych to jako následek, ale zároveň 

jsem sháněl partnerku přes internet a seděl jsem hodně u počítače a obráceně to vedlo k tomu, 

že jsem chodil málo mezi lidi. Já jsem se pak rozhodnul, že to stopnu, a začal jsem chodil do 

SFingy, abych byl mezi lidma, abych měl sociální kontakt, takže jsem ten internet stopnul a 

rozhodnul jsem se, že si partnerku budu shánět někde ve městě. Ta moje závislost na 

informacích si myslim vedla k tomu, že jsem byl málo mezi lidma, a to vedlo k tomu, že jsem 

málo komunikoval a pak jsem byl ještě víc izolovanej. Takže jsem ty sociální dovednosti 

nerozvíjel a tím jsem v tý situaci setrvával. 

V: Máš zkušenost s psychofarmaky? 

S: To jsem zatím ještě nezkoušel. 
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V: A zvažoval bys to? 

S: Noo, mě napadlo, že bych to třeba vyzkoušel, a zjistil, jestli bych měl větší odvahu do těch 

expozic. Já když jsem dělal expozice s běžnýma lidma, a pak jsem měl dělat expozice s holkama, 

tak jsem měl z toho strach, měl jsem s tim problém, a myslel jsem si, že zkusim brát třeba 

antidepresiva, aby mi to šlo líp. Je mi jasný, že na každýho to funguje jinak, někomu to pomohlo 

víc, někomu míň. Jeden kluk mi říkal, že když to bral, tak mu bylo všechno jedno. Sice měl větší 

odvahu, ale bylo mu všechno jedno. Já bych doporučil, aby si člověk promluvil s psychiatrem, 

ono chápu, že některý ty léky třeba nezaberou. Když ten člověk je na tom hodně špatně, tak by to 

mohl vyzkoušet, ale když na tom člověk není špatně, tak…Když na tom člověk není špatně, tak to 

asi není úplně nutný, opravdu to si každej musí rozhodnout sám. 

V: Zkušenost s psychoterapií máš? 

S: Já jsem chodil na skupinovou psychoterapii. 

V: Doporučil bys jí? Co jste tam dělali? 

S: To byla kognitivně-behaviorální terapie, a dělali jsme tam spoustu věcí, bylo to docela pestrý. 

Dělali jsme tam třeba nácvik sociálních dovedností, taky jsme se učili rámovat automatické 

negativní myšlenky, dále jsme probírali kognitivní schéma, což je nějaká utkvělá představa, 

kterou člověk má, je chybná, a když má člověk tu představu, tak má nějaký chybný myšlení, 

chybný chování, a chová se nevhodně a pak nefunguje správně. Mohl bych uvést i příklad, já 

jsem si třeba myslel, že jsem ošklivej. Když se stydim mluvit s lidma, a třeba si s lidma moc 

nepopovídám, tak mám pak pocit, že jsem ošklivej. Takže měl jsem takovouhle chybnou 

představu. Člověk si pak může zjistit informace o tom a tak odhadnout jestli je to to, co by 

potřeboval. Mně to třeba pomohlo, že jsem se naučil rámovat negativní myšlenky, i jsem si 

uvědomil ty schémata, takže mě to do jistý míry pomohlo. Já jsem tam plnil i ty úkoly, který jsme 

tam dostávali.  

V: A co jste se učili dělat s kognitivními schématy? 

S: Tak ona nás učila to rozpoznat. Jsme se nad sebou zamysleli, třeba ve dvojicích jsme si tam 

řekli, jaký asi kdo máme kognitivní schéma. Já jsem tam uvedl to, že si připadám, že jsem 

ošklivej, Teď už si to nemyslim, protože vim, že i s krásnýma holkama jsem si popovídal, ono 

nikdo nejsme nejhezčí ani nejošklivější, takže teď už se necítím ošklivě, určitě jsem pro některý 

lidi sympatickej. Další příklad kognitivního schématu je, že já jsem třeba měl utkvělou 

představu, že mam být co nejvíc hodnej. Já jsem měl partnerku a myslel jsem si, že čím budu 

hodnější, tím budu mít hezčí vztah, no ale byl jsem tak hodnej, že si mě pak ani nevážila, a že 

toho zneužívala. Já jsem se snažil být co nejvíc toleratní, ale ona ke mně pak neměla úctu a 

chovala se trošku hnusně, no. Já si myšlim, že to kognitivní schéma je podobný jako 

automatická negativní myšlenka, akorát je to asi víc komplexní. Učili jsme se to rozpoznávat, 

ale řekl bych, že se to dá i přerámovat. Tam jsme to pak mohli konzultovat s ostatníma a 

uvědomit si, že ta představa je chybná. 

V: A co svépomocné skupiny? 

S: No já chodím pořád na tu SFingu, už čtyři roky. 

V: Hodnotil bys to jako nápomocný? 

S: Samozřejmě každýmu to pomůže jinak, třeba některý přišli jenom jednou, ale mě to dalo hodně, 

proto tam chodim čtyři roky skoro nepřetržitě. O tom bych mohl vyprávět, co mi to dalo. Díky 

tomu mám sociální kontakt, díky tomu jsem se dobral k expozicím, díky tomu jsem se dostal na 

skupinovou terapii, já jsem se tam zamiloval, tak to bylo příjemný, některý lidi se tam seznámili. 

S některýma lidma si skvěle rozumim, tak jsou to skoro kámoši. 

V: Takže bys je doporučil? 

S: Člověk tam může zkusit zajít, a uvidí, co mu to dá. Já si s těma lidma dobře rozumim, ze všech 

skupin si rozumim nejvíc tady s těma lidma, protože jsme si podobný. Ještě bych uvedl, že jsme 

dělali společný expozice, a taky mi to pomohlo, protože třeba některý expozice bych bez těch lidí 

nezvládl, a díky tomu, že jsme dělali ty společný expozice, tak já ty expozice dělám i sám a díky 

tomu jsem se k těm expozicím i dobral. Já jsem dělal expozice už před tou terapií, takže já jsem 

opravdu chtěl na sobě pracovat. 

V: Takže expozice ti pomáhají v překonání úzkosti? 

S: No, to mi pomáhá, no. Teď už navazuju kontakty s holkama, a předtím bych to nedokázal, takže 

jsem se posunul. 
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V: Když bychom to měli shrnout, jaká je podle tebe nejúčinnější metoda v boji proti sociální fobii? 

S: U každýho jinak, mě třeba pomáhaj expozice, ale třeba expozice moc lidí nedělá, no. Já jsem 

jako hodně aktivní, takže mě expozice pomáhaj, protože jako díky tý posloupnosti mam čím dál 

větší odvahu. Já když na něco nemam odvahu, tak si vezmu o něco lehčí krok, a doberu se 

k tomu. Třeba jedna holka ze SFingy mi řekla, že pomáhá kamarádství, a to se mi docela líbí no. 

Hele asi ta psychoterapie. On i jeden kluk ze SFingy říkal, že díky tý psychoterapii se z toho 

člověk dostane mnohem rychleji. Mam takovej pocit, že někdo snad řekl, že bez terapie se z toho 

člověk snad ani nedostane, pokud ty lidi jsou na tom špatně, tak se z toho asi sami nevyhrabou. 

V: To byla moje poslední otázka, a moc ti děkuju za rozhovor. 

 

Příloha 6 – přepis rozhovoru: Zuzana 

Výzkumník: Komplikovala sociální fobie tvoje studium na vysoké škole? 

Zuzana: Určitě ano 

V: Komplikovala sociální fobie tvojí komunikaci s vrstevníky? 

Z: Ano, během bakalářského studia a i momentálně na magisterském sem skoro vůbec 

nekomunikovala se spolužáky, nebyla jsem nijak s nimi zapojená do skupin a podobně. Bavila 

jsem se možná s jedním člověkem trošku víc, jinak vůbec. 

V: Komplikovala sociální fobie tvojí komunikaci s vyučujícíma? 

Z: Na začátku určitě ano, ale potom už ani ne. Nikdy jsem neměla problém komunikovat s jedním 

člověkem, takže většinou když jsem měla nějaké otázky tak jsem přišla po hodině za vyučujícím. 

Ale když se to dalo, tak jsem se tomu vyhýbala, hlavně při pracování na bakalářce. Měla jsem 

problém jít za vyučujícím, protože jsem se ho dost bála, protože byl přísný.  

V: Měla jsi problémy s adaptací na nové prostředí? 

Z: Určitě ano.  

V:Byl problém absolvovat běžné hodiny a plnit požadavky k nim? 

Z: Byl to pro mě velký problém, často jsem vynechávala hodiny a semináře, už i když jsem měla 

vynechané víc, než jsem mohla. Na přednášky jsem nechodila skoro vůbec, ani teď nechodím. 

Snažím se ve škole trávit co nejmíň času. 

V: Měla jsi problém absolvovat zkoušky nebo pak třeba obhajobu bakalářky? 

Z: Písemné zkoušky nebyly problém, ústní byly hodně stresující, vlastně sem na svojí úplně první 

zkoušku ani nedošla, po střední jsem začala studovat na VŠE v Praze, ale hned jak začlo 

zkouškový a měla jsem ústní zkoušku, tak sem to nezvládla a skončila jsem se školou právě kvůli 

tomu. Šla jsem na ústní zkoušku, na kterou jsem se učila měsíc dopředu, a přišla jsem tam před 

třídu a dostala jsem záchvat, že tam nemůžu jít. Utekla jsem s pláčem na záchod a odešla jsem 

na internát a potom na všechny ostatní zkoušky už jsem nešla a odešla sem ze školy. Potom když 

jsem po roce začala studovat v Brně, a znova jsem začala pociťovat velké úzkosti, tak jsem to 

řešila už s psychiatrem.  

V: Byl problém v něčem dalším? Mailová komunikace se zaměstnanci školy, chození do menzy a 

tak? 

Z: Do menzy jsem niky nechodila, bylo to pro mě těžké jíst před lidmi a vůbec být v takový místnosti 

s tolika lidma a jíst. 

V: Setkala ses s negativním přístupem k tvým problémům ze strany vrstevníků nebo vyučujících? 

Z: Když jsem nastoupila do Brna na školu a začala se léčit antidepresivama, první semestr jsem 

ještě nebyla schopná prezentovat před třídou, tak jsem šla za učitelama a řekla jim, že mám 

sociální fobii, byla jsem diagnostikovaná a že jsem se začala léčit, ale ještě nedokážu 

prezentovat, a jestli bude problém, když nebudu prezentovat a tak. Někteří byli v pohodě a 

někdo se mě snažil přesvědčit, ať to zkusim a tak, a nakonec mi to všichni na první semestr 

povolili. Byla jsem ale na soukromý škole na bakalářským studiu tak vůbec nevím jak by to brali 

třeba na škole, kde teď studuju, na Masarykově univerzitě. 

V: Měla jsi na vysoký nějakou brigádu? Jestli ano, tak proč právě tenhle typ práce? 

Z: Když jsem přišla na vyokou, tak jsem na začátku měla brigádu pomocníka v kuchyni, a vždycky 

jsem měla pocit, že mě tam pomlouvaj, že mě nemají rádi, neuměla jsem s nima komunikovat, 

zapojovat se do debat, jen jsem si tam dělala svojí práci a čekala, až skončím. Když jsem ale 

začla brát antidepresiva, první týdny byly hrozný a skončila jsem s tou prací, protože jsem tam 
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vůbec nedokázala jít. Od tý doby pracuju z domu, před dvěma roky jsem si otevřela živnost na 

grafický design a takový věci. Je to pro mě taková brigáda, neuživím se tím, když vyjdu ze školy, 

ale jako na pár eur měsíčně je to fajn. No bohužel vím, že bych potřebovala normální práci, kde 

budu mezi lidma, protože mě to hodně izoluje, když pracuju z domu už víc let. Cítím, že 

potřebuju práci mezi lidma, kde si na to víc zvyknu a bude to pro mě víc normální. Ještě ohledně 

té živnotsti a práce z domu, logicky mi to přišlo jako nejlepší řešení, že nebudu muset 

komunikovat s lidmi a tak, ale nakonec to není ta nejlepší věc, protože jsem se jen víc izolovala.  

V: Ovlivňovala sociální fobie tvojí komunikaci s nadřízenými? 

Z: Když jsem pracovala v té kuchyni, tak jsem se hodně bála nadřízených a vždycky jsem měla 

pocit, že co když dělám něco špatně a tak, a vždycky jsem měla prostě úzkosti z toho, že nebudu 

dostatečně dobrá, a že mě vyhodí a tak. 

V: A co komunikace se spolupracovníky? 

Z: Nekomunikovala jsem skoro vůbec, bála jsem se, co si o mně myslí a že si budou myslet něco 

špatnýho, a pak jsem si myslela, že si myslí něco zlýho a že mě pomlouvají a nesnáší.  

V: A měla sociální fobie vliv na komunikaci se zákazníky?  

Z: Při té živnosti je to tak, že se většinou snažím všechno řešit přes maily, protože nerada 

telefonuju se zákazníkama. Ale měla jsem pár lidí, kteří chtěli vyloveně volat a vysvětlit mi 

zakázku po telefonu a párkrát jsem se překonala a bylo to nakonec fajn. Ale pořád preferuju 

mailovou komunikaci.  

V: Absolvovala jsi pohovor? Pokud ano, byl to pro tebe problém? 

Z: Toho se hodně bojím i do budoucna, jelikož si chci najít normální práci a pohovory jsou pro mě 

nesktečně stresující, často si myslím, že nic nevím a že nejsem dostatečně dobrá, takže nemám 

sebevědomí, co se týče pracovní sféry. 

V: Takže ti působila práce stres? 

Z: Ano. 

V: Myslíš, že bys mohla vydělávat víc peněz nebo pracovat na lepší pozici, nebýt tvých problémů? 

Z: Určitě ano. 

V: Máš partnera na vysoký škole? 

Z: Ano, měla jsem celé bakalářské studium partnera. 

V: Ovlivňovala sociální fobie váš vztah? 

Z: Určitě ano, často jsem nechtěla nikam chodit a tak jsme zůstávali vždycky sami doma, neměli 

jsme kamarády a byli jsme vždycky jen my dva spolu.  

V: Chápal partner tvoje problémy? Snažil se ti v nich pomoct? 

Z: Snažil se to pochopit, ale myslim, že nikdo to nedokáže pochopit, dokud ten problém taky nemá. 

Ale podporoval mě v tom vyhledat pomoc a tak.  

V: Stalo se ti někdy, že partner zlehčoval tvoje problémy? 

Z: Občas ano, protože nechápal úplně, jaký velký úzkosti to pro mě jsou. 

V: Máš problém navazovat nová přátelství a kontakty? 

Z: Hodně, nikdy jsem s nikým nekomunikovala, když jsem nemusela, ani teď moc nekomunikuju. 

V: Měl jsi spolubydlící? Pokud jo, jaký jsi s nima měla vztahy, rozuměli tvým problémům? 

Z: Bydlela jsem s přítelem a ještě pořád bydlíme spolu. 

V: Rozuměli přátelé nebo známí tvým problémům? 

Z: Nikdy jsem neměla přátele, hodně často to ale lidi prostě nechápali, že jak nemůžu nejít do 

školy, neplnit si povinnosti, mít takovej strach… bylo to těžký vysvětlit a prostě člověk, co to 

nezažil, to nepochopí.  

V: Setkala ses se zlehčováním svých problémů ze strany kamarádů? 

Z: Ano, to samé, co u partnera. 

V: Má sociální fobie vliv na tvůj společenský život? 

Z: Ano, nemám moc kamarádů a často jsem doma a nikam nechodím, nemám kontakty a je pro mě 

složitější socializovat se.  

V: Chodíš na nějaké kulturní akce? Festivaly, koncerty? 

Z: Tak na tak velké koncerty vůbec ne, ale snažím se překonávat.  

V: Jak jsi nejčastěji trávila nebo trávíš volný čas na vysoký? 

Z: Doma. 

V: Domníváš se, že nebýt sociální fobie, tak bys trávila svůj čas jinak? 
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Z: Určitě ano, měla bych víc lidí kolem sebe, a chodila bych na různé akce asi, i když celkem ráda 

trávím čas doma, protože jsem introvert, ale určitě bych se víc socializovala.  

V: Musela ses kvůli vysoký stěhovat od rodičů? 

Z: Ano. 

V: Měla jsi problém s touhle změnou? 

Z: Ne, byla jsem za to ráda, protože jsem to doma neměla ideální, tak jsem byla ráda, že se 

osamostatním. 

V: Musela ses stěhovat do nového města? 

Z: Ano. 

V: Měla jsi problém zvyknout si na nové město? 

Z: Ani ne. 

V: Dělalo ti problémy zařizovat si věci spojené s přestupem na vysokou? 

Z: Ano, ale v tom mi velmi pomáhala mamka, takže jsem na to nebyla sama.  

V: Řekla bys, že jsi byla na vysoký spíš samostatná, nebo sis byla jistější, když ti někdo pomáhal? 

Z: Byla jsem si jistější, když mi pomáhala mamka. 

V: Jaké oblasti tvého života jsou postiženy sociální fobií nejvíce? 

Z: Sociální život, kamarádi a pracovní část taky, protože si myslim, že bych měla normální práci, 

kde bych si víc vydělala, pokud bych neměla sociální fobii.  

V: Jaká oblast podle tebe až tolik netrpí? 

Z: Jakmile už mám vybudovaný s někým určitý vztah, tak se sociální fobie téměř vůbec neprojevuje 

a jsem silnější a sebevědomější, když mám u sebe někoho, komu důvěřuju.  

V: Přispívá nezdravý životní styl k utužování sociální fobie nebo úzkosti? 

Z: Myslím, že přispívá k utužování, ale je to i následek určitě. Lidi se sociální fobií by se měli snažit 

překonávat a postupně se vystavovat situacím a zjišťovat, že nejsou až tak hrozné, a ne se úplně 

izolovat od světa. Izolace je nejhorší věc. My lidi jsme stvořený tak, abychom žili ve společenství 

s lidma, a potřebujeme lidi. 

V: Máš zkušenosti s psychofarmaky? 

Z: Ano, beru antidepresiva už asi tři roky, ale pomalu snižuju dávku. Doporučila bych je jako úplně 

poslední možnost, vyzkoušet psychologa a terapii a až jako poslední možnost, když už není na 

výběr, tak zkusit antidepresiva. Je pravda, že mě postavily na nohy, ale je to o pracování potom 

už na sobě samým a člověk nemůže být pasivní. 

V: Máš zkušenosti s psychoterapií?  

Z: Konkrétně na sociální fobii nemám zkušenost, ale od 15 jsem chodila k psychologům kvůli i 

jiným psychickým problémům a tak. Ale doporučila bych ji pro člověka, který má sociální fobii, 

určitě. 

V: Máš zkušenost se svépomocnými skupinami? 

Z: Nemám, ale určitě je to nápomocné pro lidi. 

V: Co tobě nejvíc pomáhá při úzkosti? 

Z: Modlitba, Ježíš. 

V: Jaká je podle tebe nejúčinnější metoda v boji proti sociální fobii? 

Z: Kromě víry v Boha bych řekla, že nejúčinnější může být terapie, případně zjistit si o sociální 

fobii co nejvíc, proč reagujeme tak, jak reagujeme, proč máme úzkosti, co to vlastně úzkosti 

jsou, jak vznikají, a potom se postupně překonávat, vytrvat. Ale nevím, protože jsem zkoušela 

všechno možné a až antidepresiva mi pomohly postavit se na nohy. Úplně mě vyléčil Bůh a 

odstranil moje přehnané úzkosti. Je to individuální u každého si myslím a velmi záleží i na 

vážnosti sociální fobie, respektive stupni sociální fobie.  

 

 


