
Přepisy rozhovorů 

Rozhovor 1 

Tazatel: Raquel Goldsteinová 

Respondentka A 

T: Souhlasíš s nahráváním tohoto rozhovoru a jsi si vědoma, že to bude anonymní? 

R: Ano 

T: Co studujete na UK? 

R: Studuji Psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě. 

T: Jak se máte a jak zvládáte podmínky v této době? 

R: No je to teď celkem frustrující. 

T: Vy jste v dotazníku napsala, že jste využila služby psychologické poradny na UK. Mohla 

byste pro účely tohoto rozhovoru zopakovat přesně jakou poradnu jste využila. 

R: No já nevím úplně jaké jsou, ale já jsem byla na té, co je u nás na katedře. 

T: Jo, a pamatujete si u koho jste byla? 

R: Nepamatuju, jak se ta paní jmenovala. Chtěla jsem jít k někomu kdo nás zrovna neučí. Přišlo 

mi blbý jít za někým kdo nás zrovna učí s nějakým osobním problémem a potom k nim jít na 

zkoušku. Ona už tam ta paní ani není. 

T: Věděla jste i o nějakých jiných poradnách? 

R: No já jsem předpokládala, že když jsme katedra psychologie tak u nás něco bude a pak už 

jsem nic jiného nehledala. 

T: Kdy jste začala přemýšlet, že byste takovou poradnu chtěla využít. 



R: Já jsem tam byla jako v prváku, nějak v druhym semestru. A to bylo takový, že na mě se 

toho navalilo tolik najednou že jsem měla pocit, že to musím řešit hned takže to bylo dost rychlý 

rozhodnutí. Že musím jít někam nebo máme něco ve škole. 

T: A měla jste pocit, že se na vás valil stres ze školy nebo spíš z osobního života? 

R: No, ono se to na mě valilo ze všech stran, takže jsem měla pocit, že bych potřebovala něco 

mezi krizovou intervencí a profesním poradenstvím. Kdy jako za tebou chodí všichni lidi, co 

maj v živote problém, protože studuješ psychologii a ty pak nevíš co máš dělat, protože pak ti 

začnou lidi psát, že se zabijou když jim nepomůžeš. A fakt to bylo těžký období. Tak jsem 

řešila, jak si nastavit hranice. 

T: Takže jste to poradenství potřebovala hned. Byly ti schopni vyhovět? 

R: No ten termín nebyl úplně hned no. Už si úplně nepamatuju za jak dlouho to bylo, ale myslím 

že možná tak za měsíc? A ona mi teda ta paní napsala – to byla ta jediná paní, co nás zrovna 

neučila. Jako tady jsem úplně neřešila, jak dobrá ta paní bude prostě jsem si řekla, že když 

nebude dobrá tak půjdu za někým jiným. Prostě mi šlo o to, aby nás neučila. A ona teda byla 

jediná, ale byla externistka, takže neměla moc času. Takže mi napsala, že může za měsíc a jestli 

to potřebuju dřív, tak že mám kontaktovat někoho dalšího. Tak jako mě asi stačilo to vědomí, 

že mi někdo poradí tak jsem to vydržela. 

T: A když jste ji poprvé zkontaktovala, odpověděla vám hned nebo ji to trvalo déle? 

R: Já si nemyslím, že by to bylo hned nebo třeba druhý den, ale třeba do týdne. Nebylo to nějak 

dlouho, ale taky ne hned. 

T: A nevadilo vám, že jste si na termín musela počkat? 

R: Asi ne úplně, ale kdyby to na mě bylo moc, tak si najdu někoho jinýho. 

T: A nepřemýšlela jste, že byste tu psychologickou pomoc hledala i mimo rámec školy? 

R: No to úplně ne. Mě hodně zajímalo, jak se mám vymezit jako student psychologie a přišlo 

mi, že to nejvíc budou vědět u nás. Přišlo mi, že u nás by to mohly mít, jakože se to hodně děje. 

Že bych nemusela být první s tímhle problémem. 



T: Vy jste v dotazníku odpověděla, že jste poradnu navštívila pouze jednou. Proč tomu tak 

bylo? 

R: No ono mi to stačilo. Já jsem částečně potřebovala krizovku, kdy jsem viděla, že tenhle jeden 

člověk chce spáchat sebevraždu a ten druhý je na mě nalepený stylem – nevím. Byly to asi 3 

lidi co po mě něco hrozně potřebovali. Takže jsem potřebovala nějaký rozhled nad tím, že ne 

všichni spáchaj sebevraždu, pokud jim já jako nepomůžu. Takže trochu krizovku a trochu 

jakoby zjistit co můžu dělat a jak si nastavovat hranice nebo tak. A na to mi to jednou teda 

stačilo. Takže jsem si řekla, že s tím zkusím něco dělat teda když už budu trochu vědět, co s 

tím mám dělat a pokud by to nepomohlo tak bych to zkusila znova. Ale já to nakonec díky tomu 

zvládla vyřešit, jako ty lidi a pak jsem se začala zajímat víc o to, jak si nastavovat hranice přes 

literaturu a tak. Já jsem to potřebovala ve stavu, kdy to fakt bylo nejhorší a potřebovala jsem to 

řešit a pak jsem si to zvládla už řešit sama. 

T: Pamatujete si, jak dlouhé bylo to sezení? 

R: Já si myslím, že to bylo hoďku. 

T: Máte pocit, že jste od té paní dostala to, co jste potřebovala? Pomohla Vám tak jak jste 

čekala? 

R: No jakoby asi tak nějak jo, jako nešla bych za ni s úplně nějakym problémem, kde bych ji 

říkala jiný osobní věci, protože mi nesedla tak, že by mi byla sympatická, ale to, co jsem 

potřebovala tak s tím mi jako pomohla. Tak nějak to bylo těžký, když se snažila dojít k nějaký 

zacházce a nevím, jestli by takhle jednala i s někym kdo nestuduje psychologii, ale narovinu mi 

řekla, tak musíme se domluvit na nějaký zakázce. Ale já jsem nevěděla, prostě potřebuju, aby 

se ty lidi nezabili. Ale došly jsme k tomu, takže vlastně jo. Kdybych potřebovala řešit víc osobní 

typ problému, kde by šlo víc o mě, než o okolí tak bych za ní asi nešla. Ale, já jsem názoru, že 

si musíš hodně dobře vybrat, aby ten terapeut nepoškodil toho člověka. 

T: Byl tam ještě nějaký důvod proč se vám to nezdálo sympatické? 

R: No ono je tam ještě, že musíš podepsat nějaký papír, že ti poskytli službu. A dala mi to, 

jakože tohle musíte podepsat, je to anonymní. Byly tam jen nějaký základní údaje, ale když mi 

to dala podepsat, že mi poskytli nějaký služby, tak to bylo divný. 



T: Teď se posuneme trochu dál a zeptám se vás, jestli jste tu poradnu hledala sama nebo jestli 

vám s tím někdo pomáhal nebo doporučil? 

R: Na začátku toho semestru se mě někdo ptal, jestli u nás něco takovýho je a já jsem říkala, že 

tam musí něco být, tak jsem to s tim člověkem i hledala. Takže jsem měla už nějaký povědomí 

o tom z tý doby, kdy jsem to hledala s někym jinym. Takže už jsem měla povědomí, že už to 

existuje. 

T: Jak jste se s tou paní poradkyní nakonec dostala do kontaktu a jak jste ten kontakt získala? 

R: Kontaktovala jsem ji přes email. Tam byly nějak dohledatelný – přes katedru, byly 

dohledatelný cosi a tam byly kontakty na ty lidi. Přes ty nové stránky katedry se to teď asi hledá 

trochu jinak. Ty starý stránky byly trochu obtížnější na hledání. 

T: Když už jste se rozhodla, že do poradny chcete jít. Jak dlouho nebo jak náročné pro vás bylo 

najít tu stránku s těmi kontakty? 

R: Podle mě to bylo náročnější poprvé když jsem to hledala pro toho někoho jiného. To jsme 

to podle mě nenašly ani přes webovky katedry ale přes peďák, tam bylo nějaký poradenství a 

nějaký katedry ale už si úplně nejsem jistá. Takže pak podruhý už jsem věděla kam jít tak to 

bylo rychlý. Já jsem spoléhala na to, že u nás něco bude. 

T: Takže si myslíte, že pro někoho, kdo nestuduje psychologii by to bylo náročnější? 

R: Pro někoho z jinýho oboru, co to potřebuje rychle to bude horší. Jestli vůbec ví že něco 

takovýho vůbec je. 

T: Teď se budeme bavit o kvalitě Vaší zkušenosti s touto poradnou. Zkuste to ohodnotit na 

škále od 1-10, s tím že je 10 nejlepší. 

R: Tak celkovou zkušenost bych dala na 7. Protože na to právě nejsou nikde reklamy a já jsem 

jen tipovala že u nás něco bude. A nenašla jsem to hned. A pak ti někdo odepíše po nějaký 

chvíli. A asi by mi to nevyhovovalo, kdybych mela větší problémy. Ale chápu, že je ten človek 

externista a nejezdí sem tak často a není to za peníze. A taky by to asi nešlo úplně dlouhodobě. 

Měla bych z toho asi blbej pocit chodit za těma lidma opakovaně. Neměla jsem z toho úplně 

pocit, že by to mělo fungovat tak, že by tam člověk docházel nějak dlouhodobě. 



T: Na to navážu s otázkou, jestli Vám ta paní dala nějaké odkazy na jiné služby nebo jestli Vám 

řekla, že můžete přijít znova? 

R: Řekla mi, že ona to vlastně brala jako za vyřešený, a i se mě ptala, jestli mi pomohla a já 

jsem ji řekla, že už trochu vím, co s tím. A říkala mi, že kdyby to jakoby nešlo tak ji můžu 

kontaktovat znova. A další služby úplně asi ne, ale já jsem to asi nepotřebovala. Já jsem 

odcházela s tím, že mám nějaký informace, který musím zpracovat a pak se uvidí. 

T: Tuto další otázku už jste z části zodpověděla, ale pojďme si shrnout co vám na tom 

poradenství chybělo, a co by se tam dalo doplnit? 

R: Asi to propagování. A já nevím no. Protože jak jsem byla jen u jednoho toho člověka, tak 

asi nedokážu úplně říct, ale asi zlepšení toho podepisování toho papíru. Jako chápu, že se tam 

musí něco podepsat, ale bylo to takový divný. 

T: A co Vám na tom podepisování přesně vadilo? 

R: No přišlo mi to jako, když jsem úplně v krizi tak nechceš řešit další věci jako „tady podepiš 

nějaký papír“ a je to nějakým způsobem jako náročný v tu chvíli, ale jako nevím, aby tam v tu 

chvíli asi něco proběhlo líp a nevím úplně, jak to udělat líp, ale nepůsobilo to úplně dobře. Jestli 

by nestačil nějaký souhlas tím, že jim vůbec píšeš. Nevím prostě nějak jinak. 

T: Napadá Vás ještě něco, co byste mi chtěla říct k tomu? 

R: No úplně nevím. Hm nevím. Možná je důležitý, aby tam vždycky byl někdo, kdo nás zrovna 

neučí. Mě prostě přijde divný abych šla za někým s osobním problémem, kdo mě pak bude 

zkoušet. 

T: Mluvili jsme trochu už o tom, jak je informovanost o těchto službách celkem nízká, jak byste 

si představovala, že by se mohly tyto poradenské služby lépe propagovat? 

R: Nevím, mám pocit, že jsme byly na takovym úvodním setkáni, než jsme nastoupili. A tam 

by se to mohlo říct. A mohlo by to být zřetelnější na těch stránkách. A hlavně teď v době korony 

by se v emailech od Děkana mohlo něco říct na princip – kdybyste se potřebovali na někoho 

otočit s nějakým problémem… 

T: Proč si myslíte, že lidé, kteří o existenci poradny ví, tam nechtějí chodit? 



R: Když jsem se o tom bavila s kamarádkou, která říkala že by taky někam potřebovala a já 

jsem ji říkala, že u nás něco bylo, takže u nich taky určitě musí něco být, tak říkala, že by 

potřebovala asi něco víc dlouhodobýho. U ní to byl spíš nějaký osobnostní rozvoj. Možná jim 

přijde blbý ty lidi jako využívat a přijde jim blbý tam chodit opakovaně. Když jim berem čas, 

když oni dělaj výzkumy a takový věci. A obecně si myslím, že je to takový to, že chodíš k 

psychologovi a jseš blázen. Když lidem doporučuju terapeuta tak lidi říkaj ne ne ne nejsem 

magor. A když jim řeknu, že já jsem byla na terapii tak jsou hrozně překvapený. 

  

  

Rozhovor 2 

Tazatel: Raquel Goldsteinová 

Respondentka B 

T: Souhlasíte s nahráváním tohoto rozhovoru a jste si vědoma, že to bude anonymní? 

R: Ano 

T: Co studujete na UK? 

R: Studuji Psychologii s rozšířením o speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě. 

T: V jakém ročníku jste poprvé začala přemýšlet, že byste nějakou poradnu mohla či chtěla 

využít. 

R: No konkrétně na ten problém, na který jsem to využila tak to bylo v prváky, kdy jsem ji taky 

navštívila.   

T: A v jakém to bylo semestru? 

R: V tom druhym semestru. 

T: Nemusíte tuto otázku odpovídat, ale chtěla byste mi říct zhruba s čím jste tam šla? 

R: Jo já jsem předpokládala že se na to zeptáte a jsem s tím v pohodě. Už je to starý a 

zpracovaný. Šlo o to, že jsem byla v toxickém vztahu, kde bylo i domácí násilí. A já jsem byla 



tou obětí, ale v tu dobu jsem nebyla schopná to vidět ani o tom mluvit. Ale nebylo mi v tom 

vůbec dobře a věděla jsem, že je potřeba to nějak řešit. Ale v tu chvíli jsem nebyla připravena 

ten vztah ukončit. Ale nakonec jsem ho ukončila. Ale v době, kdy jsem byla v tý poradně, tak 

jsem na to ještě úplně připravená nebyla. Ale ta poradna pro mě byla… jakože pomohlo mi to. 

Já úplně nedovedu přesně popsat v čem a úplně, jako rozhodně bych neřekla, že by mě paní 

(jméno poradkyně) vedla abych ten vztah ukončila, protože jsem ji výslovně řekla, že ten vztah 

ukončovat nechci. Spíš mi dávala strategie, jak to zvládat a tak, a určitě mě to v tu chvíli jakoby 

uklidňovalo. No a potom jsem ten vztah ukončila ve finále asi jenom třeba 2 měsíce na to co 

jsem tu poradnu navštívila. A já už si nedokážu vzpomenout, jestli jsem tam byla jednou nebo 

dvakrát, takže nedokážu jako říct, jestli to bylo výsledkem tý poradny, protože mě k tomu pani 

(jméno poradkyně) nevedla. Ale je možný, kdyby nezačaly prázdniny a my se sešly víc krát, 

tak už by mě k tomu vedla, ale naštěstí jsem si k tomu nakonec došla sama no. 

T: Teď se vás zeptám na nějaké otázky ohledně informovanosti o té poradenské službě. Vlastně 

jak jste tu poradnu našla? Jak jste se seznámila s tím, že něco takové je? 

R: Já už si nevybavuju, co jsem vám napsala do toho dotazníku, protože si to přesně nepamatuju. 

Ale už jsem asi měla v povědomí, že něco takovýho existuje i z dřívější doby. Já si myslím, že 

jsem se to dozvěděla od nějakých starších kamarádů, protože jsem působila v tý ČASPě a tam 

jsem to možná slyšela od těch starších spolužáků. 

T: A tu službu jste si nakonec sama vyhledala nebo vám ji někdo doporučil? 

R: No jakoby jsem to ve finále vyhledala já sama, když jsem věděla že chci řešit ten problém, 

ale v tu chvíli už jsem to měla v povědomí. Asi mi to někdo doporučil v době, kdy to pro mě 

ještě nebylo relevantní a pak když už jsem to potřebovala, tak jsem to měla v povědomí a 

vyhledala jsem to pak sama. 

T: Můžete mi trochu přiblížit proces hledání poradny pro vás? 

R: Já myslím že už jsem měla v povědomí, že už to tam je a když už jsem to potřebovala tak 

jsem to prostě napsala do googlu, jakože psychologická poradna pedagogická fakulta, a tam mi 

něco vyskočilo na stránkách a zjistila jsem, že to dělá paní (jméno poradkyně), kterou jsem 

vlastně znala z vývojovky, tak jsem si to jako spojila. 

T: A nevadilo vám, že Vás tehdy i učila? 



R: Přemýšlela jsem nad tím. Bála jsem se trošku vlastně, aby to, co ji řeknu nezkreslilo potom 

její hodnocení, ale to byla jen taková myšlenka, jako ano napadlo mě to, ale ihned jsem si na to 

odpověděla, jakože pročby, nepochybuju o její profesionalitě v obou tech odvětvích, jako v tom 

učení a spojenym hodnocení u zkoušek, a v tý terapii. Věděla jsem, že je natolik profesionální, 

že nedovolí, aby ji to vzájemně zkreslovalo, ale jo tu myšlenku jsem na začátku měla. 

T: Pamatujete si zhruba jak jste se s ní dostala do kontaktu? 

R: Já si myslím, že na těch stránkách bylo několik těch lidí, a právě mi z nich paní (jméno 

poradkyně) byla nejsympatičtější, a tak jsem ji napsala email, přímo ji. 

T: Nepamatujete si za jak dlouho vám odpověděla, a potom za jak dlouho jste měla termín 

konzultace? 

R: Jo to bych se mohla kouknout do mailu. 

T: Stačí přibližně. 

R: Já si myslím, že to bylo třeba do dvou týdnu, ale že tam ta čekací doba na termín taky byla. 

Ale to bylo i z mojí strany, protože jsem třeba taky já nemohla na nějaký nabídnutý termíny. 

Měla jsem hodně školy a nechtěla jsem zameškávat. Takže myslím, že kolem dvou týdnů. 

T: Ted se budu ptát na kvalitu poradny. Kdybyste tu poradnu mohla ohodnotit třeba na škále 

od 1-10 s tím, že 10 je nejlepší co byste tomu dala a proč? 

R: Mě hrozně těší to zhodnotit celkově, protože to má jako víc podbodů, ale když musím, tak 

třeba 7. Já si totiž myslím, že to bylo fajn, bylo to moc fajn a paní (jméno poradkyně) byla určitě 

profesionální, ale to, co tam jakoby možná z mýho pohledu scházelo bylo, že to s tou kapacitou 

to bylo celkově horší a možná mě i napadá, že jsem to moc už neiniciovala, protože domlouvat 

se pokaždý znovu o ten termín je pro mě i trochu pryč z mojí komfortní zóny. Jako já jsem 

trochu stydlín. A normálně to na terapii chodí tak, že toho terapeuta si najdeš jednou a překonáš 

se v tom, když už ho hledáš, a pak už máte jako pravidelnej čas, kdy tam chodíte. Ale tady ta 

pravidelnost jako není, bylo třeba se vždycky domlouvat na nějakym novym termínu. A já jsem 

se někdy jakoby bála. I protože to téma bylo pro mě jako bolestivý. Je tam i tendence to trochu 

neřešit nebo tak. A proto jsem se bála i trochu ji oslovit znovu nebo mi trvalo, než jsem se k 

tomu dokopala. Takže jakoby, že tam není jasně daná pravidelnost by mohla lidem s nějakýma 

potížema nějak zpomalit ten proces. A potom vlastně jak byly ty prázdniny, tak pak už jsme se 



neviděly, ale ono už to nevadilo, protože jsem ten vztah dokázala ukončit sama. A stejně jsem 

pak našla ještě nějakou paní – jako terapeutku jinde. Možná se dá říct, že zkušenost s touhle 

poradnou byla taková jako vstupní, a pak mě to dovedlo k tomu, že mi to sedí, a že je fajn s 

někym tyhle problémy řešit, a že jsem pak navázala novou terapií mimo školu, takže určitě to 

jakoby mělo svoje pozitiva a ta péče byla rozhodne profesionální. 

T: Výborně to jste mi zodpověděla i mou další otázku ohledně toho, jestli jste vyhledala další 

psychologickou péči. A toto byla vaše první zkušenost s psychologickou péčí? 

R: Jo, jo. 

T: A doporučila Vám paní poradkyně nějakou návaznou péči? Dala vám nějaké kontakty? 

R: Nevybavuju si. Ale kontakty si myslím, že mi nedala. To další to jsem si pak našla sama. 

Ale nechci ji křivdit, to vážně bylo už o tom, že já jsem ji už nekontaktovala z těch důvodů, co 

jsem popisovala a pak jsem si to vyřešila sama. 

T: Proč si myslíte, že lidé neví o existenci psychologických poraden na naší škole. 

R: No nějaký letáčky by mohly pomoct. Možná kdyby to mělo nějakou výraznější kolonku na 

webovkách Karlovky přímo. Něco jako pro studenty péče. Nevím, jestli to není. 

T: Proč si myslíte že lidé odpověděli, že by poradnu využít nechtěli? 

R: Myslím, že je to zakořeněný ve společnosti. Že je psychologická péče pořád stigmatizovaná. 

U lidí, co studujou psychologii by tenhle problém být neměl, ale když vezmu zbytek populace, 

tam tu stigmatizaci cítím. Pořád si lidi myslí, že navštívit psychologa je něco, za co by se měli 

stydět, a že je to jen pro lidi co jsou psychicky nemocní. A vlastně to, že stačí jen malý problém, 

abych se o něm mohla s někym poradit, nebo že ani nemusí jít o problém, že na sobě člověk 

může chtít pracovat, nějaký seberozvoj, tak to je, si myslím… hodně to vzrůstá tohle téma a 

čím víc lidí si toho začíná být vědoma. Ale myslím, že pořád máme s tou destigmatizací plno 

práce před sebou. 

T: Trochu navážeme na téma stigmatizace. Bavila jste s někým ze svého života, že poradnu 

využijete a měli třeba nějakou reakci? 

R: Já tehdy o téhle poradně nemluvila, protože šlo o problém, o kterym jsem s nikym nemluvila. 

Ale teď jsem v létě chodila na terapii mimo školu, což navazovalo na tenhle problém, kde jsem 



si potřebovala ještě zpracovat nějaký emoce a o tý už jsem mluvila, protože jsem s tím tématem 

mnohem víc v pohodě a mluvila jsem o tom se svými kamarády i rodinou, ale ty negativní 

reakce už se ke mě nedostaly, protože jsem před pár lety vyčistila svoje okolí od lidi, co jsou 

pro mě nezdraví a poslední byl teda ten přítel. A už mám ve svym okolí lidi, co mě znají a vědí, 

že studuju psychologii. Ale možná, kdyby ti lidi neznali mě, tak by tý stigmatizaci taky věřili. 

Ale už mě znají a já o tý psychologii hodně mluvím a mluvím o tom, jak je duševní hygiena 

stejně důležitá, jako preventivní lékařství. Ale nejsem jako reprezentativní vzorek za všechny. 

  

  

Rozhovor 3 

Tazatel: Raquel Goldstein 

Respondentka C 

T: Rozhovor se uskuteční pouze, pokud s ním budete souhlasit a budete též souhlasit s jeho 

zvukovým zaznamenáním na diktafon. Rozhovor bude nahráván pouze pro účely analýzy dat. 

Veškeré údaje, které by Vás mohly identifikovat, budou smazány a nebudou uvedeny v textu 

analýzy ani jinak zveřejněny. 

R: Souhlasím. 

T: Nejdříve se Vás zeptám, co studujete? 

R: Ja studuju na přírodověděcký fakultě. Magisterský obor imunologie. 

T: V jakém jste ročníku? 

R: Druhý ročník magisterský. 

T: Takže to je Váš poslední ročník, že? 

R: Ano 

T: V jakém ročníku jste buď začala přemýšlet nebo i využila služby psychologické poradny? 



R: No. Přemýšlela jsem nad tím furt, jako jestli tam jsou nějaké možnosti. Ale poprvé jsem to 

využila tohle léto, takže to jsem byla v prvním ročníku a podruhý potom teď před Vánocema. 

T: A přemýšlíte, že využijete tuto poradnu ještě jednou? 

R: Tak jako asi myslím, že úplně ideální by bylo, a to mi vlastně i poradili, že bych potřebovala 

pravidelné setkávání, ale že na to prostě nejsou na univerzitě kapacity. Takže z toho důvodu 

tam zase asi půjdu až se vyskytnou nějaké akutní problémy, ale zatím to tak nepotřebuju 

momentálně. 

T: Jak jste se setkala s tím, že je na škole nějaká poradna? 

R: No já si úplně nepamatuju, jestli jsem na to narazila nebo jsem to spíš vyhledávala, ale spíš 

bych řekla, že jsem to vyhledávala, protože jsem si říkala, že určitě taková poradna musí být. 

A teda hledala jsem, jestli máme na fakultě – na naší fakultě teda není. Tak jsem teda zavítala 

do univerzitní poradny. 

T: Já jsem celkem překvapená, že říkáte, že na vaší fakultě to není. 

R: No já si myslím, že to není na všech fakultách a my jsme zrovna jedna z těch větších fakult, 

ale nemáme psychologickou poradnu. 

T: Takže jste se o tom s nikým nebavila? Teď to myslím ve smyslu, že vám to nikdo 

nedoporučil. 

R: Ne. A já jsem vlastně nejdřív navštívila jiné ty poradny v Centru Carolina. Jako tu kariérní 

poradnu nebo psychodiagnostiku, takže už jsem pak už věděla, že je tam ta psychologická 

poradna, které můžu využít. A možná na těch ostatních poradnách mi řekli, že existují i jiné 

poradny. 

T: Nepamatujete si, jak náročné bylo se tam objednat? Případně jak jste se tam vlastně 

objednávala? 

R: Nebylo to náročné, v podstatě vždy když jsem se objednávala byly termíny ještě v rámci 

toho měsíce, jako nějak v těch následujících týdnech, takže to nebylo moc těžký, že bych čekala 

dlouho. 



T: A můžu se jenom zeptat, to bylo přes ten systém tam? Pokud si to pamatuji správně tak by 

tam měli mít nějaký kalendář. 

R: Ano. A potom mi vlastně ta paní, se kterou jsem byla na tom rozhovoru řekla, kdy ona 

vypisuje ty svoje termíny na následující měsíc, takže už bych jako věděla, kdy zhruba koukat 

do toho systému. 

T: A můžete mi říct u koho jste byla? 

R: Oba krát jsem byla u paní (jméno poradkyně). 

T: A ta vám teda řekla, že k ní nemůžete chodit pravidelně? 

R: Ano, ale teda kdybych měla nějaké velké problémy tak by mě neodmítla nikdy. Ona říkala, 

že můžu přijít kdykoliv, ale že v současnosti nejsou ty kapacity takový, aby mohli každému 

studentovi, nebo teda studentům, kteří to potřebují, nabídnout pravidelné setkávání. Ale pokud 

bych to potřebovala tak by mě nevyhnala. Ale řekla mi, že by bylo lepší, abych se obrátila na 

nějakého soukromého terapeuta nebo přes pojišťovnu, kdybych potřebovala chodit pravidelně. 

A ještě mi říkala, že se plánujou navýšit ty kapacity. Takže doufám, že s tím univerzita zvládne 

něco udělat, protože si myslím, že je to potřeba. 

T: Na toto samozřejmě nemusíte odpovídat, ale chtěla byste mi říct proč jste ty služby využila? 

R: Můžu. Vlastně to bylo kvůli tomu, že mívám subdepresivní stavy někdy. Nějak to ještě 

neintervenuje s mým životem, jakože dokážu ještě udělat zkoušky a jíst, ale prostě se mi někdy 

nechce ráno vstávat z postele a nevidím motivaci a smysl tohoto života. 

T: A řešila jste toto někdy s nějakým mimoškolním terapeutem či psychiatrem? 

R: Řešila. 

T: A to bylo až potom co vám to doporučila paní poradkyně? 

R: I předtím i potom. 

T: Dobře. A vy jste tam teda šla dvakrát a pokaždé to trvalo zhruba jak dlouho to sezení? 

R: Hodinu. Nebo teda těch 50 minut nebylo to asi úplně celá ta hodina. 

T: A vy jste teda říkala, že ty objednací doby nebyly příliš dlouhý. 



R: Ne, nebyly. 

T: Takže jak dlouho jste zhruba čekala? 

R: Asi tři nebo čtyři týdny. 

T: A to bylo na každou tu schůzi teda? 

R: Ano. 

T: Můžete mi trochu více přiblížit, jak to v té poradně funguje? Jak s vámi třeba ta paní 

poradkyně pracovala? 

R: Tak v podstatě jsem přišla a nechala mě mluvit o tom jaký mám problém a po čase mi do 

toho začala vstupovat a ptala se na další otázky. Snažila se zjistit v čem je vlastně problém, 

jestli je v tom něco, co jsem vlastně neřekla a co by mohlo pomoct a potom v podstatě 

navrhovala řešení té situace. Snažila se částečně vyřešit všechny ty problémy, který jsem měla, 

ale vlastně mi říkala, že se nedá všechno vyřešit najednou, že se musím soustředit postupně 

aspoň něco z toho nějak eliminovat ty problémy a že by mi to mohlo pomoct, že se vždy zbavím 

něčeho, co mě trápí a můžu řešit něco dalšího. Takže to bylo celý takhle formou rozhovoru, kde 

jsem mluvila hlavně já a ona teda se doptávala a dodávala rady. 

T: Kdybyste mohla ohodnotit kvalitu té poradny třeba na škále od 1 – 10, s tím, že je 10 nejlepší, 

jak byste ji ohodnotila? 

R: No jako já jsem měla dobrou zkušenost, takže já bych řekla klidně 8 z 10. 

T: A co by vám tam třeba chybělo do té 10? 

R: Ano možno aby to bylo ještě rychlejší. Aby měli větší kapacity na to pravidelné setkávání. 

A bylo by fajn kdyby to zabezpečovala i ta fakulta. A vlastně taky aby se o tom víc mluvilo. Já 

vlastně vidím mezi svými kamarády a spolužáky, že ani neví, že takovou možnost maj. 

T: Jo, takže jste se o tom předpokládám bavila o tom se svými spolužáky? 

R: Ano. Ale vlastně celkově jsem s těma svýma setkáváními spokojená. Vždy jsem odcházela 

taková motivovaná, že mi pomohlo to, co mi vlastně paní (jméno poradkyně) řekla. 



T: Vy jste vlastně říkala, že hodně vašich spolužáků či kamarádů neví o možnosti využívat 

poradnu. Proč si myslíte, že tomu tak je? 

R: No protože vždy když jsme se dostali k nějakým takovým rozhovorům o mým psychickým 

zdraví, tak jsem se jich zeptala jestli to nějak řeší s odborníky tak říkali že ne a když jsem 

vlastně řekla, že je takováhle možnost na univerzitě, tak většinou zůstali překvapení, že o tom 

nevěděli. Ale zase na druhou stranu myslím, že mi jedna kamarádka řekla, bez toho, že bych ji 

o tom říkala, že navštívila nějakou takovou poradnu. Říkala, že byla na filozofické fakultě, i 

když odtamtud není, že se tam k někomu dostala teda. 

T: Jak myslíte, že by univerzita mohla více propagovat tuto možnost využít psychologickou 

poradnu? 

R: No tak v dnešní době asi na sociálních sítích. A jako nevím, jestli na stránkách jednotlivých 

fakult by to šlo, mohli by to tam propagovat nějak víc. Vlastně nevím, jestli se tam objevují 

tyhle příspěvky. Jedině takhle to vyvěsit někde online jelikož se teď do tý školy ani nechodí. A 

v podstatě, když píšou vždy nějaký nový podmínky ohledně tý nový koronavirusový situaci tak 

myslím, že na právnický fakultě měli nějaký rady, jak se chovat a měli tam, že když budete mít 

nějaký psychický problémy tak se můžete obrátit na ty psychologický poradny. To bych asi 

uvítala, aby to bylo všude, jako myslím si, že na to opravdu není kladen nějaký velký důraz, a 

přitom je to problém hodně studentů, a hlavně v týhle době. Takže pokud by to opravdu takhle 

i dali do těch opatření už hned tak by to bylo super. 

T: V dotazníku mi hodně lidí zodpovědělo, že by o poradnu zájem neměli. Proč myslíte, že to 

tomu tak je? Můžeme si i představit, že by poradnu využít potřebovali. 

R: No já si myslím, že je to tím, že celkově se ve společnosti moc o duševním zdraví tolik 

nemluví, že je to trochu tak stigmatizované, a že se lidí bojí říct, že teda navštěvujou odborníka. 

Takže si myslím, že to bude takový problém, jakože celospolečenský, jako proto se možná bojí, 

nebo jim to je takový nepříjemný. Možná si ani nechtějí přiznat, že něco takovýho nezvládnou 

sami. 

  

Rozhovor 4 

Tazatel: Raquel Goldsteinová 



Respondentka D 

T: Nejdříve se vás zeptám na pár základních otázek o vás a vašem studiu. Co momentálně 

studujete? 

R: Studuju všeobecné lékařství na druhé lékařské fakultě. A jsem v prváku. 

T: Jakou poradnu jste využila? 

R: Nejdřív jsem využila tu, co je přímo na druhý lékařský, tu přímo fakultní. A potom jsem 

využila ty centrální poradny, jednak jsem tam zkoušela nějaký ten Hoganův osobnostní 

dotazník, který, to probíhalo jakoby online a potom jsem měla rozhovor s tou paní 

psycholožkou a potom jsem tam byla ještě jednou, jako přímo na té psychoterapii. Jen jednou 

teda. 

T: A pamatujete si, u koho jste byla? 

R: Paní (jméno poradkyně). 

T: Říkala jste, že jste tam byla pouze jednou, plánujete tam jít znova? 

R: Teď zatím asi ne, protože se to docela zlepšilo, ale kdyby se to zase jako zhoršilo, tak bych 

tam zase asi zašla. 

T: Dobře. A jak jste se o té poradenské službě dozvěděla? 

R: No přes internet, protože jsem hledala… jako chtěla jsem jít jakoby k někomu na tu 

psychoterapii, jenomže jsem zjistila, že je to docela jako drahý, pokud člověk jde fakt na takový 

individuální jako terapie k nějakýmu soukromýmu psychologovi, tak potom mi někdo právě 

poradil, že na všech univerzitách existujou takový centrální poradny, kde člověk může jakoby 

zajít, takže na základě toho jsem začla googlit a našla jsem to a zašla jsem prvně na tu fakultní 

a tam mě právě paní doporučila ať si spíš zajdu na tu centrální poradnu, takže pak jsem šla tam. 

T: A z jakého důvodu vás poslala raději do centrální poradny? 

R: No ona semnou vedla ten rozhovor, jako byla jsem u ní tak půl hoďky no a ona říkala, že k 

ní se nedá chodit asi takhle víc pravidelně nebo kdybych potřebovala častějc nebo tak, a tak mě 

poslala do těch centrálních, že tam by to jako mělo fungovat, když člověk jako chce tam chodit 

nějak víckrát za sebou, tak že by to mělo jít prej. 



T: A jak to myslela, když vám řekla, že k ní nemůžete chodit? Jakože byla moc vytížená? 

R: No to já nevím, ale to jakože, jestli jsem pochopila správně, u nás je tam jako jen ta jedna 

paní, která se tam o to stará na té fakultě. Ona teda ani není psycholog, ona je psychiatrička? 

Asi. Protože já jsem za ní šla na psychiatrickou děckou léčebnu, kde jsme se jako sešly v nějaký 

její kanceláři tam a jako ona mi taky nabízela tam, že kdyby to bylo nějaký hodně špatný tak 

mi může předepsat nějaký léky nebo tak, a z toho jsem jako usoudila, že ona asi není jenom tak 

jako psycholog, ale psychiatr. Takže jako možná i nějak skrz to nebo nepřišlo mi, nebo neříkala 

mi, že by byla nějak vytížená, ale doporučila mi právě ty centrální, tak jsem to zkusila, a to mi 

přišlo fajn teda. 

T: A jak jste se zkontaktovala s těma centrálními poradnami? 

R: Přes internet. Tak našla jsem si nějaký, oni maj nějaký přihlašovací systém, tak přes to jsem 

se tam jakoby zaregistrovala prvně mailem a potom přes tady tohle. 

T: A jak moc pro vás bylo obtížné se dostat do kontaktu s tou centrální poradnou? 

R: Nepřišlo mi to nějak obtížný, spíš jako trvalo nějak, než tam bylo volno, že jsem docela 

čekala, než jsem tam mohla zajít, ale jako ten kontakt ten byl docela snadný. Jakože odpovídá 

na maily rychle a tak. 

T: A jak dlouho jste teda nakonec musela čekat na objednání? 

R: No myslím, že to byla třeba tak tři týdny – měsíc možná klidně. Od tý doby, než jsem se 

objednala a reálně jsem tam šla. Jako bylo tam docela plno a taky asi skrz ten Covid tam nebylo 

tolik těch termínů možná. Nebo nevím něco dělali možná online a já jsem tam zrovna šla teda 

osobně. 

T: A jak dlouho trvala konzultace u paní (jméno poradkyně)? Hodinu? 

R: Myslím, že jo. 

T: Na toto samozřejmě odpovídat nemusíte, ale chtěla byste mi říct důvod vaší konzultace? 

R: Jo to vám klidně řeknu. Důvod je takový, že tak před rokem se mi rozjely nějaký úzkosti a 

deprese a měla jsem problémy se spánkem, a tak se vším možným obecně. A potom se to jakoby 

postupně zlepšovalo, ale jak začal zase školní rok a byla jako docela velká zátěž ve škole a 



všechno bylo takový zmatený kvůli tomu Covidu a tak, tak se mi to začalo trochu vracet zase, 

tak jsem to chtěla zarazit co nejdřív, takže proto jsem vyhledala toho psychologa. 

T: A máte pocit, že vám byli schopni pomoct v tom kvůli čemu jste tam šla? 

R: Jo já si myslím, že jo. Právě teďkonc je to o dost lepší, jako snažím se řídit tím, co mi jako 

doporučila. A přijde mi to, že je to teď lepší, že jsem ani znova nemusela od tý doby jít takže. 

S tím, že mi to pomohlo. 

T: Jak byste ohodnotila vaši zkušenost s poradnou na škále od 1-10? S tím, že 10 je nejlepší. A 

proč? 

R: Tak já to nemůžu s ničím srovnat, že já jsem jakoby, předtím nebyla nikde, jako třeba u 

nějakýho soukromýho psychologa, ale jakože ta pomoc mi přišla dobrá, i to, že mě ta paní 

vždycky nechala mluvit a dávala mi potom k tomu spoustu doplňujících otázek. Přišlo mi to 

jako takový přátelský prostředí dobrý. Nevadilo mi před ní mluvit, takže jako bych to klidně 

ohodnotila nějakou devítkou, nechám si tam nějaký prostor na… nevím. Nemám to s čím 

srovnat, ale přišlo mi to fakt přínosný. 

T: Co si myslíte, že by se na té službě ještě dalo zlepšit? 

R: No, jako nevím úplně konkrétně jestli bych něco pojmenovala takovýho. Asi mě nic 

nenapadá, ale zkusím ještě přemýšlet, jestli by mě něco takovýho napadlo. Ale s tím, jak s tím 

nemám jakoukoliv zkušenost, tak nevím 

T: To vůbec nevadí. 

R: Těžko říct, co by tam ještě mohlo a nemuselo být. Jak nevím jakej je ten nějakej standard. 

T: Nevadí můžeme jít dál. Bavila jste se nějak s lidma z vašeho okolí o tom, že využijete nebo 

využíváte služby psychologické poradny? 

R: No nikdo to nevěděl skoro. Věděl to jenom přítel a jedna kamarádka, protože s tou jsem se 

o tom bavila. A jinak to asi nikdo nevěděl. Doma to neví do teď, že jsem tam byla. 

T: Aha a proč tomu tak je? 

R: No, nevím, jak by to přijali. Trochu se toho jako bojím v tom smyslu, že i když jsem tenkrát 

měla ty deprese a úzkosti, tak jsem se s nima o tom až tak nebavila, protože no nevím, oni to 



nepovažovali úplně za, no nevím, jak to nazvat. Prostě nějak to nebrali z toho pohledu, že to je 

běžný a normální a nějak tak se to stále snažili – no to je určitě z toho, že málo spíš, to je určitě 

z toho, a nesmíš tady pořád fňukat, a tak no. Jakože pro to neměli takový pochopení. 

T: Chápu teda správně, že zlehčovali nějak ty tvoje příznaky? 

R: Jo, no jo v podstatě. Jo. Měli pocit, že já to můžu hrozně ovlivnit, tím, jakože svým 

přístupem. Ale ono už to bylo v takový fázi, že ono to víc ovlivňovalo mě než já to. Jako to 

nebylo tím, že bych málo spala a v důsledku mě bylo těžko, ale prostě já nenaspala dvě hodiny 

za noc, i když jsem se fakt snažila. Ležela jsem v posteli třeba 10 hodin a prostě nešlo to. Já 

jsem se mohla snažit, jak moc jsem chtěla, ale prostě já nevím nešlo to. Takže už to bylo takový, 

že já jsem s tím nemohla nic moc dělat, tak jsem to potom řešila nějak s přítelem, který tomu 

prostě rozuměl, chápal to a bral to, jak to bylo. Tak to bylo pro mě příjemnější a s nima jsem to 

prostě neřešila ani teď. 

T: A s kamarády jste to taky moc neřešila? 

R: No jo s nějakýma jo, ale to spíš předtím. Teď jsme se ani moc neviděli žejo, tak nebyla úplně 

šance to s nima nějak probrat, že jsem tam byla, ale jako některý to ví. Pár z nich. 

T: A jakou na to měli reakci ti z kamarádů, kteří o tom ví? 

R: No nesetkala jsem se s žádnou negativní reakcí nebo s žádnou „pane bože ty jsi blázen, když 

chodíš k psychologovi“ to ne s tím jsem se jakoby nesetkala. Spíš byli vždycky takový 

podporující a nebo to prostě vzali tak jako fakt a nějak to zvlášť nerozebírali. 

T: A obávala jste se takový reakce třeba? 

R: No u těch kamarádů ani tak ne právě že. To většinou se jakoby, s těma si říkáme všechno. A 

doma kdybych to řekla, tak by nebyl asi nějaký z toho problém jen asi by to nevím no ta reakce 

by na to byla jiná, než bych asi chtěla. Nebyla by asi tak podporující, spíš by to nepochopili tak 

dobře asi. Nejsou na to zvyklý takhle od nás nikdo neměl žádný psychický problémy ani jako 

ze širší rodiny, takže se s tím nesetkali, tak je to pro ně asi takový neznámý téma. Hlavně 

vyrůstali v době, kdy to bylo takový tabu hodně a teď se nepohybujou v žádnym prostředí, kde 

by se to jako řešilo moc. 



T: Studujete celkem náročný obor, připravili vás ve škole nějak na to, že byste mohli mít nějaké 

psychické potíže? 

R: Tak mě třeba nejvíc přišlo, že na tohle se zaměřili ti starší studenti. My jsme si udělali takovej 

soukromej seznamovací víkend na nějaký chaty, protože byly zrušený seznamováky, ale nás se 

pár sešlo s nějakýma staršíma studentama a jeli jsme si soukromě na svou vlastní chatu. Oni 

nám tam právě dělali nějaký takový, nechci říct úplně přednáška, prostě sešli jsme se venku, 

něco jsme popili a oni nám povídali co a jak na tý škole. A to si myslim, že nejvíc se dotkli tady 

těch témat, jakože porovnávání se s ostatníma a tak. A snažili se nás připravit na to, že je jako 

v pohodě, když vždycky všechno nevyjde na první pokus nebo jako se to stává. To bylo asi 

takový nejpřínosnější, si myslím. 

T: A dotkli se i tématu těch poraden? 

R: To si myslím, že zrovna nezmiňovali, nevzpomínám si, že by to říkali. 

T: A nikdo z vyučujících vám nepředstavil to, že máte nějakou poradnu, kterou můžete využít? 

R: Ne to určitě ne. My, jak jsme začali tu školu hlavně online a chodili jsme jenom na pár hodin, 

tak jsme se vždycky věnovali jen tématu tý výuky, a právě takový ty obecný informace o tý 

škole, a tak možná by to zaznělo na tom velkém seznamováku. Jenomže ten nebyl a potom byl 

naplánován nějaký informační den, kde jsme se to taky možná teoreticky mohli dozvědět, jenže 

ten se taky zrušil kvůli Covidu a doteď jsme neměli nějaký, jako že by nám někdo předával ty 

informace o škole kromě těch starších studentů, což bylo trochu jako neoficiální. Těžko říct, 

jestli by nám to řekli za jiný situace, ale neřekli to takhle. 

T: Hodně respondentů v mém dotazníku odpovědělo, že o existenci poraden na naší škole neví. 

Co si myslíte, že by mohla škola udělat pro to, aby se tato informace dostala k více lidem? 

R: No já si myslím, že by mohl být nějaký seminář na to. Na začátku každýho roku nebo tak 

něco, klidně celkově o tom psychickym zdraví a tam by to zmínit. Já si myslím, že by to 

neuškodilo, zvlášt když na nějaký takovýhle škole, která je docela náročná psychicky, tak si 

myslím, že by se tomu mohlo věnovat víc i v rámci výuky. Nemyslím jako každý týden, ale 

mohlo by být pár seminářů za rok na tohle. I kdyby to bylo třeba dobrovolný, tak myslím, že 

spousta lidí by to rádo využilo. 



T: Proč si myslíte, že i lidé, kterým by se taková služba mohla hodit, nechtějí využívat 

psychologické poradny? 

R: Tak já si myslím, že by někdo mohl mít strach, že se to někdo dozví, jakože tam byl. A třeba 

by mu to jako nebylo příjemný. Třeba v tom prostředí, třeba by ho tam viděl někdo jít, kdo ho 

zná nebo v rámci té jeho fakulty nebo tak. No a jinak celkově se lidi bojí chodit občas k 

psychologovi nebo tak, ať je to centrální školní poradna nebo normální psycholog, tak někomu 

to přijde divný nebo on si přijde divně, že to potřebuje. Já jsem tam taky celý ten rok předtím 

odmítala jít i když úplně dřív mi to taky přišlo divný proč tam ti lidi nejdou, když to potřebujou. 

A pak když jsem byla v tý situaci, kdy jsem měla hodně velký problémy tak jsem si připadala 

tak, že jako když tam budu muset jít, tak nejen, že nezvládám jako ty ostatní věci, ale ani sama 

sebe prostě nezvládnu. A připadala jsem si, že si budu připadat ještě horší, tak proto jsem tam 

nešla tenkrát před tím rokem. Takže to myslím, že by mohl být fakt no, ale nevím, jaký by k 

tomu mohly být ještě další důvody. Nebo by třeba někdo nemusel věřit tý centrální poradně, že 

bude tak dobrá jako běžnej psycholog. Jo, že by někdo nemusel věřit tý kvalitě, jako nevím 

proč, ale nemusel by no. 

  

Rozhovor 5 

Tazatel: Raquel Goldsteinová 

Respondentka E 

  

T: Co studujete a v jakém jste ročníku? 

R: Studuju obecnou biologii na přírodovědecké fakultě a jsem ve druhém ročníku. Na bakaláři. 

T: V jakém ročníku jste poprvé pocítila potřebu využít psychologickou poradnu? Případně v 

jakém ročníku jste ji využila? 

R: No, jakože myslím si, že psychický problémy jsem měla už na střední škole, ale teprve nějak 

řešit jsem to začala až nějak v prváku a poprvé jsem kontaktovala tu poradnu přemýšlím, jestli 

to byl ještě ten prvák a nebo už druhák, ale asi až ve druháku. 



T: A jakou tu poradnu jste nakonec využila? 

R: No využila jsem poradnu, co je právě na Karlově univerzitě. Myslím si, že taková ta, já si 

teďkonc nejsem úplně jistá, jak funguje ten systém tam. Přes stránky asi naší přírodovědecké 

fakulty jsem si tam našla psychologickou poradnu a tam jsem se zaregistrovala přes ten systém 

tam na nějakou konzultaci. 

T: A pamatujete si, u koho jste byla? 

R: Nevím asi jméno, ale vím, že to byla nějaká mladá slečna, co byla úplně poprvý v práci. 

T: Jak jste se dostala k informaci, že na naší škole taková poradna existuje? 

R: No já jsem ty psychický problémy měla už trošku takový vyhrocený a našla jsem aplikaci 

Nepanikař a tam jsem našla článek, kterej právě mluvil o tom, že většina univerzit má nějakého 

takového jako psychologa, kterého bych mohla vyhledat, tak na základě toho jsem začala hledat 

i u nás. 

T: O té aplikaci jsem ještě neslyšela, mohla byste mi o ní povědět něco víc? 

R: Jo, je to aplikace, přes kterou se jednak může naučit různé návyky, třeba když má problémy 

s úzkostmi, aby poznal, když to na něj přichází a naučil se nějaká dechová cvičení nebo něco 

takového a zároveň tam jsou rychlé kontakty v případě nějaké fakt krize na nějakou 

psychologickou pomoc a zároveň jsou to webové stránky, kde jsou rozhovory s různými lidmi, 

ať už mají nějaké panické ataky nebo těžké deprese a podobně, a jejich příběhy. A jsou tam i 

různé články o tom, třeba jaká onemocnění vůbec existují a jak se s nimi vyrovnávat. 

T: Aha, tak to je super. A bavila jste se s někým, třeba z vrstevníků či spolužáků ze školy, o 

tom, že do té poradny půjdete? 

R: Jo jo jo, kamarádka taky na ní dolehlo, v rámci koronaviru, jako úzkosti a bylo ji nějak 

špatně, tak spolu jsme to řešili, ale to možná bylo až potom, co jsem tam byla jsem jí to 

doporučila, že tahle možnost tady je. 

T: A jenom s ní jste se o tom bavila nebo jste to zmiňovala i někomu jinému? 

R: No ještě jsem se o tom bavila s kamarádem, který ale ještě není na vysoké škole, je to ještě 

středoškolák. 



T: Mě by asi zajímaly reakce lidí, když uslyší, že jde někdo do psychologické poradny. 

R: No, vlastně většina lidí, jako zpětně když jsem se s nima o tom bavila, že jsem takhle šla, 

tak naprostá většina lidí se mě ptala, kde jsem psychologickou pomoc našla, že by taky 

potřebovali něco takovýho a mají problémy něco takového najít. 

T: Jakože vůbec neví, že něco takového na naší škole je? 

R: Jo. 

T: A vy jste jim teda potom řekla, že tam něco takového mají? 

R: Jo jo. Nebo to třeba nebyli lidi úplně z Karlovky, tak jsem jim řekla ať se podívaj na vlastní 

školu, jestli tam něco mají a podobně. 

T: Vy jste říkala, že jste to hledala po internetu. Snažím se představit, jak náročné to pro vás 

bylo se dohledat do – tuším, že je tam nějaká objednávací strana. 

R: No docela dost náročný, protože já ještě k tomu samotnýmu hledání jsem měla svůj hroznej 

problém, že mi přišlo, že moje problémy nejsou vůbec relevantní, takže jsem nedokázala nikoho 

kontaktovat, protože mi přišlo, že všechny akorát otravuju, a že jsou určitě lidi, kteří maj horší 

problémy a akorát bych jim zabírala prostor na řešení jejich problémů. A vlastně už kdykoliv 

jsem se snažila něco najít, tak i několikrát i na různých stránkách i na takových těch 

záchranných stránkách nějakých psychologických jsem nebyla schopná odeslat email nebo 

něco, jakože jsem ho měla i napsanej, ale nedokázala jsem ho odeslat, ale po tom hledání tý 

samotný aplikace on tam myslím, nejsem si jistá jestli jen u nás na přírodovědecký fakultě nebo 

na celým to systému, je tam ještě odkaz na starou aplikaci, kde je jen malý odkaz na malym 

písmem napsáno, že už je to na jiný platformě a člověk musí kliknout sem a to mě 

přesměrovávalo na spoustu jiných míst a než jsem se v tom zorientovala, tak to bylo docela dost 

náročný a vlastně jsem se k tomu dostávala několik týdnů. Vlastně jsem to zkusila a vždycky v 

nějaký tý fázi, když už to bylo nějaký zašmodrchaný, tak jsem to vždycky vzdala a řekla jsem 

si, že to teda není až takový problém a teprve když se ty problémy hodně zhoršovaly tak jsem 

se proklikávala ještě dál a dál až jsem kontaktovala. Ještě tam byl problém, že tam nebyly 

zobrazeny volný místa, ale bylo tam napsáno, že mám zkusit napsat email a shodou okolností 

tam zrovna byla tahleta nová slečna a ta mi napsala, že má hnedka takhle volno, a že se můžeme 

domluvit přes email individuálně. 



T: Bylo by pro vás bývalo jednodušší se objednat přes ten formulář nebo vám to objednání přes 

email vyhovovalo? Ptám se, protože jste zmiňovala, jak pro vás bylo obtížné odesílat emaily. 

R: Jako ten formulář byl fajn, ale nebyly tam už žádný volný místa, takže tak. Jako bylo by 

jednodušší zakliknout nějakou kolonku. 

T: A za jak dlouho se vám ta paní poradkyně byla schopná věnovat? 

R: No tam byla výhoda, že nastoupila hnedka první den a teprve si domlouvala směny, takže 

mi říkala, že má čas klidně zítra. 

T: A šla jste tam takhle hned? 

R: Jo jo. Takže toho jsem využila a bylo to takhle rychlý. 

T: Teď se budeme trochu více soustředit na vaši zkušenost se samostatnou konzultací. Toto 

může být trochu více citlivé téma, tak určitě odpovídejte pouze jak je vám to příjemné. Chcete 

mi říct důvod vaší konzultace? 

R: No já jsem měla takový, nebo jakože dodneška mám takový, úzkostný stavy, že nejsem 

schopná třeba ovládnout své emoce a nejsem schopná pracovat, nejsem schopná dělat nic jenom 

brečím celej den. Taky jsem už sklouzla k tomu, když už toho bylo hodně, jsem sklouzla k 

sebepoškozování a k takovým, jakože sebedestruktivním věcem a no to je vlastně asi tak. 

T: Takže vlastně nějaké závažné psychické potíže. 

R: No asi ano. Mě to právě že přišlo, jak to nějak popisovali lidi v mym okolí nějak všichni, tak 

mi přišlo, že to není nějak závažná věc. 

T: A kolikrát jste u té paní zatím byla? 

R: Zatím dvakrát. Já se od té doby snažím najít psychologa, kam bych mohla docházet 

pravidelně, třeba jako nějaký terapie, ale musím říct, že v Praze mám s tím docela problém, 

jakože zatím jsem zkusila kontaktovat asi deset psychologů. 

T: A to bylo na pojišťovnu nebo jako samoplátce? 

R: Jo jo přes pojišťovnu. Ale už mi přijde, že už po tý konzultaci s tou paní z univerzity, tak se 

mi to hodně zlepšilo a vlastně mi došlo, že jen potřebuju o těch věcech jinak přemýšlet a více 



pracovat sama se sebou a nechci to řešit nějakým tlumením nebo jakože z medicínskýho 

hlediska. 

T: Takže jste říkala, že jste u té paní byla dvakrát. Plánujete k ní jít znovu? 

R: No asi… Občas o tom přemýšlím, když mám takový výkyv, ale zatím jsem tu potřebu 

neměla. My jsme se s ní domluvily, že kdybych potřebovala, tak se znova objednám, ale zatím 

ta potřeba nepřišla. 

T: A doporučila vám nějakou následnou péči mimo školu? Například nějakého externího 

psychologa či psychiatra? 

R: Ne o tom jsme se nebavily. 

T: Kdybyste tu zkušenost s touto poradnou mohla ohodnotit na škále od 1 – 10, s tím, že 10 je 

nejlepší, jak byste ji ohodnotila? 

R: Asi bych řekla, že devět s tím, že ten jeden bod není kvůli té paní, ale kvůli té distanční 

formě – to, že jsme se nemohly sejít osobně. 

T: A obě setkání byly na dálku? 

R: Jo jo. 

T: A co by vám tam mohlo ještě chybět? Ohodnotila jste ji dost dobře, ale zkuste si představit, 

co by se na vaší zkušenosti s touto poradnou dalo ještě vylepšit. 

R: Musím říct, že jsem fakt byla spokojená, že mi to dost pomohlo. Vlastně jsem byla fakt 

spokojená hodně. Potom bych chtěla najít někoho s kym bych se mohla scházet pravidelně, 

abych na sobě mohla víc pracovat, ale nemyslím si, pokud jsem to správně pochopila, nemyslím 

si, že ta poradna je k tomu úplně určená. 

T: Teď se budeme bavit o celkové té zkušenosti, tím myslím od dostupnosti až do 

informovanosti. Co myslíte, že by se tam dalo zlepšit? Případně co vám chybělo? 

R: No chyběla mi asi ta informace, že u nás něco takového vůbec máme. 

T: Jo vy jste vlastně zmiňovala, že hodně lidí, se kterýma jste se o tom bavila, by vůči tomu 

byli otevření, ale nevěděli, že takovou možnost mají. 



R: Jo. 

T: Jak byste si představovala, že by naše škola mohla více propagovat tuto možnost? 

R: No mě třeba přijde, že zvlášť v současný situaci by vůbec nebylo od věci rozeslat, spolu jak 

se rozesílá nějaký oběžník, tak společně s tím, že pokud má kdokoliv jakékoliv problémy, tak 

že by neměl váhat a kontaktoval někoho takhle z poradny. Protože mi tam přijde i už to že teda 

byť se lidi dozvěděli, že nějaká taková poradna existuje, tak mi přijde, že málokdo by z nich tu 

pomoc vyhledalo, protože co se tak bavím se svýma kamarádama, tak všichni maj skoro nějaké 

problémy a teďka se jim to hodně zhoršuje co se týče distanční výuky a podobně, ale právě si 

to nepřipouští, že by s tím mohli něco dělat nebo, že by jim pomohlo si o tom s někym 

popovídat. 

T: Hodně respondentů v mém dotazníku zodpovědělo, že by psychologickou poradnu na naší 

škole nevyužili. Proč si myslíte, že tomu tak je. Počítám i s tím, že mezi těmito lidmi by byli i 

lidé, kterým by se nějaká psychologická podpora i hodila. Můžete klidně i čerpat z vlastních 

zkušeností. 

R: No u mě to teda bylo z toho důvodu, že jsem si nepřipouštěla, že bych měla nějaké závažné 

projevy nebo že bych měla tak špatný stav, že bych měla vyhledat pomoc. Ještě vlastně s tím, 

jak se mluví o tom, že je nedostatek psychologů, že vlastně nejsem hodna toho abych já zabírala 

tohlecto místo lidem, co by to potřebovali místo. 

T: To je zajímavé. A co byste si vy tehdy myslela, že se počítá jako dostatečný důvod k tomu 

navštívit psychologa? 

R: Asi, že by to bylo na každodenní bázi. Jako představovala jsem si, že by ty problémy byly 

neustále. Nepřipouštěla jsem si, že by to byly i výkyvy. Že vlastně když je to občas lepší, že to 

není vážné. 

R: Ještě jsem chtěla říct, že než jsem tu poradnu navštívila, tak jsem si představila, že to bude 

takové chladné povídání. Třeba že já tam řeknu, co mě trápí a prostě takovej vlastně lékařskej 

rozhovor, takovej neosobní, jako vlastně nepříjemný mi to přišlo ta představa. Musim ale říct, 

že ta slečna, u které jsem byla, byla velmi přátelská a popovídaly jsme si fakt tak uvolněně. Víc 

než vlastně nějaká diagnostika to bylo právě jen takové popovídání si a ukázání jiných možností 

a pohledu na věc. 



T: Trénovala s vámi nějaké třeba techniky, jak ty vaše stavy zvládat? 

R: Jo dala mi pár tipů na právě další dýchací cvičení. Dala mi tipy, jak vlastně zvládat, jednak 

jak vlastně zvládat samotný záchvat, ale taky hlavně, co mi hodně pomohlo, povídala o tom jak 

si všímat toho náběhu a umět to zastavit už v průběhu toho když se to už zhoršuje. Abych 

vlastně nemusela vůbec do toho, do toho jako píku dospět. 

T: Omlouvám se, jestli jsem se vás už ptala, ale toto bylo poprvé co jste vyhledala nějakou 

psychologickou pomoc? 

R: Jo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotazník 

Seznam otázek: 

• Jaké je Vaše pohlaví? 

• Jaký je Váš typ studia? 

• Z jaké jste fakulty? 

• Jaký studujete obor? (nepovinné) 

• V jakém jste ročníku? (nepovinné) 

• Víte o možnosti využívat psychologické poradny na UK? 

• Využili jste někdy služby jedné z psychologických poraden na UK? 

• Měli byste zájem využívat psychologické poradny? 

• Jakou poradnu na UK jste využili? 

• Jak jste se dozvěděli o službách psychologických poraden na UK? 

• Přes jaký kanál jste dostali kontaktní informace na poradny? 

• Jak snadné bylo najít kontakt na psychologické poradny? 

• Za jak dlouho Vám někdo odpověděl s nabídkou termínu? 

• Za jak dlouho od objednání proběhla Vaše první konzultace? 

• Jaký byl důvod Vaší konzultace? 

• Jakou formou probíhala Vaše konzultace? 

• O kolik se jednalo konzultací? 

• Jak hodnotíte kvalitu Vaší zkušenosti s psychologickými poradnami na UK? 

• Pomohla Vám konzultace v psychologické poradně s Vaším problémem? 

• Možnost napsat zpětnou vazbu na zkušenost s psychologickými poradnami na UK. 

(Nepovinné) 



• Ráda bych některé respondenty kontaktovala a udělala rozhovor o Vašich 

zkušenostech s psychologickou poradnou na UK. Pokud by Vám to vyhovovalo, 

můžete zanechat svůj email nebo telefonní číslo. Děkuji. 

 

Vybrané odpovědi: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 


