
 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Otázky k rozhovoru  

Příloha č. 2: Přepsané rozhovory 

 

Rozhovor A - Katka 

Rozhovor B - Saša 

Rozhovor C - Monika 

Rozhovor D - Tomáš 

Rozhovor E - Denisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1: Otázky k rozhovoru 

 

Prožívání profesních začátků psychologa ve zdravotnictví 

 

Otázky k rozhovoru: 

 

 

Věk: 

Pohlaví: 

 

MOTIVACE 

 

1) Kdy jste se poprvé začal/a zajímat o psychologii jako takovou? Co Vás k tomu 

motivovalo? Jak se Váš názor postupně utvářel a co, nebo kdo ho ovlivnil/ovlivnilo? 

2) Jak a kdy jste se poprvé rozhodl/a stát se právě klinickým 

psychologem/psycholožkou? Kdo Vás ve Vašem zájmu inspiroval/inspiruje, kdo Vás 

ovlivnil (učitelé, odborníci, známí, přátelé,…)? 

 

 

VZDĚLÁNÍ 

 

3) Na co by se měla zaměřovat výuka klinických psychologů? Jaké znalosti, vzdělání, 

jakou praxi, jakým výcvikem by měl projít klinický psycholog? Je podle Vás příprava 

dostatečná? Změnil/a byste to nějak? 

4) Jak hodnotíte přípravný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, kterým jste 

prošel(a)/procházíte jím?   

5) Můžete porovnat přínos praxe a školy k výkonu Vaší profese? 

 

Ohodnoťte na 5-ti bodové škále: 

1 – naprosto nesouhlasím 

3 – nedokážu posoudit 

5 – naprosto souhlasím 

 

Škola mě dostatečně připravila na výkon mé profese: 

1    2    3    4    5 

 



 

 

 

Praxe mě dostatečně připravila na výkon mé profese: 

1    2    3    4    5 

 

6) Absolvoval/a jste nebo právě docházíte na nějaký psychoterapeutický výcvik? Jaký? 

Jak výcvik změnil Váš přístup k pacientům? 

 

 

VSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ 

 

7) Pomohly Vám nějaké kontakty na kolegy, kteří již v praxi působí, při začátcích Vaší 

praxe? Jak konkrétně? Př.: při vstupu do zaměstnání  

8) Jak jste spokojený s pomocí a komunikací s Vaším školitelem? Jak Vám pomáhá? 

 

9) Napadne Vás co Vás Vaši pacienti naučili/učí? Co Vám dali? Je to pro Vás přínosnější 

než škola? 

10) Co jste se zatím praxí naučil/a? Přišel/a jste o nějaké iluze? Bylo Vaše očekávání 

v souladu s realitou nebo jste „hrubě narazil/a“?  

11) Jsou podle Vás podmínky začínajících klinických psychologů příznivé, vhodné, 

dostačující? Změnil/a byste něco a co? Čeho je víc potřeba? 

 

 

ADAPTACE, ROLE, SEBEREFLEXE 

 

12) Jak jste se adaptoval/a na svou novou roli klinického psychologa? Jaké změny to 

přináší do Vašeho života? Co Vám v adaptaci pomohlo/pomáhá? 

13) Popište sám/sama sebe ve své nové roli. Jak se v ní cítíte? 

14) Jaké by podle Vás měl mít vlastnosti, schopnosti a dovednosti klinický psycholog? 

Jaký by měl být? 

15) Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti pomáhají Vám ve výkonu Vaší profese? Co 

byste u sebe vyzdvihl/a? 

16) Cítíte se být kompetentní pro výkon Vaší profese? Cítíte nějaké silné a slabé stránky? 

Je něco, co byste na sobě mohl/a zlepšit? Popište. 

17) Popsal/a byste se jako psychicky odolný a vyrovnaný člověk? 

18) Nabyl/a jste praxí sebedůvěru? Cítíte se teď jistější? Popište. 

 

 

PRACOVIŠTĚ, KOLEGOVÉ, PŘIJETÍ 

 

19) Na jakém pracovišti pracujete jako klinický psycholog?  

20) Jak dlouho působíte na tomto pracovišti? Jak dlouho jste v praxi dohromady? 

21) Máte svou vlastní pracovnu, místnost, kde přijímáte pacienty? 

22) Co je náplní Vaší práce? Jak vypadá běžný den v práci? 

23) Kolik hodin týdně pracujete? (Hodiny/týden) 



 

 

 

24) Jak jste na pracovišti spokojen/a? Jaká je komunikace s ostatními kolegy ve 

zdravotnictví, s personálem? Změnil/a byste něco? 

25) Jak komunikujete a spolupracujete s ostatními pracovišti a odborníky? (Konference, 

schůze, organizace, podpora.) 

 

 

ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ 

 

26) Jaké máte konkrétně vy copingové strategie na zvládání stresu a zátěžových situací? 

Co Vám pomáhá ve stresu? Vypěstoval/a jste si nějaké vlastní strategie v průběhu 

působení v praxi? Co jste se nikde nedozvěděl/a, ale přišel/přišla jste na to sám/sama? 

27) Stala se Vám ve Vaší praxi situace, kdy jste nevěděl/a, jak ji řešit? Jak jste si 

poradil/a? 

28) Jak zvládáte a vyrovnáváte se s nezdarem a zátěží v práci? 

29) Přišel jste na něco zajímavého o sobě v průběhu praxe? Něco, co Vás posunulo, vrhlo 

jiný pohled na dosavadní situaci, změnilo Váš názor apod.? 

30) Jak je podle Vás nejúčinnější bojovat proti pocitům vyhoření? Jaká je prevence? 

Setkal/a jste se v průběhu výkonu Vaší profese, s takovými pocity? 

 

 

„NA ZÁVĚR“ 

 

31) Jaký máte postoj k práci psychologa ve zdravotnictví? Co pro Vás znamená vykonávat 

tuto činnost? 

32) Vidíte dnes svou volbu stát se klinickým psychologem jako dobrou nebo byste se teď 

po Vašich zkušenostech, rozhodl/a jinak? Jak se dnes cítíte ve Vaší pracovní roli? 

Chcete zůstat anebo odejít? Změnit profesní zaměření v oblasti psychologie? 

33) Jak Vaše práce zasahuje do Vašeho soukromého života? Máte podporu blízkých, 

rodiny, přátel? 

34) Změnilo se nějak Vaše trávení volného času po opuštění školy a vstupu do 

zaměstnání? 

35) Jak je pro Vás důležitý úspěch v práci? Jak je pro Vás důležité ohodnocení Vaší práce 

Vašimi kolegy, Vaší rodinou a přáteli?  

36) Jakou máte představu o dalším průběhu Vaší práce, profesního zaměření? Máte do 

budoucna z něčeho obavy? Popište.  

37) Co byste poradil/a budoucím klinickým psychologům? Na co se mají připravit? 

38) Jaká byla/je Vaše cesta k „staní se“ klinickým psychologem? Byla náročná? V jakých 

aspektech? Na co jste narazil a co bylo naopak méně obtížné? 

 

Myslíte si, že studenti z pedagogické fakulty (a jiných fakult, např. FSS MU), jsou při vstupu 

do zdravotnictví znevýhodněni oproti studentům filozofických fakult?  

 

 

 



 

 

 

39)  

Škála spokojenosti v práci: 

Jak jste spokojen/a ve Vašem aktuálním zaměstnání? 

 

Ohodnoťte na 5-ti bodové škále: 

1 – velmi nespokojen/a 

3 – nemohu se rozhodnout 

5 – velmi spokojen/a 

 

1   2    3    4    5  

 

Co by Vám pomohlo, aby byla Vaše spokojenost v práci větší? 

 

40) Napadá Vás ještě něco, o co byste se rád podělil/a? Něco důležitého k výkonu profese 

klinického psychologa? Jakékoli sdělení? Nějaká otázka, kterou byste položil/a Vašim 

kolegům z klinické psychologie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2: Přepsané rozhovory 

 

 

Rozhovor A 

Datum rozhovoru: 28. 1. 2014 

Katka, 25 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tak na začátku začneme tou základní částí, kde se tě budu ptát na základy, proč ses 1 

rozhodla pro profesi psychologa. 2 

Tak první otázka, proč ses rozhodla zajímat o psychologii jako takovou a kdo tě k tomu 3 

třeba inspiroval?  4 

No já jsem byla vždycky extrovertní a mezi lidma a nějakým způsobem mě to bavilo. Určitě to 5 

bylo nějak na gymplu ve druháku, nějak od kvinty vejš. Asi sexta, septima, kdy jela na semestr 6 

do Ameriky do Washingtonu na dívčí školu a tam jsem měla možnost ke spoustě literatuře a 7 

mě vždycky bavily dějiny umění a pak mě právě bavila ta psychologie. A ty dějiny mám pořád 8 

jako takový koníček. No a teď mi jeden doktor říkal, že ta psychologie je hlavně o dávání a ty 9 

dějiny umění, tam ten člověk spíš to umění přijímá, takže to si držím jako takový koníček a 10 

baví mě za tím i cestovat. Ale u mě to nebyl žádný klíčový okamžik. Ale postupně jsem si 11 

uvědomovala, že to je něco, v čem je mi dobře a pro co má nějaké předpoklady nebo, že se 12 

cítím, že řadu těch věcí se nemusím učit, že to nějakým způsobem cítím. Že třeba někde na 13 

kurzech na krizový intervenci říkaj, že je nutný se s dětma sednout níž, aby člověk viděl do očí 14 

a že to jsou takový věci, který já se nemusim učit a dělám to intuitivně. Rozhodně se mám ještě 15 

co učit, ale ty nejdůležitější věci už mám tak nějak v sobě a spíš potřebuju jako brousit neustále.  16 

A byl třeba nějaký konkrétní člověk, co tě zaujal nebo nějak inspiroval? Třeba na té 17 

střední škole?  18 

Jo no my jsme psychologii moc neměli. Já jsem chodila na takový výkonový gympl, jsem za 19 

něj teď ráda, protože mi toho dal strašně moc. Tam ale pan ředitel psychology moc neuznával, 20 

což je podle mě strašná škoda, protože psycholog, který by těm lidem nějakou podporu dal, by 21 

byl podle mě hrozně cenný. Pamatuju si, že jsem někdy asi v šestnácti nebo sedmnácti koupila 22 

tátovi knížku Cesta životem od Pavla Říčana a to byla taková první odborná literatura, takové 23 

pozvání do té psychologie. Tak kdybych měla říct jednoho člověka, který mě do té psychologie 24 

vtáhnul, tak by to byl asi Pavel Říčan.  25 

Tak teď už ke klinické psychologii. Jak a kdy si se rozhodla stát se klinickou psycholožkou 26 

a jestli tě někdo inspiroval nebo ovlivnil? 27 

No tak já jsem na tu psychologii šla s tím, že člověk nezná, jak se to nějak dělí nebo nějakým 28 

způsobem jen ví nebo si představuje, že je to ta práce s lidma. A ze začátku jak je to ještě ta 29 

historie, Jungové, Freudové a tak. No a mě se od začátku líbil ten Frankl, ale ze začátku jsem 30 

si ho nedokázala nějak představit. Ale k tý klinický psychologii jsem se nějak dostala přes tu 31 

neuropsychologii. Že nějak na druháku na bakaláři s panem docentem, který mi vedl jak 32 

bakalářku, tak i diplomku a teď s ním spolupracuju dál. Tak se mi líbilo, jak vedl ten kurz 33 

neuropsychologie. Že to byl člověk v praxi a donesl nám na kurz anglické studie. Líbilo se mi, 34 



 

 

 

že na sobě pořád pracuje. Že pracuje v akademické sféře a dělá výzkumy a pracoval s těma 1 

studentama, ale byl strašně lidskej. A když jsem ho potom viděla pracovat s pacientama, tak 2 

zase se mi líbilo, že k nim přistupoval hrozně rovnocenně. A nějakým způsobem jsem si říkala, 3 

že tímhle směrem chci jít, že ta neuropsychologie je dobrá a je to něco, kde je mi dobře nebo 4 

kde se mi líbí, že to nějakým způsobem pracuje jak s neurologií nebo biologií, tak zároveň 5 

s tím, že se to dá měnit, že jak se říká, geny nejsou náš osud, tak stejně ta struktura není náš 6 

osud, není to beton a dá se to nějak měnit. No a rozhodně to byl první člověk, který mě na tom 7 

bakalářském studiu nakopnul a pak na tom magisterském už to bylo jako další přisypávání 8 

nějaký jistoty dalších učitelů na škole. Tam už to bylo takové utvrzování, že tahle cesta se mi 9 

líbí.  10 

Na co by se podle tebe měla zaměřovat výuka klinických psychologů, aby byli dobře 11 

připraveni na tu praxi. Jaké znalosti, vzdělání by měli mít, jaký výcvik. Jak by to podle 12 

tebe mělo ideálně vypadat?  13 

Je aktuální příprava na výkon profese klinických psychologů dostatečná nebo by se to 14 

mělo nějak změnit? 15 

No mě by se asi víc líbilo, kdyby to nebylo takové to házení do vody. Jak jsem říkala, že člověk 16 

skončí školu a teď ho hodí do toho pracoviště. Což mi jako kliničtí psychologové na tom 17 

pracovišti se školitelem, máme ještě docela v pohodě, protože se ví, že se ještě nějak zaučujem. 18 

Ale hůř jsou na tom třeba školní psychologové, kteří nemají za kým jít. Ti jsou úplně hozeni do 19 

vody. Ten nemá možnost se s nikým poradit. Co třeba vím od kamarádů, kteří dělají školní 20 

psychology. Mě by se víc líbilo jako takové vrůstání do toho systému jako postupného. Třeba 21 

mě hrozně pomáhaly praxe na magisterském studiu, že už to člověk nějak věděl. Že člověk 22 

nebyl tak vrženej, ale že už věděl, jak to tak chodí, co ten psycholog dělá a nebyl prostě tak 23 

překvapenej, jak to funguje v reálu. 24 

A kde jsi byla na praxích? 25 

Já jsem byla v Bohnicích, na pavilonu 4, psychoterapie a na pavilonu 23, na dětském oddělení, 26 

který je krásný a jsem hrozně ráda, že jsem se tam dostala.  27 

A co jsi dělala konkrétně na praxích? 28 

No v rámci těch praxí člověk spíš kouká a to mi přijde právě dobrý. Jako že v těch Bohnicích, 29 

já jsem si zkusila jednou Rorschacha a WAISe, to znamená inteligenční test Wechslerův jako 30 

pro dospělý. A na tom dětským toho tolik nebylo, ale to mi tolik nevadilo, protože ta práce 31 

s těma dětma v psychiatrické léčebně Bohnice, tam choděj případy takový těžší a já jsem s tím 32 

neměla takovou zkušenost. Na tý dětský neurologii si i v práci s těma dětma připadám 33 

kompetentnější, než v Bohnicích, kde jsou i starší a jsou to často poruchy chování. Tady máme 34 



 

 

 

spíš jako prťousky a zkoušíme, jestli je u nich nějaký problém a kde a jakým způsobem ho 1 

nějak kompenzovat, takže to je ten rozdíl. A no určitě nějakou větší propojenost s tou praxí a 2 

neustálou zpětnou vazbu a to budu asi i říkat dál, že těm psychologům po těch letech chybí jako 3 

nějaké otevření se novým věcem a nemají chuť dostávat tu zpětnou vazbu a mě to přijde hrozně 4 

cenný. A i když teda občas si říkám, ježiš jako jak jsem tohle mohla napsat, že člověk se trochu 5 

bojí tý zpětný vazby, ale říkám si, že vždycky je lepší, i kdybych dostala jako spucung za něco, 6 

tu zpětnou vazbu dostat a že vim, co dělám správně a co ne a je i důležitý, aby na mě koukal i 7 

někdo jiný než jsem já, že já to vidím pořád těma svýma očima.  8 

A jak pracuješ se školitelem? Jak to probíhá? On tě pozoruje při práci? 9 

Tyhlety nácviky jsem jako ještě vyloženě neměla. Ono je to asi i tím, že nějaké maminky to 10 

prožívají jako hůř, když to jejich dítě je pomalejší a bylo by blbý, abysme koukaly jako dvě. 11 

Asi jsme tam byly na začátku jako dvakrát společně. 12 

Já jsem myslela spíš potom? 13 

Jo potom, no potom, je to spíš v rámci i tý psychologický zprávy, že si myslím, že pro ten 14 

rozhovor i pro to navázání kontaktu s tím člověkem je lepší, když tam jsou ty lidi sami dva, 15 

plus to dítě. Když mám dospívající, tak pracuju s těma dospívajícíma a pak si vezmu ještě jejich 16 

rodiče nebo nejdřív si vezmu rodiče i to dítě, aby ten dospívající se necítil nějakým způsobem 17 

odstrčenej, a pak poděkuju tomu rodičovy, když se zeptám na nějakou anamnézu a další věci a 18 

pracuju s tím dospívajícím samotně.  19 

Můžeš říct něco o kurzu psychologa ve zdravotnictví? Ty tam momentálně teď docházíš? 20 

A jak jsi tam spokojená, změnila bys něco? 21 

No já jsem měla teď pár hodin. No tak já jsem si ho našla, aby byl co nejdřív ten kurz, abych 22 

mohla co nejdřív do pre-atestace. Že mi bylo trochu líto, že jsem si ho neudělala při vejše a zase 23 

jsem si říkala, že jsem stihla spoustu jiných věcí a že nemá cenu si to vyčítat. Jako dal by se 24 

stihnout a asi by bylo snadnější, kdybych ho už měla, ale není to  dealbreaker jako, kterej by to 25 

všechno měnil. No a ten kurz sám o sobě, no mě je to jako líto. Já jsem slyšela, že na fildě je 26 

hroznej. Nejdřív jsem chtěla do Brna a tam mi řekli, že jsem dvou obor, že mě nevezmou, tak 27 

jsem jim psala, jestli by to jako ještě zvážili a přišel mi takovej vošklivej mail, tak jsem se na 28 

to vykašlala. A šla jsem na tuhletu Vysokou školu psychosociálních studií. No a mě už předtím 29 

říkala kamarádka na výcviku, že je to strašný i tam, což mě jako bylo líto. No a mě se to zdá 30 

škoda, protože 8,500 jsou docela slušný peníze. A myslim si že, tam je třeba 10 hodin etiky a 31 

to co ona tam říkala z etiky je reálně jako půl hodiny, nějaká registrovaná sestra. A to bylo spíš 32 

takový povídání. Kdybych to nazvala jako spolupráce psychologa se sestrou, tak by nám to 33 

třeba i takhle něco dalo, ale opravdu mi přišel ten kurz hodně prázdnej a i ty lidi z Bohnic říkali, 34 



 

 

 

já jsem tady pro ten papír a blbý je, že oni to tak berou i ty vyučující, že řeknou, my vám pošlem 1 

otázky. Jako sakra, já jsem za to ty peníze dala a chci se něco dozvědět a jestli jde jen o to, 2 

dostat ten papír, tak jako to už by tam člověk radši šel a dal ji desítku a přišel by tam jen na tu 3 

poslední hodinu jako opravdu. Jako že já tam nechodim proto, že na jednu stranu potřebuju ten 4 

papír, ale proto, že se tam chci něco naučit a proto, že tam opravdu všechny tyhle věci jdou učit 5 

dobrým způsobem. A ve chvíli, kdy jsme tady měli etiku v psychologii na magistru, tak jsem 6 

se něco dozvěděla a bylo to strašně podnětný a minimálně jsme se každou hodinu dívali na tu 7 

věc z různejch úhlů a my jsme se docela i shodli s těma psychologama, co tam byli, že 8 

kdybychom tam každej řekli nějaký etický dilema, před kterým jsme stáli za tu dobu, co jsme 9 

psychologama, tak by to bylo mnohem etičtější nebo by to bylo prostě víc o etice než co říkala 10 

ona. No a třeba psychofarmakologie, ta je tady na katedře, takže to bylo hodně podobný, akorát 11 

letem světem. My jsme tady měli jednu paní doktorku a ta se mi taky zdála lepší než doktorka 12 

na tom psychologovy ve zdravotnictví. Ta si třeba nebyla úplně jistá, já právě si v tom tak jistá 13 

nejsem a právě jsem se chtěla něco dozvědět a paní doktorka si nebyla jistá, jestli třeba 14 

benzodiazepiny nejsou škodlivý jako na kognici, na hlavu, když je člověk bere dlouhodobě. No 15 

a nějaká ženská z Bohnic, nějaká magistra, říkala, že no na to jsou studie sedm let starý, oni 16 

jsou toxický ty benzodiazepiny a já jsem si říkala, tak jako sakra, kdo nás to tam učí? A kor 17 

když vědí, že tam chodí lidi ze zdravotnictví, a když to dá Ministerstvo zdravotnictví povinně, 18 

že to lidi maj vědět a že to maj znát nebo, že maj znát věci z toho kurzu, tak to má mít aspoň 19 

nějakou úroveň. A ne že je tam pošlu, aby se něco naučili, a ty lidi tam budou učit toho lektora, 20 

jak to prostě je. Tak to mi přišlo líto, ale zas jsem ráda, že tam vidím ty kolegy z toho 21 

zdravotnictví. No a mám dojem, že jsme jako v tom zhnusení společně a že jestli to má být pro 22 

podporu spolupráce, tak je to dobrý, ale rozhodně to neučí nic moc z toho zdravotnictví, no 23 

uvidíme, třeba mě ještě příjemně překvapí, ale obávám se, že ne.  24 

A je to na dva roky? A jak často jsou ta setkání? 25 

Ne, to díky bohu ne. Je to na půl roku a je to jednou za měsíc, jeden víkend, sobota a neděle, 26 

což mě nevadí, protože ještě nemám celej úvazek, tak holt ten jeden víkend obětuju. Ale myslim 27 

si, že u těch lidí, co maj celej úvazek, pracujou v Bohnicích od pondělka do pátka od rána do 28 

večera a pak maj ještě na víkend jít a sedět někde, kde jim paní povídá o šaržích katetru, kam 29 

je mají psát do zprávy, tak těch je mi líto a myslim, že je to musí štvát oprávněně. 30 

Tak další otázka. Porovnej prosím přínos praxe a školy pro výkon tvé profese. A dál budeš 31 

hodnotit na škále, jaký přínos měla pro tebe škola a jaký praxe, jakou jsi zatím 32 

absolvovala. 33 



 

 

 

Já myslím, že škola by byla někde mezi 3-4. Já dám školu 3 a praxi 4. A je to proto, že na to 1 

člověk není nikdy úplně připravenej, že bych vlítla do tý práce a řekla si, to je v pohodě, to 2 

mám v malíčku. Ale naopak bych řekla, že ta škola, to jsou spíš testy a člověk jak se to neučí 3 

v tom prostředí, tak je pak hroznej rozdíl, jak to vypadá v reálu. Že když už jde třeba o 4 

administraci testů, tak člověk nějak ví, z těch hodin si pamatuje, jak se administruje. Ale ve 5 

chvíli, když ten test administruje v tý léčebně tomu člověku, ať už je to člověk, který trpí 6 

schizofrenií nebo je pomalejší nebo má nějaký kognitivní deficit nebo tomu dítěti, tak já si 7 

myslím, že to prostředí tam dělá strašně moc. Proto bych i řekla, že ta praxe mě připravila víc, 8 

než ta škola. Ale asi jako na všechno v životě mám takovej dojem, že se nejde nikdy úplně 9 

připravit. Ale zase řekla bych, že víc ta praxe než škola a zase asi je to tím, že ta škola musí učit 10 

všechno. Musí učit i tu školní psychologii, zatímco ta praxe. Já jsem vždycky byla líná dělat 11 

věci, co mě nebavěj. Že mi nedělalo problém si najít francouzskou knížku, když mluvím 12 

francouzsky a že jsem se vždycky snažila vytěžit z toho, co můžu udělat, aby mě to bavilo a 13 

aby mě to něco dalo. A když jsme třeba u jednoho pana profesora měli psát nějakej ten článek, 14 

tak jsem si od něj půjčila francouzskou knížku a nějakým způsobem jsem si našla téma, co mě 15 

baví. Investovala jsem do toho trochu víc času, ale pak se mi to podle mě vrátilo kvůli tomu, že 16 

jsem dělala, co mě baví a dělalo se mi to líp, než řada lidí, který nevěděli třeba u koho tu 17 

bakalářku psát a tak si vzali téma třeba u Z., a pak zjistěj, že tři měsíce dělají něco, co je nebaví, 18 

tak to mě jako nikdy nebavilo. Nebo nikdy jsem to takhle neměla, že jsem si prostě říkala, radši 19 

si tu praxi prostě seženu tak, aby mě to bavilo, a budu tomu věnovat víc času předtím a půjdu 20 

si za tím a pak prostě budu vědět, že jsem dělala něco, co jsem chtěla, i když by se mi to pak 21 

nelíbilo, tak se aspoň dozvim, že tudy cesta nevede. Od nás třeba spousta lidí platila naprosto 22 

neuvěřitelný peníze za to, že můžou jít na praxi do jedné psychiatrické léčebny. A ta 23 

psychiatrická léčebna je fakt hrozná, já jsem na ní slyšela samí strašlivý věci, ze všech stran, 24 

jak ze stran studentů, tak i ze stran klinických psychologů. A tam chtějí 1500,- na týden, když 25 

tam je člověk jen na stáži. Tak to jsem si říkala, to ne, to si radši s prosíkem vydupu někde stáž, 26 

o kterou stojím a nezaplatím si stáž na prvním pracovišti, jenom proto, že je to nějakým 27 

způsobem lehčí. Ještě třeba v jednom krizovým centru, tak tam jsem naopak psala zprávy ze 28 

skupin, protože tam se píše, jakým způsobem na sebe pacienti reagovali, jak se cítili a to je 29 

něco, co člověk na tom magistru zvládne. Že na tom individuálu už je to něco jiného, to si píšou 30 

ty psychologové sami, zatímco u těch skupinovejch, asi to nebyl takový problém.  31 

A tyhle praxe sis teda sehnala na magisterském studiu?  32 

Jo, ty byly povinné a sháněli jsme si je sami. Teď už jako pracuju, to do toho nezahrnuju. Tímhle 33 

myslím praxi při škole, ona je sice povinná, ale to myslím na tom nic nemění.  34 



 

 

 

Absolvovala jsi už nebo teď chodíš na nějaký psychoterapeutický výcvik a jaký? Změnil 1 

nějak tvůj pohled na pacienty nebo i k životu?  2 

No já už jsem se asi tři roky zpátky, chtěla přihlásit na výcvik v existenciální terapii a 3 

logoterapii a pak se ještě do něj nedostala kamarádka, tak jsem si říkala, ty jo. A ona byla v tu 4 

dobu taková akční, že pracovala v Prev-Centru. Tak jsem si říkala, to je zvláštní, když se tam 5 

nedostala ona, tak to zkoušet nebudu. I z finančních důvodů, protože ten výcvik je finanční 6 

zátěž. No a teď jsem viděla, že otevírají nový běh, jedenáctý běh toho výcviku a přihlásila jsem 7 

se v září a tak mi nějak přišlo, že to jde všechno dohromady. Že jsem byla ukončená se školou, 8 

že jsem to měla nějakým způsobem strukturovaný, že jsem věděla, že jsem přijatá do tý práce 9 

a že potřebuju ten výcvik i kvůli sobě jako nějakou obranu, jako zastřešující prvek, takže to 10 

nějak sedělo. Byla jsem hrozně ráda, že mě přijali, tak z toho jsem měla velkou radost. V září 11 

jsem odchodila, tam jsou vlastně první dvě hodiny individuálů, jako forma přijímaček nebo 12 

právě místo přijímaček, je tam ten víkend skupinovej v prosinci a ty individuály u těch 13 

logoterapeutů, tak to bylo v rámci toho přijímacího řízení, kdy šel člověk na první přijímací 14 

popovídání. A já bych úplně neřekla, že ten výcvik změnil můj přístup k pacientům, ale já jsem 15 

se spíš tímhle přístupem, touhle teorií chtěla zastřešit. Já jsem přemýšlela ještě o gestaltu, ale 16 

gestalt se mi líbí z toho důvodu, jakým způsobem pracuje s tím vztahem, co se děje mezi lidma, 17 

ale ta logoterapie mi přišla skvělá v těch teoretických východiskách, že je to existenciální směr, 18 

že má blízko i k filosofii. Takže já bych neřekla, že ten výcvik změnil můj přístup k pacientům, 19 

ale že jsem tenhle přístup k pacientům chtěla mít. Že jsem na ty lidi chtěla koukat, tak jako na 20 

každýho jedince tak, jako že hledá ten smysl a že má chuť směřovat k něčemu, co ho přesahuje. 21 

Že si myslim i ve chvíli, že je to pro mě důležitý i jak tam bylo v těch otázkách dál, proti tomu 22 

syndromu vyhoření, že tohle je ten přístup, který si k lidem chci osvojit, i když u některých se 23 

hledá hůř než u jiných, ale myslim si určitě, že je uplatnitelnej. A taky když jsem na tý stáži 24 

v krizovým centru, tak to je něco, co tam hodně zaznívalo, že ty lidi hledali svoji cestu a tak 25 

jsem si říkala, tak bacha Katko, to není jen pro intelektuály nebo hloubavý lidi někde 26 

v kavárnách, ale my tuhletu potřebu sebepřesahu máme všichni. Je tam a je dobrý apelovat na 27 

ní. Zdá se mi hrozná škoda jí přehlížet a myslím si, že by to byla i nějaká devalvace člověka. 28 

Takže to se mi líbilo a proto jsem chtěla do tohohle výcviku nastoupit. Že je to právě i nějaká 29 

ochrana pro mě.  30 

Pomohli ti nějaké kontakty pro nalezení tvého současného zaměstnání? 31 

Tak u mě to bylo spojený s těma lidma z tý katedry. Že nějakým způsobem viděli, že se o to 32 

zajímám. Při těch stážích se mnou byli nějakým způsobem spokojený nebo viděli, že o ty věci 33 

mám zájem a že tímhle směre jdu, takže právě doktorka z katedry mě přímo doporučila na to 34 



 

 

 

zaměstnání, napsala mě, abych se o to místo ucházela a potom mě nějakým způsobem napsala 1 

doporučení. Stejně tak jsem potom oslovila další dva vyučující, aby mi napsali doporučení, 2 

protože se mi to zdálo dobrý pro toho zaměstnavatele, aby viděl, že o to místo stojím a že 3 

nějakým způsobem jsou tady starší kolegové, co jsem pod nima byla a nějak pracovala. Takže 4 

u mě je to hodně spojený s těma školníma aktivitama a s praxema, kde jsem tady byla u těch 5 

jednotlivých psychologů a zároveň vyučujících, který se mnou měli dobrou zkušenost a zároveň 6 

se za mě zaručili, což je pro mě velká vazba k nim a zároveň mám pocit, že když se za mě 7 

postavili, tak nějakým způsobem v té nemocnici reprezentuju nejen sebe, ale taky je. Takže 8 

kdybych udělala nějakou botu, tak si říkám, že o ni za mnou nějak stojej, tím, že se za mě 9 

tenkrát podepsali, že jako jo, takže to tak beru.  10 

Jak jsi spokojená s pomocí a komunikací se svým školitelem? Jak ti konkrétně pomáhá?  11 

Tak já mám vlastně takovou double školitelku, protože já ji mám do tý pre-atestace 12 

domluvenou, i když oficiálně v pre-atestaci ještě nejsem, ale neoficiálně mi už psychologický 13 

zprávy kontroluje a dává mi velkou zpětnou vazbu a nějakým způsobem mě vede v tom 14 

zaměstnání a zároveň ji mám i jako školitelku v doktorským studiu, protože zároveň pokračuju 15 

tady na fakultě v doktorským studiu. A já jsem si jí vybrala, kvůli tomu, protože jsem počítala, 16 

že to je člověk, u kterýho mi jen tak leccos neprojde. Že je to člověk, co mě nenechá si to na 17 

jednu stranu dělat, jak chci a na druhou stranu taky abych se v tom plácala. Že mám často 18 

dojem, že ty lidi, co nemaj nějakýho dobrýho školitele, se v tom můžou hrozně snadno plácat 19 

nebo že člověk neví, co s tím. Tak mě v tomhle vyhovuje to strukturovanější prostředí a ten 20 

školitel, co mi nějakým způsobem řekne jasně ty hranice. Že si myslím, že ta psychologie a 21 

psychologická praxe se může snadno rozvlíct a být taková rozteklá a postrádat něco, co je v ní 22 

důležitý. Že mám třeba dojem, že mě dokáže dobře uzemnit v těch psychologických zprávách. 23 

U nás na oddělení se psaly dost takovým povrchním způsobem a chybělo tam dost důležitých 24 

věcí. Chyběla tam nějaká diagnostická úvaha. Tak já jsem si i pak našla nějakou šablonu 25 

psychologický zprávy z jedné psychiatrické nemocnice a napsala jsem to podle ní a najednou 26 

jsem viděla, že tím, že člověk nějaký věci udělá, začne jinak přemýšlet a nutí ho to, se nad těma 27 

věcma zamýšlet a díky tomu se ta psychologie nezačne rozmělňovat v nějakých jako jiných 28 

věcech. Takže já jsem šla i do tý spolupráce s paní doktorkou, protože jsem věděla, že je to 29 

člověk, který mě nějakým způsobem povede a kterýmu sama věřim, což je samozřejmě 30 

nejdůležitější. Že bych nešla k někomu, kdo mě nějakým způsobem neinspiruje nebo kterýmu 31 

nevěřim, ale že u ní to rozhodně bylo tak, že jsem si říkala, jo takhle by to bylo dobrý. Že takhle 32 

by to chtěla, že to prostě dělá pořádně.  33 

A ona ti teda pomáhá s těma zprávama? 34 



 

 

 

No ty zprávy jsou jedna věc, ale asi ještě důležitější, při kazuistických seminářích, když se chci 1 

na cokoliv zeptat, tak ještě u jiné paní doktorky jsou kazuistický semináře a vlastně na cokoliv 2 

co se chci zeptat, i na nějaký kurzy se přihlásit, tak vím, že je to člověk, kterej, když mi něco 3 

řekne, tak je to už dobrý řešení, že přes ní neprojde jen tak něco. Že je kritická, což se mi líbí.  4 

Co tě učí tvoji pacienti? Inspirují tě nějak? Jakou od nich máš zpětnou vazbu? Je to pro 5 

tebe přínosnější než škola? 6 

No tak vzhledem k tomu, že pracuju s těma dětma, mě ta práce jako baví. A ve většině případů, 7 

jestli mi něco dávají, tak to je nějaká energie, radost. Taky to neplatí vždycky, ale nějaký 8 

pacienti jsou nároční a je to s nima těžký. Takže liší se to pacient od pacienta, ale každej z těch 9 

pacientů mě naučí něco novýho o sobě. S řadou těch dětí si čas toho vyšetření můžu opravdu 10 

užívat a učí mě to i bejt dobře s nima, bejt dobře se sebou a nějakým způsobem vnímat toho 11 

druhýho, protože si myslím, že to je v tý psychologii hodně důležitý. Právě to, být u sebe, když 12 

jsem s druhým a líp pracovat s tím, co se mezi náma děje. Takže to i s těma dětma, pozorovat 13 

všechno, co se děje, když s nima pracuju. Jestli je to přínosnější než škola, ty pacienti nebo ty 14 

děti by bez tý školy nebyly a je hrozně důležitý jako ta škola by měla nabídnout nějaký brejle 15 

a ukázat čeho si všímat, tak to je něco, co by bez tý školy nešlo. Tam je taky rozdíl, když ty děti 16 

vyšetřuju, anebo když si hraju s mojí sestřenicí. Když si hraju s mojí sestřenicí, tak si nedávám 17 

pozor na spoustu věcí okolo, takže ten rozdíl tam je. A musím u toho být jako vždycky ve 18 

střehu. Takže tou největší skupinou, kterou vyšetřujeme, jsou ty prťousové, kde vyšetřujeme tu 19 

vývojovou úroveň. A zase u těch dospívajících, tam už je to víc podobný dospělým pacientům. 20 

Se k tomu člověk, když jede z práce může zeptat, jak to má jako on. Takže to asi k tý profesi 21 

psychologa patří, se něco pořád dozvídat o sobě. Ale je to něco, co se mi na tom líbí.  22 

Co ses zatím naučila svým zaměstnáním? Přišla jsi o nějaké iluze, vyvrátila sis nějaká 23 

očekávání, která jsi měla na začátku? Nebo jsi s něčím hrubě narazila? 24 

No já jsem tak nějak měla dojem, že ta neuropsychologie mě prostě baví, že půjdu do tý práce 25 

a budu dělat neuropsychologii a najednou jsem si uvědomila, že je to hrozně těžký, když ji 26 

člověk chce dělat dobře. Tak jsem si uvědomila, že ta neuropsychologie je odsunutá na zadní 27 

kolej a nejdřív se člověk musí naučit pracovat a těma základníma věcma, se kterýma se pracuje 28 

vždycky nějakým způsobem dobře. Musí člověk nějak odhadnout tu emotivitu, afektivitu, ten 29 

sociální kontakt s tím jedincem. Tak v tomhle jsem si řekla, ahá Katko, ono to tak s tou 30 

neuropsychologií jednoduchý nebude, jestli jí chceš dělat dobře.  31 

Takže jsi šla do toho zaměstnání s tím, že chceš dělat neuropsychologii, ale pak se ti, 32 

potvrdilo těma zkušenostma, že je to ještě pro tebe těžké? 33 



 

 

 

No, že to jsou hodně základy tý neuropsychologie. Je jasný, že dokážu rozlišit paměť a 1 

pozornost, ale že to není prostě tak, že by člověk pomocí jednoho vyšetření dokázal říct 2 

symptomatiku jaká epilepsie to je a kde asi, když je to nějaká lokální, tak jaká to asi bude. Že 3 

nějak měl člověk pocit, že to půjde hezky všechno vypozorovat nebo že to tam bude sedět, tak 4 

to samozřejmě byla zcestná myšlenka a jako jde to, ale nejsem ještě českej Oliver Sacks, jako 5 

neuropsycholog, kterej by všechno tohle uměl a chce to asi léta práce a praxe, aby to člověku 6 

všechno nějak došlo. A ještě mě napadá, s tím hrubým naražením a to z důvodu těch zpráv. Ta 7 

nemocnice má někdy tendenci mít ten výkonovej tlak, aby jako člověk vyšetřil deset těch dětí 8 

nebo deset je jako moc. Ale já jsem měla třeba tři děti za den, a jak začínám, tak to už je strašně 9 

moc. Jako že ty tři děti za nějakých osm hodin je prostě moc, ve chvíli kdy člověk se chce 10 

mezitím najíst a mít chvíli klid a nechat si přijít k sobě ty věci, který zažíval s tím dítětem, aby 11 

se na to nějakým způsobem mohl podívat, aby nějak zanalyzoval, co se to vlastně děje, aby tam 12 

všechno nějak bylo, tak to prostě nejde. A třeba dneska mi volala ta moje kolegyně a prý no já 13 

tady mám jako ty čtyři děti a jako ambulanty a to je něco na čem jsem se domluvila i s tou mojí 14 

školitelkou, že to dělat nebudu. Že je asi dobrý, ty hranice nastavit brzo a říct, že já myslim, že 15 

ty tři děti časem zvládnu. Ale dát si třeba dva na dopoledne, jedno na odpoledne a pak si napsat 16 

ty zprávy, ale ideál je dva, aby člověk mohl pracovat hluboko. A to je něco, co mi i říká ta moje 17 

školitelka a co je hrozně jako důležitý, že my, když si nebudem stát za timhle, tak se nám ta 18 

psychologie rozprskne v něčem jiným. Že když budu to dítě vyšetřovat půl hodiny, tak to může 19 

udělat každej, že si člověk toho moc nevšimne. No že z toho vymizí ta hloubka, že přece, abych 20 

se k tomu člověku dostala, tak to nemůže být jako, tak si tady sedněte, deset minut máme a jste 21 

chytrej, tak vám šoupnu nějaký dotazníky a čau. Ale opravdu tam si to k sobě musí nechat přijít. 22 

Takže to je něco, co je pro mě nějakým způsobem těžší, protože ta jiná doktorka si může dovolit 23 

nějakým způsobem říct, já na to dítě chci tři hodiny, ať ho pořádně vyšetřim. Já jsem teď ráda 24 

za tu práci, co mám a musim si holt nastavit ty hranice nějak, aby na jednu stranu já jsem dělala 25 

ty zprávy dobře a dělala jsem je tak, aby měly nějakou hloubku a byla za nima nějaká myšlenka 26 

a na druhou stranu, abych zvládla uspokojit ty potřeby, co má to oddělení na vyšetření těch dětí. 27 

Také to je pro mě aktuální téma, který se mi zdá důležitý. Abych já si vyřešila, nějak tak, aby 28 

to pro mě bylo v pořádku a zároveň, abych to respektovala a bylo to nějak s tou náplní práce 29 

v nemocnici.  30 

Ale tak je dobrý, že tam nějak ta komunikace jde. Že si můžeš nastavit ty pravidla. 31 

No, já si taky myslim, že je dobrý, když oni si uvědoměj, že ty naše vyšetření prostě nejsou na 32 

půl hodiny, že takhle my ho dělat nemůžem. A jestliže oni chtěj dobrou psychodiagnostiku, tak 33 



 

 

 

nám ten čas musej dát. A já mám teda velký štěstí, že s těma psychologama na mým pracovišti 1 

se dobře pracuje a díky tomu věřim, že nějaký ústupky z jejich stran tam půjdou, doufám. 2 

Jsou podle tebe podmínky začínajících psychologů ve zdravotnictví příznivé, vhodné, 3 

dostačující? Změnila bys něco?  4 

No já jsem jako jeden psycholog, co se hlásí do tý preatestace, ale těch zaměstnání bude 5 

spoustu. Ale já jako za sebe jsem strašlivě ráda. Protože, když se bavím s kolegama, tak vlastně 6 

u nás na pracovišti jsou dobrý testy, je tam kolektiv nakloněný psychologům, mám tam hodně 7 

psychologů kolem sebe, ke kterým můžu přijít pro radu, takže pro mě ty podmínky jsou určitě 8 

příznivý. Tím, že jsem tu pozici dostala, že si mě vybrali, tak tam i nějakým způsobem sedím 9 

do toho kolektivu, tak to je důležitý. A dostačující je to určitě. Pro mě jsou důležitý za A ty 10 

psychologický testy, protože aby měl člověk celou nosnou baterii, tak bych potřebovala třeba 11 

50 000, abych prostě dokázala si pořídit všechno, co potřebuju na tu dětskou škálu, možná ještě 12 

víc. Takže ty testy jsou hrozně důležitý, že tam jsou, protože teďka na výcviku mám 13 

psycholožky, co ty testy nemaj a dělaj posuzování pro pěstouny a dělaj tam kresbu a jiný jako 14 

takovýhle srágory s odpuštěním. Takže to jako není dobrý, určitě ty testy jsou důležitý, to si 15 

člověk uvědomí a hlavně tam mám lidi kolem sebe, dobrou paní doktorku a ty kazuistický 16 

semináře, kde můžu dostat tu zpětnou vazbu, takže to je něco, to nejlepší, co člověk může na 17 

začátku mít.  18 

A jak často jsou ty semináře? 19 

Jednou za 14 dní. A super, že tam člověk může přinést svůj nějakej případ, kterým si není jistej. 20 

A to je hrozně super, že to je nějaká forma pomoci a člověku to hrozně dává, takže za to já jsem 21 

strašlivě ráda a ráda tam ty pacienty nosím, i když pokaždý jsem trochu nervózní, že já jsem ta 22 

nová a abych se jako neztrapnila, abych se neptala na nějakou úplnou blbost. Ale na druhou 23 

stranu, kdo jinej má teď právo ptát se na nějaký jasný věci než my, kdo začínáme, že jo. Ale je 24 

pravda, že mi to občas říkaj i starší psychologové, že jé to je super, že ses zeptala, my se jsme 25 

se trochu styděli a je pravda, že já v tom mám výhodu, tak ji teď využívám. No já si myslím, 26 

že každý máme právo nevědět, ale v tý mý pozici se tak jako očekává, že se to nezdá jako taková 27 

chyba nevědět, tak to je na tom jako příjemný, že je to v pořádku, že nemusíme vědět všechno.  28 

Jak ses adaptovala na svou novou roli? Co ti pomohlo při té adaptaci? Jaké změny to 29 

vneslo do tvého života?  30 

Tak já musím říct, že jsem ráda, že jsem ještě na tom doktorským, že jsem jako někde mezi tou 31 

akademickou prací a někde v tý praxi, práci, kterou mám. Je to jako vstup do nějakýho novýho 32 

období života a podle mě to vždycky nese kromě toho dobrýho pocitu, že jsem se tam 33 

dopracovala, tak je tam i nějaká úzkost z toho, jestli je na to člověk dostatečně kompetentní. 34 



 

 

 

Takže proto jsem i ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří mi říkaj ty chyby. To zdravotnický 1 

zařízení je v tomhle taky jako specifický, ty doktoři nejsou zas tak na našem oddělení, protože 2 

je to jako dobrý a vyhlášený oddělení, a maj tam spoustu práce a nejsou moc zvyklý poskytovat 3 

zpětnou vazbu. Takže to je věc, na kterou jsem se musela hodně adaptovat. Třeba jsem napsala 4 

zprávu a pak mi řekli, že když nedostanu žádnou zpětnou vazbu, tak je to správně, že oni naopak 5 

křičej, když je to nějak špatně. Tak to je nastavení, na který jsem si zvykala delší dobu, protože 6 

my psychologové máme tendenci si ty zpětný vazby dávat. Říkat, to je v pořádku, tady je to 7 

dobrý, tady bys mohla. Takže to bylo v tý adaptaci asi nejtěžší. Bála jsem se, že budu ráno 8 

hodně brzo vstávat, když pracuju v nemocnici, ale máme v osm hlášení, tak to jde. Změny to 9 

přináší do mýho života. Je to určitě nějaká nová fyzická zátěž, ale mám dojem, že i když přijdu 10 

domů a jsem nějak fyzicky unavená a těšim se, až si sednu a přečtu si knížku, tak psychicky mě 11 

to naopak dobíjí. Že nějakým způsobem vidim, že jsem to někam dotáhla a že jsem tam, kde 12 

jsem chtěla, takže to je prim.  13 

A je třeba nějaká konkrétní věc, co ti pomohla při té adaptaci? 14 

Jo tak i ty věci, co si člověk mohl říct, že ty se jako neměněj. Třeba ta práce tady s tou katedrou. 15 

Nakonec je jako hrozně příjemný, že s ní zůstávám ve styku. No a pak všechny ty věci, ta 16 

adaptace, co mi pomáhaly, když jsem dělala státnice nebo jinačí věci a to jsou jako mí blízký, 17 

se kterýma mi je dobře. A nějaký věci, kde tu energii beru, ať už je to nějaký umění nebo sport 18 

nebo nějaký výlety. A to člověk zjistil, že to je na něm, že to se vlastně změnit nemusí, že to je 19 

hodně na mně, jak si ty věci nastavím.  20 

Jak bys popsala sama sebe v té nové roli? Jak se v ní cítíš?  21 

Já si docela užívám tu roli psychologickýho benjamínka, mám z toho radost, protože i v 22 

nemocnici dostávám zpětnou vazbu, že jsem šikovná, jako v těch kazuistických seminářích. 23 

Což je jako prima. Nějakým způsobem se mi zdá, že i ty lidi vědí, že mám právo nevědět, že 24 

teď jako začínám. Jsou ke mně nějakým způsobe vstřícní a i to oddělení referovalo o tom, že se 25 

těší na nějakou čerstvou krev, že viděli prostě, že jsem nějakým způsobem motivovaná a líbí se 26 

jim právě i tohle, tak to doufám, že mi vydrží. A zdá se mi, že je to nějakým způsobem 27 

oboustranný, že mě ta práce něco dává a ráda bych ta vesla i něco já. Že ráda bych byla, kdyby 28 

to byl nějaký ten elán a nadšení a i nějaký způsobem uvažování, tak to by bylo fajn.  29 

Jaké by podle tebe měl mít vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti klinický psycholog?  30 

Když jsem viděla tuhle otázku, tak jsem měla hned jasno. Tam je podle mě nejdůležitější, aby 31 

byl otevřený novým věcem a práci sám na sobě. To se mi zdá nejdůležitější ze všeho nejvíc. 32 

Rozhodně taky by měl bejt nějak vstřícnej k lidem, ale rozhodně myslim, že jsou i 33 

psychologové, kteří jsou docela vostrý a taky řadě klientů seděj, takže to je něco, co já si 34 



 

 

 

myslim, by měl bejt klinickej psycholog. Ale co já si myslim, že by měl bejt vždycky, a to je ta 1 

otevřenost novým věcem. Že je to velkej průšvih, když ty lidi jsou zavřený a dělaj furt ty samý 2 

vyšetření a jedou v takových těch stereotypech a nemaj chuť se na ty věci dívat jinak, než se na 3 

ně dívali vždycky. Tak to si myslim, že to, co je nějak klíčový, je koukat se na věci jinak a 4 

koukat se na sebe a neustále na sobě pracovat.  5 

A teď k tobě. Jestli se cítíš být kompetentní pro výkon své profese a jestli bys mohla říct 6 

své silné a slabé stránky? A myslíš, že bys na sobě mohla něco zlepšit? 7 

Tak já, doufám, třeba pro diagnostiku záleží. Ta psychologie je hodně široká nebo ta náplň tý 8 

psychologický práce, co v tý nemocnici děláme je hodně široká. Pro některý věci se samozřejmě 9 

cítím kompetentnější než pro jinačí, když jde třeba o určení nějaký vývojový úrovně toho dítěte 10 

nebo o nějakou analýzu toho vztahu nebo co se tam děje s tím dítětem, tak tam se třeba cítím 11 

kompetentnější a mám pocit, že s těma dětma nějakým způsobem pracovat umim. Nevim, třeba 12 

jsou věci, třeba určitě musim pracovat na tom pozorování. Chtěla bych ještě trochu víc a 13 

hlouběji se zajímat o diagnostiku poruch autistickýho spektra, protože jsou teď šíleně 14 

nadužívaný a nám neustále choděj do nemocnice děti, co jsou označeny za autistický od (pozn.: 15 

od jedné organizace, zaměřující se na autisty) a jsou opravdu autistický v uvozovkách, protože 16 

ten autismus je tam sice diagnostikovanej, ale nenaplňuje ty kritéria, který maj bejt naplněný 17 

pro ten autismus a pak ty opravdový autisti jsou jako devalvovaný. Takže tam je opravdu 18 

potřeba nějakým způsobem chránit tu diagnózu, tak to je něco, co se chci doučit, i když myslim, 19 

že mám perfektní školitele, od kterých se můžu učit, právě ty dvě paní doktorky. Slabou 20 

stránkou určitě je, že hodně lidí útočí na ty moje hranice, že já jsem mladá a že nemám děti, 21 

takže to nemůžu vědět, ze strany rodičů. No takže a často je to ve chvílích, kdy mají výchovný 22 

problémy a často si i oni pojmenují problém. Třeba mě napadá, že dítě s nima spí v 5 letech 23 

v posteli a má to nějaký negativní dopad na ten jejich partnerskej vztah, což oni si tam sami 24 

pojmenujou a ve chvíli, kdy já řeknu nějaký nakročení k řešení toho problému, tak oni se 25 

zaleknou a stahnou se a naopak řeknou, že já uvidim, až budu mít děti, že mě to jako nebude 26 

příjemný dávat je spát do svý postýlky. Takže to je něco, já jsem nepřišla dělat poradenství, 27 

baví mě spíš ta neuropsychologie a tyhle výchovný problémy, to je něco, že když už jako vim, 28 

že je to ta zakázka, ještě předtím, než mám ty lidi ve vyšetřovně, když je vidět, že ta zakázka 29 

taková bude, tak je spíš objednávám ke kolegyni, která, protože je starší a má děti, tak vím, že 30 

ona se cítí kompetentnější pro ty rodiče. Takže co mě baví je spíš ta diagnostika, práce s těma 31 

dětma, třeba hledání různý stimulace těch dětí, kor když ty děti jsou třeba epileptický a je tam 32 

nějaký řečový postižení, tak mě třeba baví zkusit nějakej přísup, kterej by s tím dítětem navázal 33 

tu komunikaci jako líp, abysme se na sebe jako líp naladili. A mám radost, když ty maminky 34 



 

 

 

jako viděj, že to dítě se mnou ožilo nebo rozkvetlo a že jsme spolu začali dobře spolupracovat 1 

a že ty testy bylo vidět, že ho to baví a že je rádo, že je nějakým způsobem stimulovaný. To je 2 

vlastně nějak diagnostika spojená s tim určením stimulace, co by se jako hodila. Tak to je něco, 3 

kde se cítím silnější, protože mě to i baví a mám touhu si v tom prohlubovat ty svoje znalosti.  4 

Cítíš se být psychicky odolný a vyrovnaný člověk? 5 

Já si myslim, že to je takovej nedosažitelnej cíl, ne? No já nevim. Já jsem třeba teď i nějakým 6 

způsobem hodně reflektovala na tom výcviku, že poslední půlrok od těch státnic a doktorskýho 7 

jsem za hodně věcma pospíchala a chtěla jsem, aby mě to vyšlo, všechno mi to jako hezky vyšlo 8 

a jsem tam, kde jsem chtěla. Ale to tempo, který jsem musela nasadit, abych se k těm věcem 9 

dostala, mi nebylo nějakým způsobem přirozený. A myslim, že i pro výkon tý profese 10 

klinickýho psychologa v tý pre-atestaci na toho klinickýho psychologa myslim, je důležitý jako 11 

bejt nějak u sebe a opravdu se u těch věcí zastavit, zamyslet se a nechat i je k sobě přijít. Takže 12 

spíš než jako psychicky neodolná a nevyrovnaná, tak co mě trápí je nějaká roztěkanost, že 13 

myslim, že se potřebuju zklidnit a zaměřit se nebo si nechat přijít ty věci k sobě a pracovat 14 

s tim, co v tom vztahu je a co v tom fungování toho dítěte vidim a aby se člověk zklidnil a mohl 15 

vidět ty věci, co jsou hloubš a co prostě nejdou vidět jen tak. A s tim i souvisí, že nejde psát 16 

prostě 3-4 zprávy denně. Že aby si člověk nechal tohle všechno přijít, tak musí nějakým 17 

způsobem zpomalit a prohloubit a to stojí práci a čas. 18 

Nabyla jsi současnou prací sebedůvěru a cítíš se teď jistější? 19 

Jo, tady bych řekla, že určitě. Tak už jenom nějakym způsobem to, že nakonec oni byli 20 

přesvědčený, že já jsem z těch lidí, co se tam hlásili ten, kdo tu práci má dostat, tak to mě jako 21 

nabilo a tu sebedůvěru mě ta práce nějakým způsobem přináší. Spíš to jako vidim, když ty věci 22 

nějakým způsobem rozlousknu, když mám dojem, že ta rada nějakýho zařízení tomu dítěti nebo 23 

dospívajícímu pomůže nějak se vydat tou cestou, kterou už on nějakým způsobem viděl. Nebo 24 

nějakým způsobem najdu možnost toho řešení nebo už ho nějak přinesu na stůl s tím, že je to 25 

možnost a ty rodiče ho jako berou, tak to určitě je něco, co to podporuje a taky to ukazuje a to 26 

je možná důležitější, že to má smysl, co děláme, tak to je fajn.  27 

Můžeš popsat místo, kde v současnosti pracuješ?  28 

V nemocnici, kde velkou výhodou toho pracoviště je, že tam právě pracuje paní doktorka 29 

v rámci institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, takže ta tam vyloženě vede ty 30 

kurzy a ty kazuistický semináře a právě pod ní je na pre-atestaci paní doktorka. Takže ta 31 

nemocnice je obrovská, takže já tam pracuju na oddělení (neurologie), ale těch psychologů je 32 

tam hodně a v rámci kazuistickýho semináře se setkáváme zase s vícero psychologama z těch 33 

různejch oddělení. Takže je to prima, že na jednu stranu jsem na tom oddělení… a na druhou 34 



 

 

 

stranu jsem zase součástí nějakýho většího konglomerátu psychologů, takže mám za kým chodit 1 

a od koho se učit i na koho koukat, takže to je super. 2 

Jak dlouho působíš na tom pracovišti? A jak dlouho dohromady pracuješ jako psycholog 3 

ve zdravotnictví?  4 

Tak já na tomhle pracovišti jsem 4 měsíce, teďkon jako. Od října 2013. A v praxi předtím jsem 5 

absolvovala asi 200 hodin praxe v rámci magisterského studia. Jinak mě je teď 25 a v květnu 6 

jsem měla státnice, v červnu jsem měla promoce a vlastně tejden po státnicích jsem už měla ten 7 

pohovor jako do práce, takže je to moje první práce. Předtim jsem měla praxe, ale ty nebyly 8 

placený. Tohle je moje první práce. 9 

Jak to vypadá na pracovišti? Máš tam svou pracovnu, kde přijímáš pacienty? 10 

My tam máme dvě pracovny a jsme tam tři psycholožky, ale střídáme se. Dohromady máme 11 

1,6 úvazku, takže ani jedna tam nejsme na celej úvazek. Naopak se takhle střídáme. A vždycky 12 

by měl bejt někdo v tý horní vyšetřovně, která náleží lůžkovýmu oddělení. Primárně vždycky 13 

tam maj přednost lůžkový pacienti, co jdou na vyšetření a až pak člověk ví, že nějakým 14 

způsobem a zase to jde špatně odhadnout, bude mít čas, tak si může zvát ty ambulanty, ty 15 

ambulantní pacienty, takže to by se dalo navázat na tu další otázku.  16 

Jak bys popsala běžný den v práci? 17 

Tak začíná to v 8.00 ráno hlášením, což je něco příjemnýho v tom, že to podporuje kontakt 18 

s těma lékařema. Protože mi se tam vždycky s těma doktorama sejdem ráno u stolu a oni tam 19 

referujou o tom, jaký pacienti přišli, jaký maj ty symptomy, jestli se tam něco ukázalo nebo by 20 

tam suspektně nějak mohla být ta psychosomatika. A to je pro mě cenný, nejen, že se dozvím 21 

o pacientech, ale že se dozvídám něco i z tý neurologie. Často se pak snažím něco najít, vidím, 22 

jaký tam mám mezery. Tak teď jsem si říkala, že by bylo dobrý opravdu si i nějakou neurologii 23 

v kostce si přečíst, abych věděla, co se tam děje. Pak právě záleží, primárně musim vyšetřit děti, 24 

co jsou na tom lůžkovým oddělení, co tam přišli. Třeba můžou mít nějaký traumatický 25 

poškození hlavičky, tak potom, jestli nějak jako pozdějc se neukážou problémy s pamětí. Ale 26 

většinou je to ta vývojová úroveň, že tam jsou malý děti s epilepsií a zjišťuje se, jestli ta 27 

epilepsie má nějaký vliv na tu jejich psychiku a když má, tak jak, třeba na kognici, myšlení, 28 

psychomotorickej vývoj, navazování vztahů a tak. Pak mám oběd, který nám vozej. Což je jako 29 

taková maličkost, ale ostatní maj výhodu, že na ten oběd chodí do kantýny. My jak jsme malej 30 

ústav, tak jsme dál od seskupení těch budov nemocnice, tak nám to tam vozí auto. A to je 31 

nevýhoda, protože já myslim, že řadě psychologů vyhovuje ta procházka na jídlo a nějakým 32 

způsobem se změní i to prostředí a pak přijít nabitější, tak to my bohužel nemáme. Ale na 33 

procházku se tam dát jít, může se tam zajít třeba na kafe. 34 



 

 

 

Tak tam teda ráno přijdeš a pak už třeba od 9.00 máš pacienty? 1 

No, to záleží. Hezky tam funguje ta spolupráce s těma doktorama. Ty děti maj občas 2 

magnetickou rezonanci nebo lumbální punkce, spánkový EEG. Takže tam když dostanu 3 

žádanku, že mám vyšetřit toho pacienta, tak jdu primárně za jeho ošetřujícím lékařem anebo za 4 

sestrou vrchní a ptám se, jestli to dítě má dneska nějaký vyšetření. U tý magnetický rezonance 5 

u malejch dětí se většinou dávaj nějaký takový oblbováky, aby ty děti se nemlely v tý rezonanci, 6 

aby to vyšetření mělo smysl. Takže to záleží hodně. Není to tak, že bych měla přesně danou 7 

strukturu toho dne, protože je to nějak potřeba přizpůsobovat těm dětem. Pevnej je vždycky 8 

jenom oběd v 12.30 a jinak tam vycházim vstříc těm potřebám dětí, případně ambulantům. 9 

Většinou se snažím, i proto že jsou to děti, se dohodnout s rodičema, kdy ty děti spěj, vzít si je 10 

dopoledne, potom co jsou vyspaný a případně ty děti, co spěj odpoledne, si je vzít po tom 11 

odpoledním spánku, aby byly ready, protože to je něco, co se potom hodně ukáže. A u některých 12 

se to ukazuje už i večer, protože když si je vezmu někdy v ty 3 hodiny a třeba se nějak dobře 13 

nevyspaly, tak potom to vyšetření nemá smysl, musim to tam reflektovat a pak by to chtělo 14 

další re-testy, takže nedá se to úplně říct u těch dětí. Vždycky se to snažím uzpůsobit těm 15 

rodičům. 16 

A máš tam teda nějakou fixní dobu, že tam jsi od 8 do 16.00? 17 

No a výhoda toho je, že i ty doktoři jsou v tomhle otevřený, že mě nikdo nekontroluje, jestli 18 

tam jsem těch 8 hodin. Že někdy tam zůstávám do 6, si píšu zprávy, někdy jdu o něco dřív. 19 

Ještě jak máme ty kazuistický semináře. Tak v tomhle je tohle oddělení dobrý, že je to na tom 20 

člověku. A zase je to taky tim, že se nedá úplně s těma dětma plánovat. Že někdy tam není tolik 21 

práce a někdy tam zůstávám do 6.  22 

Kolik hodin týdně pracuješ? 23 

Já mám zatím 0,6 úvazek. To je 3x týdně, 3x 8 hodin.  24 

Jak jsi tam spokojená? Jaká je komunikace s kolegy? To už jsi vlastně nějak řekla 25 

v předešlých otázkách. Ale je třeba něco, co bys tam změnila? 26 

No, já tam nejsem v úterý, to tam jsou kolegyně. Ty vizity se mi nelíběj, jsou takový hodně 27 

dehumanizující. Je to jako můj názor, ale myslim si, že by to šlo udělat líp. Na druhou stranu, 28 

chápu, že oni tam nejsou od toho, aby se ty děti měly dobře, oni jsou tam od toho, nejsou to 29 

prostě paní na hlídání ty doktoři, ale ty vizity jsou tak jako ošklivě nastavený v tom, že tam je 30 

jako takovej stůl a pak tam je kruh těch doktorů a vždycky se tam to dítě mrskne na stůl nebo 31 

se nechá projít, občas třeba jedna doktorka nepracuje zvlášť s tim. Jim jde o ty symptomy a 32 

možná, že ty symptomy jsou líp vidět, když to dítě je ve stresu a chápu to, ale ty vizity jsou 33 

něco, kam já nechodim úplně ráda, i když je fajn se učit. Rozhodně se z těch vizit naučí, jak to 34 



 

 

 

daný onemocnění probíhá a čeho si všímat. Ale ten způsob, jak se tam s tim dítětem nakládá, 1 

mi přijde hodně jako v rámci Descartovský objektový figury, že se na ně nenazírá jako na 2 

člověka, ale je to ten objekt, na kterým jsou ty symptomy. Tak to si myslim, že i ty vizity jdou 3 

dělat citlivějším způsobem, ale zas jako jsem tam krátce. A doufám, že někdy budu mít takový 4 

postavení, abych jim to mohla říct, ale teď si na to ještě úplně netroufnu, i když by to bylo asi 5 

správný.  6 

Tak další otázka. Jestli to tvé oddělení spolupracuje s dalšími odděleními. 7 

Zprostředkovává například různé konference  8 

Tak jsou tam samozřejmě taky, ale ona je to primárně nemocnice, takže spíš tyhle konference 9 

tam dělají pro doktory. Já tam mám další kontakt s kolegama v rámci toho kazuistickýho 10 

semináře. Ale to co ty máš na myslí, jestli to dobře chápu, nějaký konference. Schůze a ta 11 

podpora práce spojená s nějakou další edukací a prohlubování toho tématu, bych řekla, že je 12 

víc spojená s těma kurzama IPVZ s těma kurzama tý pre-atestace. 13 

Máš sama nějaké copingové strategie, které ti pomáhají zvládat stres a zátěžové situace 14 

v zaměstnání? Co ses třeba nikde nedozvěděla, ale přišla sis na to v průběhu práce sama? 15 

Jo určitě. Jedna z těch věcí je myslim ta struktura, která pomáhá. Že se o tom jako mluví, ale 16 

možná se to málo opakuje, že mít tak nějak strukturu, vědět, jak ty věci jdou, jako nějakej hrubej 17 

náčrt, i když to s těma dětma nejde úplně, je dobrý. 18 

Teda struktura toho vyšetření? 19 

No určitě toho vyšetření, i toho dne. Držet si nějak třeba to hlášení. Třeba nemám ráda, ta 20 

kolegyně mi už 2x objednala pacienty. Já nemám ráda, když mi někdo objednává pacienty. Už 21 

ten první telefonickej kontakt něco říká o tý situaci, takže mám radši, když si je objednávám 22 

sama. Ale třeba ona mi je objedná na 8 a já říkám, to je blbost, proč je objednáváš na 8, když 23 

víš, že je to hlášení a ona říká, to počkaj. No ale, proč je nedá třeba na 8:30. Já právě nemám 24 

ráda, když mi někdo naboří tu strukturu. Já si první pacienty dám třeba na 8:30 nebo na 9:00, 25 

abych si stihla přečíst i tu jejich, nějakým způsobem, zprávu. Tak abych se s nima já seznámila, 26 

nějakým způsobem se i já na ně naladila. Tak to je něco, co se mi zdá čím dál důležitější. Mít 27 

tu svoji strukturu a držet si ty svoje věci. Nevim, jestli je to strategie, kterou jsem si v průběhu 28 

sama vypěstovala. Na čem pracuju pořád je, kor s těma malejma dětma, bejt opravdu s nima. 29 

Dávat si pozor, abych to vyšetření nedělala mechanicky, ale abych zůstávala s tím dítětem. Ne 30 

abych se soustředila, abych dobře udělala ten test a dala ho tomu, co tam sedí. To je zas takový 31 

objektování, dělat objekt z toho dítěte, ale tak to není. Objektem jsou ty testy a to proč já tam 32 

jsem, je to, že ten člověk sedí naproti mně, ať je malej nebo velkej. 33 



 

 

 

Stala se ti při výkonu zaměstnání nějaká situace, kdy sis nevěděla rady? Jak jsi ji potom 1 

vyřešila? 2 

Tak, když to byl nějaký diagnostický oříšek nebo když šlo o vědomosti, zkušenosti, tak to beru 3 

na kazuistickej seminář. Takový situace byly asi tři. Že šlo fakt o to, že jsem si řekla, tak tohle 4 

je těžký, tady fakt nevim, tak jsem si to vzala na kazuistickej seminář. A jsem ráda, že tam ta 5 

možnost je. A jednou se mi teda stalo něco, o čem se taky moc nemluví, i když třeba jeden 6 

vyučující o tom mluvil hezky, a to že jsme prostě lidi a nějaký lidi nám nesednou. A já jsem 7 

měla jednoho pacienta, kterej strašlivě smrděl, ještě ke všemu. Byl teda po sebevraždě a bylo 8 

pro mě hrozně těžký ho teda nějak přijmout a pracovat s nim. Že já jsem si připadala blbě, že 9 

sakra musíš s nim nějak pracovat, ale opravdu šlo to hrozně těžko, protože ten kontakt s tím 10 

člověkem nebyl a bylo těžký s nim nějak autenticky bejt, když ten člověk prostě, nejenom, že 11 

mi s ním nebylo dobře, ty pacienti tam nejsou od toho, aby mi s nima bylo dobře, ale nějakým 12 

způsobem bylo těžký se na něj naladit. 13 

A jak jsi to teda nakonec vyřešila? 14 

Nakonec jsem to zvládla dobře. No to co já řešim, je zvládnutí toho pocitu, že na to mám taky 15 

nárok, že si nemusim namlouvat, že je mi se všema dobře a že se všema je to nějak jednoduchý 16 

a všechny zvládnu. Ale ono se i říká, že čichový dráhy jako jediný nejsou nijak přepojovaný 17 

v korovejch centrech a rovnou vyvolávají nějaké emocionální odezvy a nějakým způsobem 18 

není to věc, co je nějak racionalizovaná, ale je to prostě naprosto čistý. 19 

Když se ti v práci stane nějaký nezdar nebo nějaká zátěž neúměrná, jak se s tím 20 

vyrovnáváš, jak to zvládneš? 21 

Jo, umeju si vždycky hrozně ruce. Takový symbolický myšlení. Že si prostě říkám, třeba s tím 22 

klukem, že teď se od toho jako očistím si o tom přemýšlet. Vezmu to třeba i na ten výcvik. 23 

Zkusim si z toho něco vzít, aby se to příště nestalo. Jako se z toho poučit. Chybujem všichni, já 24 

s tím mám asi taky jako problém nebo mě mrzí přijmout ty svoje chyby a není to příjemný, ale 25 

je to normální a když bych dělala práci, ve který bych nepochybovala, tak by pro mě byla asi 26 

moc jednoduchá.  27 

Přišla jsi na něco zajímavého o sobě v průběhu zaměstnání? Něco, co tě posunulo dál nebo 28 

vrhlo jiný pohled na tvé zkušenosti, na tvou situaci, změnilo nějak tvůj názor?  29 

Mě teďka třeba napadá, včera vyšel v Reflexu skvělej článek o autistických dětech, ještě je to 30 

o holčičce, o kterou se stará jedna holka z mýho výcviku. Je to docela těžkej případ holčičky, 31 

s poruchou autistickýho spektra. A v rámci toho článku ukazovali, že holčička, kterou bysme 32 

prostě odsoudili jako těžce mentálně retardovanou, autistickou a pěkně ji takhle onálepkovali 33 

asi čtyřma nálepkama. Takže se naučila s tvrdou prací svých rodičů, kteří jí dali velkou péči 34 



 

 

 

terapeutickou, se naučila psát a píše na počítači a je na univerzitě a píše různý postřehy toho 1 

člověka, kterej je světem vnímanej jako kdyby nějaký vědomý skoro neměl. A to je něco, co 2 

mi včera dalo hroznou facku, že opravdu ten její otec právě říkal: My jsme se o ní před ní bavili, 3 

jako kdyby tam skoro nebyla. A to jsem si uvědomila, že to s těma rodičema někdy máme 4 

tendenci dělat taky, že oni najednou se začnou bavit o tom dítěti, jak jim leze, že jako nevnímá, 5 

že najednou je někde pryč daleko, co jí, nejí. A co mě včera jako nějakým způsobem hodně 6 

vyvedlo z míry, že jsem si řekla jako sakra, ale tohle já dělám taky, že jako ty takzvaný 7 

odborníci, ale zas si z těch dětí děláme objekty, tak to je jako průšvih. Tak to je něco, co mi 8 

včera dalo facku. A tys myslela jako něco zajímavýho. A já kritickýho.  9 

Jo ale klidně i kritickýho, to záleží na tobě.  10 

Jo, já třeba myslela, co mě posunulo. Tak to pohled na ty dosavadní situace. A jinak mám jako 11 

radost a je to i něco, co zabraňuje nějakýmu pocitu vyhoření, a to je to, že i ty maminky, při 12 

tom vyšetření říkaj, že to dítě nějakým způsobem rozkvetlo, že umí reagovat jinak, že nějakým 13 

způsobem jsem ho stimulovala, tak to je něco, co mě pokaždý, když to vyjde, překvapí a 14 

nakopne dál. 15 

Jak je podle tebe nejlepší bojovat proti pocitům vyhoření? Tedy nějaká prevence a jestli 16 

ty ses u sebe už setkala s nějakým takovým pocitem?  17 

Podle mě je nejlepší ten psychoterapeutickej výcvik. To je nejlepší prevence. Nějaká práce na 18 

sobě a otevřenost, to jsem už zmiňovala. Jinak já si myslim, že jsem se zatím s takovejma 19 

pocitama nesetkala, jsem tam krátce. Co mě jako vadí a co by tomu pocitu vyhoření mohlo 20 

někdy v budoucnu pomoct, jsou ty formální požadavky práce, jako ta administrativa kolem, tak 21 

to je jako otravný. A pak si myslim, že když člověk dělá tu psychodiagnostiku špatně, tak to je 22 

jako otravný a může to vést snadno k vyhoření. Protože, když vidim toho člověka za tim, kterej 23 

je jako jedinečnej a pokaždý přichází jinej, i když je to ten samej člověk, tak přichází v jiný 24 

situaci. Tak to je blbý, ve chvíli, kdy se ta psychodiagnostika dělá jako na běžícím páse a kdy 25 

jde jen o to, vzít ty čísla a napsat je tam a dělá se to úplně mechanicky, tak potom ten pocit 26 

vyhoření je naprosto jednoduchej. Protože, když ty lidi testujem a není za tím nějaká 27 

diagnostiká úvaha nebo následek toho vyšetření, tak opravdu asi jako ten pocit vyhoření je jako 28 

nabíledni. Tak asi jako prevence je dělat ty věci dobře.  29 

Tak tohle je taková všeobecná otázka: Jaký máš postoj k práci klinického psychologa ty? 30 

Co pro tebe znamená vykonávat tu činnost? Co to pro tebe přináší? 31 

Já mám pocit, že ho to jako nějak prohlubuje. Že má člověk pocit, že ty věci nejsou tak, že se 32 

jako jen dějou, že je něco v tom pozadí. Že člověk, když tu práci dělá dobře, tak vidí hloubku 33 

těch věcí. To je něco, že to jak jsi řekla z tý praxe klinický, že se přeneslo ke mně do mýho 34 



 

 

 

osobního života a to mi přijde hrozně cenný a jsem za to ráda. A co pro mě znamená vykonávat 1 

tu práci…je to právě pro mě hrozně příjemný, že mám pocit, že dělám práci za a) která má 2 

smysl, není to něco jen čistě pro mě, co bych si dělala někde v nějakým uzavřeným prostoru, 3 

nějak tím ovlivňuju i ty ostatní, což je pro mě důležitý a zároveň mě to baví, takže to je jako 4 

příjemný spojení obou věcí. 5 

Tak to je ideální. 6 

No, i když je to náročný, samozřejmě.  7 

Vidíš teď svou volbu, stát se klinickým psychologem, jako dobrou nebo kdybys měla 8 

možnost, profilovala by ses jinak? Máš v plánu změnit do budoucna to zaměření?  9 

Já bych určitě chtěla zůstat v klinický psychologii. Něco co se bude měnit v tom mým životě 10 

budou jako různý oddělení. Ráda bych třeba, taky zjišťuju, že práce toho psychoterapeuta je 11 

hrozně jako hezká a ráda bych do ní někdy dospěla a cejtila se na toho psychoterapeuta. Teď 12 

mám jako pocit, že jsem psycholog v tý pre-atestaci a že to, v čem mi je jako dobře, je teď ta 13 

psychodiagnostika. Ten kontakt s těma dětma, na základě kterýho určuju nějakou další 14 

intervenci pro ně. Takže já jsem hrozně ráda teď tam, kde jsem, jsem teď spokojená. A když to 15 

řeknu úplně tak natvrdo, tak bych nechtěla zůstat čistě tam, kde jsem celý život. Myslím, že je 16 

důležitý nějak dynamicky odpovídat na to, co člověku ten život přináší. No myslim, no, třeba 17 

se to tak stane a bude to dobře. Ale spíš si myslím, že by to byla škoda, i nějakým způsobem 18 

mě bavilo nějak dynamicky odpovídat na to, co se v tom životě děje a doufám, že tomu tak 19 

bude i nadále, veřim a myslim si, že to bude pořád ta psychologie klinická, protože ta mě hodně 20 

baví, ale hlavně i ta neuropsychologie, do který směřuju a hodně se mi líbí oblast ty pediatrický 21 

neuropsychologie, tak je to hodně široký. A hlavně chci reagovat na to, v čem je mi v tu chvíli 22 

dobře a v čem uvidim nějakým způsobem i ten můj otisk věcí a bude mě to naplňovat a uvidim, 23 

že tam ta moje práce má smysl 24 

Jak práce zasahuje do tvého soukromého života? Máš podporu blízkých, přátel? 25 

Já myslim, že určitě. Kor ta naše práce nemůže nezasahovat do soukromého života. Že i ty 26 

témata klientů v nás nějakým způsobem zůstávaj. 27 

Zasahuje to třeba nějak negativně nebo pozitivně do tvého života? 28 

Jo, kor třeba ještě předtím, než jsem započala výcvik, tak nějakým způsobem jsem nebyla 29 

schopna si odlifrovat ty věci. Nějaký jsem si nosila domů, když to byl nějakej těžkej den. 30 

Napadá mě třeba ten jeden náročnej pacient. Takže někdy to ovlivňuje i negativně, že přijdu 31 

domů a nedokážu se úplně odprostit od toho, co se dělo. A v tý nemocnici, na druhou stranu já 32 

tam vidim obrovskej jako benefit, že někdy to přiznání může být nějakým způsobem těžký a 33 

člověk by radši nepřemejšlel o takových věcech a opravdu to člověku hodně nastavuje hodnoty. 34 



 

 

 

Když jsme jako, třeba mě přijde to téma umírání. My jako psychologové se s tímhle tématem 1 

dostáváme s těma lékařema do kontaktu. My jako psychologové se dostáváme s tím tématem 2 

do kontaktu právě skrz právě nějaký prožívání s nejbližšíma. A v těchhle chvílích se ukáže, co 3 

je pro nás v tom životě nejdůležitější. Tak to mi přijde jako hrozně cenný, že před tim právě 4 

neutečeme a že si neustále třeba já přemýšlím, co je pro mě teď jako důležitý. Co opravdu, bez 5 

čeho já, kdyby mi teď prostě doktorka řekla nějakou špatnou prognózu, špatnou zprávu, tak co 6 

já bych jako, jaký priority bych v tu chvíli měla. Tak to mi přijde hrozně důležitý, že nějakým 7 

způsobem máme tohle zrcadlo a byla bych ráda, až jednou budu stará, tak díky tomu mi jako 8 

nějak věci neutekly, protože jsem se pokoušela dívat na to, co je pro mě v tom životě důležitý, 9 

v těch jednotlivých chvílích.  10 

Skrz tu psychologii? 11 

No i kolikrát na tom dětským to téma tý smrti zaznělo a i ty hodnoty tam zaznívaj. A to se mi 12 

zdá důležitý.  13 

Změnilo se nějak trávení tvého volného času po nástupu do zaměstnání? Máš více nebo 14 

méně volného času a jak ho trávíš? 15 

Já myslim, že ho mám tak stejně, mě ta struktura vyhovuje. Samozřejmě vstávám dřív, než jsem 16 

vstávala při škole. Taky jsem bydlela kousek od školy, tak to je čas, o který jsem přišla, tak se 17 

snažím nějak rozumně spát, protože ráda spim. Myslím si, že je to důležitý. A taky člověk, jak 18 

nějakým způsobem ví, že bude pracovat, tak si víc ten volnej čas chrání, nějakým způsobem si 19 

budovat ty hranice. Příjemný je taky, i když nějakým způsobem se to ještě neděje, jak jsem toho 20 

měla hodně před státnicema, tak když jsem přišla domů, tak jsem se ještě učila, tak teď, když 21 

jsem doma, mám míň povinností, ale furt ještě, jak spolupracuju s panem docentem, píšu ty 22 

zprávy, pracuju na tom doktorskym, tak furt jako hodinu, dvě strávím doma nějakou prací 23 

odbornou. Ale rozhodně je to míň, než před těma státnicema, kdy jsem se prostě učila osm 24 

hodin denně. Takže tak. 25 

A když máš teď pravidelnější režim, je to pro tebe třeba lepší, než předtím, kdy ten čas 26 

nebyl tak strukturovaný? 27 

No přesně, třeba o zkouškovým. A mě ta struktura vyhovuje a proto jsem i ráda za tu práci v tý 28 

nemocnici. Myslim si, že vědět, jak ty věci jsou, jak jdou, je dobrý. Že třeba v tom nám ty děti 29 

s poruchou autistickýho spektra nastavujou dobrý zrcadlo, že nějakým způsobem nemusíme 30 

mít nějakým způsobem rigidní ty rituály a tu strukturu dne jako maj oni, ale myslim si, že mít 31 

nějakou strukturu dne a vědět, jak to jde, je dobrý.  32 

A jak konkrétně trávíš svůj volný čas? 33 



 

 

 

No hodně jsme provázaný s přítelem. Jak já jsem chtěla dělat dějiny umění a jeho taky zajímá 1 

ta moje psychologie a nějakým způsobem se zajímá o to, co dělám. Tak spolu hodně chodíme 2 

na vernisáže. Když to jde, tak jezdíme do zahraničí na Biennale a tak. A taky někdy jsem jen 3 

doma a koukám se na filmy a moje spolubydlící je režisérka na DAMU, takže často chodím do 4 

divadla. Tak nějak se snažím, aby to bylo pestrý a pokaždý, co se cejtim. Někdy se mi prostě 5 

nechce ven, tak jsem doma a čtu Irvina Yaloma a dám si čokoládu a jsem spokojená.  6 

Jak je pro tebe důležitý úspěch v práci a hodnocení tvé práce tvými kolegy a blízkými? 7 

Jo to je dobrá otázka. No já, pro mě ten pocit přijetí je hrozně důležitej a prostupuje tak nějak 8 

vším a u těch doktorů mě mrzí, že ta zpětná vazba se tam moc nedává, tak to je něco, co mě 9 

mrzí a myslim si, že je to dobrý. Takže ocenění a nějakej pocit přijetí, i když je ta negativní 10 

zpětná vazba, takže o to stojím. O ty pozitivní samozřejmě víc, než o ty negativní, ale ty 11 

negativní jsou taky důležitý a je to tam všude. A to je něco, co mě vždycky tak nějak nakopává, 12 

když v tý nemocnici mi někdo řekne, že se mi něco jako povedlo, že nějakým způsobem tam 13 

patřím, tak to je super.  14 

A to za tebou někdo přijde nebo je to na těch vašich setkáních? 15 

Třeba na kazuistickym semináři za mnou paní doktorka přišla, tak to bylo fajn. U těch lékařů 16 

je to tak, že si člověk o tu zpětnou vazbu musí spíš říct, ať je to pozitivní nebo negativní a záleží. 17 

A od přítele to třeba přichází samo, tak to je fajn, tak to má bejt.  18 

Jakou máš představu o budoucím průběhu tvé práce? Máš třeba obavy z něčeho? 19 

No teď bych určitě chtěla dodělat tu pre-atestaci. Ale nedělám si tak nějak, jak jsem teď opravdu 20 

byla v zátahu prostě a sprintovala jsem, tak teď už není potřeba to mít za 5 let. Klidně si tu pre-21 

atestaci udělám za 6, za 7 let. Spíš jako ta představa, spíš bych tam jako chtěla dozrát. Tam, kde 22 

jsem, je mi dobře. Já mám ten úvazek na 3 roky, po dobu mateřský paní doktorky, tak uvidíme, 23 

co v tom roce 2016. Co se nějak vyvrbí, kam nastoupim nebo jestli mě to prodloužej, to všechno 24 

uvidíme. Určitě chci zůstat v tý klinický psychologii, myslim si, že v rámci preatestace je to i 25 

důležitý, abych byla i na dospělým oddělení a chtěla bych si udělat nějaký kolečko, ale nějakým 26 

způsobem vím, že tam chci zůstat, ale nemám nějak přesně daný cíle. Chtěla bych jako vždycky, 27 

že když uvidim, že mě někde něco tlačí nebo že se něco tam chci dozvědět, tak opravdu se učit, 28 

držet se třeba tý neuropsychologie. Teď je hodně i na tom našem oddělení aktuální ta 29 

psychosomatika. Takže pořád nějak reagovat na ty podněty, co přicházejí zvnějšku, nějak na ně 30 

odpovídat a směřovat dál.  31 

Co bys poradila studentům, kteří by se chtěli profilovat na klinickou psychologii? Na co 32 

se mají připravit? 33 



 

 

 

Já myslim, že jako to, co mi dalo nějakou výhodu bylo, že já jsem vždycky dělala to, co mě 1 

bavilo. Tu neuropsychologii jsem dělala proto, že se mi líbil ten kurz a najednou jsem zjistila, 2 

že ty věci, co se tam učej, že mi přijdou dobrý a že jim věřim. A těm lidem, co by chtěli do tý 3 

pre-atestace a co by chtěli dělat psychologa, bych vlastně nějakým způsobem radila to samý. 4 

Jít směrem, kterým člověk chce jít, opravdu se o něj zajímat a nedělat ty věci povrchně. Mám 5 

dojem, že člověk, i když to stojí práci, tak zkouší jít hloubš za ty věci a zkouší se dívat, co tam 6 

je. A je to něco, co bych pořád ráda viděla a snažila se to podporovat i u sebe. Kupovat si ty 7 

knížky a nějak furt stimulovat sama sebe k tomu, že přeci to nemůžem dělat nějak jako 8 

stereotypně a jet, ale opravdu jako, když to budu dělat tak, jak mě to baví, jak tomu věřim a aby 9 

tam pro mě bylo něco, co se mi najednou bude zdát jako ta kvint esence toho vyšetření, aby to 10 

nebylo prostě jen jako papír, tužky, kostky, Raven, čau, ahoj, ale aby tam bylo i něco, co mi na 11 

tom vyšetření přijde důležitý. Nějaká ta jiskra v tom, abych viděla, že něco jako mi odhalí, 12 

někde uvidim toho člověka tak, jak je, tak to mi na tom přijde dobrý, to mi na tom přijde 13 

důležitý. Nejet to prostě jako mechanicky.  14 

Já se ještě vrátím k tý otázce. Kdybys měla celkově zreflektovat tvou cestu tam, kde jsi 15 

dnes.  Jestli pro tebe byla náročná, v jakých aspektech a co pro tebe nebylo tak náročné? 16 

No ono já jsem si říkala, ježiš marja, už jsem v nemocnici, tam pracuju, to je geniální. Jako, že 17 

jsem tomu skoro nemohla uvěřit. Ale najednou jsem měla pocit, že to najednou přišlo s takovou 18 

samozřejmostí a že ta samozřejmost zas tak samozřejmá nebyla. Bylo to tím strašně jako mý 19 

práce, zájem o ten obor a možná i to, co jsem jako zmínila, ta moje lenost dělat věci jen jako, 20 

abych je udělala, ale radši jako nějaká síla na začátku a vložení vlastní iniciativy do toho, aby 21 

člověk dělal věci, kterým jako věří. Jo jako uzpůsobit se, abych byla líná tím svým způsobem 22 

a být tam, kde je mi dobře. Takže náročná určitě byla. Kor, kdyby ses mě zeptala v tom 23 

státnicovým tejdnu, kdy tam byl ten projekt na doktorský a obhajoba diplomky a státnice a ještě 24 

ten tejden potom pohovor do práce. Tak to určitě náročný bylo a člověk si pořád připadal 25 

zkoušenej. A ta moje celá zkušenost, je hodně ovlivněná tím, že všechny tyhlety věci, na který 26 

jsem se bála, jestli jako stačim a jestli na ně nějakým způsobem jsem dobrá, tak nakonec to tak 27 

vyšlo, že se to všude podařilo, takže pro mě to dobře skončilo. A jsem ráda tam, kde teď jsem. 28 

Ale určitě to nebylo nic, co by ke mně přišlo samo. A mám dojem, že je to hodně o tom, co 29 

člověk jako cejtí a jít tam, kam ho to nějak táhne. Že když je ten člověk tak jako u sebe a dělá 30 

to, co ho baví a nějakym způsobem je i motivovanej těma lidma okolo. A má ten cíl dělat ty 31 

věci, kterejm věří a který mu za to stojej i přes to úsilí, tak potom je to jako nějakým způsobem 32 

zase ta těžká cesta mnohem snesitelnější. To je to Franklovo, že když má člověk proč, tak snese 33 

jakékoliv jak.  34 



 

 

 

Teď taková škála spokojenosti v práci. Jak bys ohodnotila tvou aktuální spokojenost 1 

v práci od 1 do 5? 2 

Tak já bych dala někde jako 4-5, ale tak dám 4. A je to proto, že si myslim, že já tam ještě mám 3 

leccos dělat na sobě a taky i to prostředí. Není to tak, že člověk nějak vejde do toho prostředí, 4 

ale musí si to nějak uspořádat.  5 

A co by ti pomohlo teď tu spokojenost zvýšit? 6 

Jo no, určitě nastavit si ty hranice. Vlastně jak jsme se dneska bavily o těch zprávách. Že abych 7 

to psychologický vyšetření dělala tak, aby ho nemohlo nahradit poradenství nebo čistě vhled, 8 

ale abych ho dělala tak, aby to za to stálo, tak to stojí nějaký moje úsilí, na kterym musim 9 

zapracovat. Stojí to taky nějakej můj čas, právě, kterej si musim získat v tý nemocnici. Je na to 10 

nějak připravit a ukázat jim, že za to stojim. A že to stojí to vyšetření. Ale že já jsem toho 11 

schopná a že se jim vyplatí mi ten čas věnovat, protože v tom vyšetření se to bude potom nějak 12 

zrcadlit. Takže to je taková věc. Jak mi teď dopoledne volala ta moje kolegyně, tak to ve mně 13 

rezonuje. A i po konzultaci s mojí školitelkou, která to tak jako hezky pojmenovala. Je to určitě 14 

pravda a zase je to jako práce na mně, protože že si nastavim hranice je moje zodpovědnost a 15 

abych já si je nastavila dobře. Protože já primárně, vždycky ten psycholog má jednat v zájmu 16 

toho, koho vyšetřuje. A zase v zájmu toho člověka, dítěte nebo dospívajícího je, aby to 17 

psychologický vyšetření bylo udělaný tak, aby mu nějakým způsobem nasměrovalo to další 18 

směřování. Ať už by to byla léčba nebo spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 19 

nebo středisko raný péče, ale vždycky je potřeba tohleto doporučení nebo závěr a z toho 20 

vyplívající doporučení, postavit na nějakým dobrým diagnostickým vyšetření, rozhovoru, 21 

pozorování a hlavně vztahem s tim dítětem a nějakou spolupráci. No a to chce samozřejmě jako 22 

nějakou sílu, chce to i nějaký kompetence, na kterých musim pracovat a právě ten čas. Takže 23 

teďkon si jako, mým hlavním cílem je, na těchhle všech věcech zapracovat, abych ty věci mohla 24 

dělat tak, abych si za nima mohla stát a říct si, takhle jsem to udělala, jak nejlíp jsem mohla. 25 

Jaké používáš metody u toho vyšetření? Jak probíhá samotné vyšetření? 26 

Jo, vždycky nejdřív s rozhovor s rodičema nebo, když tam je jenom dospívající, tak 27 

s dospívajícím, jako anamnéza. Pozorování to tam jako prochází celou tou dobou, ale začíná už 28 

tím prvokontaktem, že jdu za tím člověkem na pokoje nebo tak. A pak se to liší podle problémů. 29 

Inteligenční vyšetření nebo to kognitivní zhodnocení toho vývoje nebo projektivní techniky, 30 

ten Rorschach nebo Tematicko apercepční test, je zase u těch psyhosomatickejch poruch. Řekla 31 

bych, že u nás je víc toho klastru těch vyšetření, vždycky podle toho, o co u toho vyšetření jde, 32 

tak vybírám ty metody. Ale vždycky se snažím navázat nějakej dobrej kontakt s tim, s kym tam 33 

jsem, protože to mi přijde jako alfa a omega. A ty testy jsou jako důležitá berla, pro nás 34 



 

 

 

začínající psychology bych řekla. To vyšetření je něco, na čem si může stát ze začátku, na 1 

něčem pevným.  2 

Napadne tě ještě něco, co bys ráda chtěla sdělit a co nezaznělo? Něco k výkonu tvé profese, 3 

na co by ses třeba chtěla zeptat svých kolegů? 4 

No, co ve mně rezonuje už nějakou dobu, jestli člověk není uzavřenej nějak v těch svejch před-5 

porozuměních. Jestli nějakým způsobem, přesně jako ta otevřenost těm novejm věcem, novejm 6 

metodám, novejm teoriím. To, co tam třeba zaznívá s tou autistickou holčičkou. Opravdu jestli 7 

na toho člověka nekoukáme jako na objekt. Jestli se náhodou o něco neochuzujem, když 8 

zastáváme to jedno stanovisko. Jestli náhodou už tam nejsme my, jako ty zkostnatělý. Ta 9 

zkostnatělost to je jako blbý. A hlavně jde to jako proti zájmům toho vyšetření, toho klienta. 10 

Takže jako nějaká ta otevřenost. Když bych já si měla něco napsat na zeď tý svý vyšetřovny, 11 

tak by to asi bylo to, jestli jsem dostatečně u sebe. Jestli jsem se nějakým způsobem od sebe 12 

nevzdálila. A pak to, jestli jsem otevřená těmhle věcem, jestli nejedu v nějakých kolejích, co 13 

mě brzo dovedou k pocitu vyhoření, ale rozhodně ne k nějakýmu validnímu, kvalitnímu a 14 

nějakýmu hlubšímu výsledku, analýza a k nějakýmu zpracování těch věcí.  15 

Mě třeba napadlo představit si, jak bylo v tý poloze toho vyšetřovanýho. Jak by mě to 16 

bylo příjemný nebo jak bych chtěla, aby ke mně ten člověk přistupoval.  17 

Jo, furt si dávat zrcadlo.  18 

Nebo by mě třeba napadlo, co tý psycholožce o mně běží hlavou. Jestli o mně přemýšlí 19 

jako o člověku nebo je to nějaká rutinní záležitost.  20 

Jo, mě říkaj lidi, že jim vadí, když si píšu, ale tam je opravdu těžký si nepsat. Že já kdybych si 21 

každýho člověka, co tam mám, si natočila, tak to půjdu hrozně blbě stíhat, kdybych se pak 22 

koukala na dvou hodinový záznam a pak si to zase celý přehrávala. Tak opravdu to by člověk 23 

zvládal už jen toho jednoho člověka denně. A i když by to bylo hezký, tak psaní těch bodů mi 24 

přijde důležitý. A vim, že jim je to nepříjemný, tak já jim říkám, že si píšu jen to, co říkaj. Že 25 

tam opravdu není nic dalšího, že to jsou jen témata nebo nějaký body. I pak se třeba doptat dál 26 

„Vy jste zmínila tohle…“. Že to je spíš pro mě, by mi tam nezapadlo něco, na co se chci zeptat. 27 

A to je taky něco, na čem musím hrozně pracovat. Že si občas po vyšetření říkám, ježišmarja, 28 

vždyť na tohle jsem se zapomněla zeptat a to tam taky může nějakou roli hrát. Takže je to prostě 29 

spousta práce na sobě přede mnou, ale těším se na to a uvidíme, co to donese.  30 
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Datum rozhovoru: 30.1. 2014 
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Kdy ses poprvé začala zajímat o psychologii jako takovou? Co tě motivovalo? Inspiroval 1 

tě někdo, třeba nějaký učitel? 2 

Tak psychologie mě asi vždycky zajímala. Jak spolu lidi komunikujou, vztahy atd. Vlastně na 3 

střední jsem chodila do takový skupiny, kterou pořádala pedagogicko-psychologická poradna. 4 

Peer program se to jmenovalo a byl to vlastně roční sebezkušenostní výcvik, když se to tak 5 

řekne. Spíš to bylo o tom, taky se učit nějakejm technikám, ale trošku taky pracovat sám se 6 

sebou a na tom mi to jako hodně došlo, ale i předtím jsem věděla, že nějak mě ta psychologie 7 

táhne a že jsem si asi nedokázala představit, že bych studovala něco jinýho, protože mě všechno 8 

šlo tak průměrně a v ničem jsem moc nevynikala. A ty vztahy mě zajímaly úplně nejvíc, tak to 9 

bylo takový první stěžejní. A ovlivnilo mě samozřejmě prostředí lidí, který tam byli. My jsme 10 

potom začaly dělat skupiny s dětma z dětskejch domovů, takže se to postupně nějak profilovalo 11 

na tý střední.  12 

Byl třeba někdo konkrétní, kdo tě inspiroval k tomu? 13 

Na střední byla zástupkyně ředitele, která hrozně dobře vedla společenský vědy a hlavně 14 

filosofii. A společenský vědy bylo něco, co mě hodně bavilo a nějaký úvahy o nějakejch 15 

knížkách. Tak to nebyla jako jen psychologie, ale spíš společensko-psychologický uvažování, 16 

filosofický a tak.  17 

Byla ještě nějaká oblast na začátku, která tě zaujala? 18 

Předtím ještě dávno, dávno a už možná na základce mě hodně zajímalo téma drog a jako 19 

primární prevence těhlectěch věcí a to je třeba odvětví, kterýmu bych se teďka fakt nechtěla 20 

věnovat, jo, že to bylo takový období, jsem byla taková výstřední. Brzo jsem kouřila a měla 21 

jsem kamarády, kteří měli zkušenosti hodně brzo a já jsem jim tak jako pomáhala. Takovej 22 

trošku zachránce. Zpětně se tomu trošku směju, jak se to ve mně utvářelo. Takže možná ne na 23 

tý střední, ale už na tý základce jsem se přátelila s těma opuštěnejma dušema, který maj špatný 24 

rodinný zázemí a podobně.  25 

Kdy se poprvé rozhodla stát se klinickou psycholožkou? Jestli tě zase někdo inspiroval? 26 

Tak já tim, že jsem studovala na bakaláři psychologii a specku (pozn.: speciální pedagogika), 27 

tak jsem si uvědomila, že specku fakt dělat nechci. Že to byl pro mě spíš vopruz. Když něco, 28 

tak třeba poruchy chování a etopedie. A byť jsem předtím měla hodně zkušeností s lidma 29 

s mentálním postižením, tak jsem měla pocit, že to mám jako za sebou. A víc mě jako lákalo to 30 

klinický, pracovat nějak s traumatem pod zdravotnictvím. Jsem si o tom četla a možná jsem se 31 

tím vymezila v rámci té školy, tak jsem si uvědomila, co mě jako baví, nebaví. A pak a tom 32 

magistru, hodně mě stáže ovlivnily a v tu chvíli mě to bylo už jasný, že ty pedagogický 33 

předměty mě moc nebavily. Omlouvám se našim vyučujícím. Takže to bylo takový, že mě to 34 



 

 

 

moc nebavilo a v podstatě mě pak začalo zajímat trauma a práce s traumatem a hodně jsem tíhla 1 

k psychoterapii. Jsem ve výcviku syntetickym, kterej pracuje s tělem a víc o práci s tělem a 2 

psychoterapii. Pak jsem byla na ročním studijním pobytu, kde jsem studovala a pracovala jsem 3 

s uprchlíkama a s traumatizovanejma, tak mě to jako došlo, že to nejde jinak. A nějak ještě si 4 

myslim, že v rodině máme překonávání různých bariér a tim, že je to tady nějak těžký, tak já 5 

nevim, proč furt mám tendenci nějaký věci překonávat. Že to nebylo tak jednoduchý, ale se 6 

spoustou věcí tady jsem byla jako nespokojená. Ale spíš to bylo o tom, že to pedagogický 7 

zaměření mě nebaví.  8 

Tak ještě bych se zeptala na ty stáže, které sis asi vybírala sama, kam chceš jít? 9 

Jo, já jsem v tý době měla už docela kontakty, tak jsem byla v RIAPSu, byla jsem na 10 

neonatologii v Brně, s malinkejma nedonošenejma dětma tam hodně pracujou. V rámci těch 11 

klinických pak v Bohnicích jsem byla, pak jsem byla na chíře dětský v Motole, na Karláku pro 12 

poruchy příjmu potravy pro ženy dospělý. A to jsou všechno ty klinický, a pak jsou ještě ty 13 

pedagogický, že jo. Nějakej školní psycholog a pedagogicko-psychologická poradna, že vlastně 14 

jich bylo hodně. To bylo asi nějakejch 10, 12 pracovišť, kde jsme museli být. Má to asi nějakých 15 

760 hodin stáže, což znamená, kdyby to bylo 5 měsíců úvazku, když jsem si to jednou počítala. 16 

Což je jako hrozně moc. To tam asi nastavila Asociace klinickejch psychologů nebo 17 

Ministerstvo, aby nás pak pustili právě do tý kliniky, tak nám dali jako nějakej požadavek, 18 

kterej po nás maj, abychom měli nějakej počet stáží. Ale teď to neberu jenom ty stáže, ale napsat 19 

z toho velký statě. Jakože toho bylo hodně.  20 

Ale bylo to asi přínosný, ne? 21 

Jo, hodně, hodně, ale možná psát tolik věcí mi přišlo moc zbytečný no. Ale určitě mě to 22 

ovlivnilo a bylo to přínosný, vidět ty pracoviště.  23 

Na co by se podle tebe měla zaměřovat výuka klinických psychologů? Jaké znalosti, 24 

dovednosti, jako praxi by měli mít? Jakým výcvikem by měli projít? Co je podle tebe 25 

nejdůležitější? 26 

Já si myslim, že hodně důležitý je nějak prakticky těm lidem, budoucím klinickým 27 

psychologům, říct, jak to v tý praxi vypadá, už v tý škole. Protože já jsem vlastně měla strašně 28 

málo informací, jak to v tý klinice jako je. Bylo to pro mě pořád hodně abstraktní. Že v rámci 29 

úvodu do klinický psychologie, ve smyslu, že tam teda se pracuje s terminologií a co pacient a 30 

jeho prožívání a co ten klinickej psycholog a tak dále. Tak víc se jako zaměřit na tu praxi a 31 

nějaký kazuistický případy nebo co se tam jakoby odehrává. Tak jak je to teď nastavený, těžko 32 

říct no. Je to jako náročný hodně, ale má to svý důvody, abychom se dostali nějak na roveň jako 33 

lékařů a těžko říct no. Když to vzdělávání je fajn, když to jde hladce, ale ono to úplně hladce 34 



 

 

 

nejde a stojí to velký peníze a zaměstnavatelé na to nechtěj dávat dostatečně peněz. Takže jako 1 

nějak víc propojit jednotlivý instituce. 2 

Aby třeba zdravotníci věděli, že je to přínosný ten psycholog tam? 3 

Tak, no. A aby, jako, že my chcem psychologa, ale ta instituce potom tomu nejde naproti a 4 

vlastně nedává dovolený na vzdělávání, neplatí to vzdělávání a je to takový…nějaký instituce 5 

samozřejmě jo nějaké ne a těch míst je hrozně málo. Takže aby ty požadavky, co má ten Institut 6 

postgraduálního vzdělávání, kde teda to vzdělávání se koná, aby teda to bylo jednodušší v tý 7 

praxi, protože v tý praxi to pak moc jako nefunguje. Je to jako náročný, je tam spousta takových 8 

zmatků a na začátku než člověk pochopí, co má všechno udělat, je to takový jako těžko 9 

pochopitelný. A víceméně pak s tím výcvikem, pan B., který vede to vzdělávání, tak nesouhlasí 10 

s tim, aby klinickej psycholog měl výcvik psychoterapeutickej. Nebo že to není podmínkou pro 11 

to vzdělávání. Jakože pro nějaký působiště ano, ale že to není podmínkou toho vzdělávání. 12 

Když dělat jenom diagnostiku, tak nemusí mít diagnostik výcvik přece. To si úplně nemyslim 13 

jako jo. Bůhví, kam se člověk posune. Otázka, jestli by to mělo být jako povinný, ale já si 14 

myslim, že je to velmi zásadní, že ten výcvik je jako důležitej.  15 

Jo, že ten výcvik tě posune dál a změní pohled na toho člověka? 16 

A na sebe, na tu práci, nějakou jako sebereflexi atd. Myslim si, že je to hodně důležitý. Jako 17 

možná bych, to by bylo na celej hodinovej rozhovor tohlecto. A sama do toho furt jako 18 

prokoukávám, takže mám na něco kritickej pohled a možná tomu ještě nerozumim úplně. Furt 19 

se do toho jako prokousávám a je to těžko pochopitelný no. 20 

Jsi vlastně říkala, že teď jsi zaměstnaná 4 měsíce, že jo? 21 

Teď jsem pátej, no 5 měsíců.  22 

Jak hodnotíš přípravný kurz psychologa ve zdravotnictví, který jsi teda už dokončila?  23 

No špatně no. 24 

Dělala jsi ho na tom IPVZ? 25 

Hm. Ona to jako pořádá filda tady v Praze. Jako prej se to asi zlepšilo, že to bylo ještě horší 26 

v minulejch letech. Já jsem to dokončila minulej duben. A stojí to 9000,-. Myslim si, že je to 27 

taková pračka peněz. Nemyslim si, že je to tak kvalitně udělaný, aby to stálo 9000,-. Jakože to 28 

je hodně peněz. A nějaký z těch přednášek jsou nekvalitní, k ničemu. Takový jako základní 29 

věci dávaj a člověk potom něčim musí projít znova v rámci tý před-atestační přípravy. Takže 30 

mi to v něčem přijde úplně jako zbytečný. Neříkám teda, že by to nemělo bejt, ale nějak se 31 

zamyslet, aby to bylo nějak jinak, míň peněz, víc prakticky. Fakt je tam dost věcí proti kterejm 32 

jsem. Ale byly tam nějaký přednášky jako fajn, dobrý. Říkám si, jestli tohle už nedělat nějak 33 

v rámci výuky ve škole, nevim fakt. 34 



 

 

 

Je to teda povinnej kurz? 1 

Je to povinnej kurz a je to povinnej kurz i zpětně pro nějaký psychology, takže oni tam pak 2 

chodili, že musej, ale při tom to z tý praxe už fakt všechno znaj.  3 

Hm, to už mi vlastně říkala i slečna na minulém rozhovoru, která chodila jinam na ten 4 

kurz, že je to zbytečné… 5 

Neznám nikoho, kdo by říkal, že to je dobrej kurz, vhodnej kurz. Něco dává, ale aby se za to 6 

platily tak velký peníze, mi přijde šílený.  7 

Vzpomeneš si třeba, co se ti konkrétně nelíbilo? 8 

Tam byly nějaký jako, a teď nevim, jak se to jmenovalo. Zásady zdraví nebo tak nějak. Takový 9 

jako obyčejný, jako zajímavý, ale přišlo mi to prostě. Nebo jak zdravotnictví funguje, tak někdy 10 

i přišlo, že nejsou připravený na to, že jsme psychologové a nehovořili k nám jako 11 

k psychologům, ale jako k nějakejm studentům nevim čeho, nějakejm laikům. Ale že kolikrát 12 

to nebylo zaměřený na nás jako na psychology, takže blbý no. Třeba první pomoc tam byla 13 

dobrá, ta mi přišla fajn. To právo, byť bylo nejhorší, tak teď se už nějak zlepšilo. Tam přímo 14 

byla právnička, která má s tím zdravotnictvím něco do činění, takže jo. Ale nějaký byly fakt 15 

strašný. 16 

Hm, takže ty lidi tam byli nekompetentní?  17 

No, pro psychology určitě. A zrovna, když to teda neučí ta vejška, jak to v tý klinický 18 

psychologii funguje. Tak aspoň tam to nějak víc uvést do praxe. To možná víc tady na škole 19 

jsme se něco dozvěděli od paní doktorky A., než na tomhle kurzu, což mi přijde strašný.  20 

A pak v průběhu té před-atestační přípravy, která je 5 let, jsou tam nějaké další kurzy, 21 

kterýma musíš projít? 22 

Tam jsou kazuistické semináře jedno za 14 dní na akreditovaném pracovišti. To je taková jako 23 

supervize, to je povinný. A pak je povinná znova nějaká legislativa, první pomoc, nová a znova 24 

za to musíš zaplatit. Ne všechno jako na tom kurzu. A potom tam jsou jednou za semestr, jeden 25 

den cyklus přednášek na daný témata s kazuistikou. To jsou takový základní a pak člověk nabírá 26 

kredity za nějaký ostatní, v rámci diagnostických metod a tak dále. To je pak nějak volitelný.  27 

A na konci se dělá nějaká zkouška z toho? 28 

Jo jo.  29 

Další otázka je na porovnání přínosu praxe (stáže a současné zaměstnání) a školy pro 30 

výkon tvé profese? Kdybys to ohodnotila na škále do 1 do 5.  31 

Tyjo to je těžký. To bych pod tím viděla ještě x dalších otázek, co v tý škole a tak dále.  32 

Můžeš to ještě nějak okomentovat. 33 

Tak škola, jestli mě připravila dostatečně na výkon mé profese. Teďka toho klinickýho, jo? 34 



 

 

 

Hm.  1 

A ta praxe, ve smyslu těch stáží, co jsem měla a i teďka těch 5 měsíců nebo ta praxe předtím, 2 

v rámci tý školy? 3 

No. 4 

To by asi měla být praxe v rámci tý školy. Protože s každým, s kým budeš dělat rozhovor, ji 5 

měl jinak.  6 

No, tak praxe v rámci tý školy. 7 

Tak to musim dát takhle. 3 8 

Absolvovala jsi nějaký psychoterapeutický kurz nebo jím právě procházíš a jaký? A 9 

změnil se tím nějak tvůj pohled na tvé pacienty, na profesi a na sebe sama?  10 

Tak jsem ve výcviku v biosyntetickym, v druhým roce. Mám to moc ráda. Je to pro mě přístup, 11 

kterej je tak nějak můj osobně, jako že ta filosofie je taková mě blízká hodně. A určitě ten 12 

přístup mě nějak mění a furt se to tak nějak profiluje a je pro mě hodně důležitej ten výcvik k 13 

tý mý práci. Jako, že si to nedokážu bez něj představit.  14 

Mohla bys trochu popsat ten biosyntetickej výcvik? 15 

Tak to je biosyntéza, která je normálně akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví. Takže můžu, 16 

až budu mít hotovou kliniku, dostat případně smlouvu s pojišťovnou. No a tam se hodně pracuje 17 

s tělem, a jakože to není jenom verbální terapie. Dovoluje se tam i nějaký kontakt. S dotykem 18 

se tam pracuje. Neznamená to, že se hnedka vrhnu na toho klienta na začátku, že tam je nějaký 19 

vývoj. A kouká se na toho klienta jako fakt celostně. A je hodně jako bezpečná metoda a jde 20 

tak nějak k vlastním zdrojům, co ten klient má a není taková jako traumatizující jako třeba 21 

psychoanalytickej výcvik. Hrabání se v minulosti fakt do detailů a procházet nějakou jako re-22 

traumatizací, což ta biosyntéza se snaží eliminovat. Takovej hezkej přístup.  23 

Tak přejdeme ke vstupu do zaměstnání. Pomohly ti nějaké kontakty na kolegy, při vstupu 24 

do zaměstnání? Jak jsi hledala své současné zaměstnání? 25 

Tak v podstatě první, co jsem udělala, že jsem kontaktovala mý kontakty, kterých je docela 26 

dost, ale prostě nebyly tam místa, jo. Takže oni my nemohli nijak pomoct a v podstatě jsem se 27 

dostala někam, kde nikoho neznám a neznala jsem, takže to bylo hodně příjemný, že já jsem už 28 

chtěla hodně nastoupit do práce, takže jsem byla hodně iniciativní v tom, že jsem obesílala, 29 

obvolávala nejdřív všechny instituce zdravotnický v Praze a pak jsem začala teda se 30 

Středočeským krajem a tak jsem po nich vždycky chtěla adresu e-mailovou, kam bych poslala 31 

životopis. Tak jsem psala i do tý T. Poslala jsem tam životopis, oni řekli, že ne, ale po nějaký 32 

době, nevim dvou měsíců, se mi sami ozvali, že potřebujou psychologa.  33 

A tam teda dojíždíš každý den z Prahy? 34 



 

 

 

Jo, náročný no… 1 

Jak jsi spokojená s pomocí a komunikací s tvým školitelem? Jak ti pomáhá? 2 

Ee, tak to je jako složitý ještě v tom, že já pracuju na neakreditovaným pracovišti. Nemůžu mít 3 

školitele, školitelku, musí být z akreditovanýho pracoviště. Kdy to je vlastně daný 4 

ministerstvem, kdo tu akreditaci získá. Takže já jsem si musela najít školitele zvenku, 5 

z nějakýho akreditovanýho pracoviště. S čím byl ze začátku poměrně problém, nějak to řešit 6 

byrokraticky a chtěla jsem to mít v místě pracoviště. Tam přišly ti komplikace, že si to musim 7 

jako hradit sama, toho člověka. A je to tak, jako že ta moje nadřízená ona je jako fajn, ale já 8 

jsem tam zástup za mateřskou dovolenou, za psycholožku. Tím pádem, že bych měla nějakou 9 

vyrovnávací smlouvu, že bych tam byla na nějakou dobu a oni zaplatili vzdělávání, tak to padá, 10 

ale já v podstatě ani nevim, jestli bych to chtěla, protože T. je daleko a já tam 5 let nevydržim. 11 

Jo ale pak je nevýhoda v tom, že nemám dostatečně volna na všechny tyhle věci. A momentálně 12 

mám teda školitele v U., ale teďka od ledna, takže se školitelem ještě nevim, jak jsem 13 

spokojená. Působí fajn, jsem ráda, že mě tam přijali a já s ním budu v kontaktu a budu tam 14 

chodit na ty kazuistický semináře jednou za 14 dní.  15 

Takže školitel vede ty kazuistický semináře? 16 

Tak. Někde je to i tak, že ten školitel zapisuje ty jednotlivý výkony do lookbook se to jmenuje, 17 

jako index a většinou vede i ty semináře. Nemusí to takhle bejt vždycky a plus ještě já když 18 

jsem na neakreditovaným pracovišti, tak musím mít ještě garanta tý mý praxe, kterej zodpovídá 19 

za tu mou vykonanou práci v tý nemocnici a je to nelegální pracovat bez garanta, protože bych 20 

v tý chvíli pracovala bez odbornýho dohledu.  21 

A s tím školitelem si můžeš sama sjednat schůzku? 22 

My jsme se na tom dohodli, že ona mě chtěla víc poznat. Takže se v rámci toho půl roku, třeba 23 

třikrát sejdeme ještě na hoďku mimo. A hodně to záleží na každým individuálním školiteli, 24 

kolik na to má čas. Bohužel čas moc nemaj a nedostávaj za to moc peněz.  25 

Napadne tě něco, co tě tvoji pacienti učí, co ti dali? Je to pro tebe přínosnější než škola? 26 

Tak pacienti, klienti mě učí každým dnem. Fakt mě to učí ta praxe. Já jsem víc praktik než 27 

teoretik a hrozně už jsem se do praxe těšila, už mě škola moc nebavila. Určitě je to přínosnější, 28 

ale bez tý školy bych to nezvládla. Ale dalek víc se toho dotýkám, jo. Třeba cítím, že zpětně mi 29 

ta teorie chybí v něčem. Že potřebuju použít nějaký techniky, nějakou metodu, kterou nemám 30 

úplně v ruce. To ale škola nemůže naučit tohlecto. Takže já se denodenně učím, skrze tu práci 31 

s těma pacientama. 32 

A dovzděláváš se ještě dál mimo práci? 33 



 

 

 

No musim. Čtu o sto šest. Je to těžký tim, že jsem tam fakt sama. Tam prostě je jedinej 1 

psycholog, já, na psychologický ambulanci. Kde prostě jsem oddělená i od těch lidí, doktorů, 2 

s kterejma ani nejdu na oběd, protože se s nima neznám. Pozdravíme se. Oni vědí, že tam 3 

funguju, ale jinak nemáme žádný kontakt. Takže mě by třeba pomohlo potkat se o přestávce na 4 

obědě s kolegyní a říct si jako mě to tady dneska štve nebo tenhle klient byl strašnej nebo 5 

bůhvíco. Jo jako že to nemůžu s nikým sdílet. Jsem s těma pacientama celou dobu.  6 

Hm, a sdílíš to s někým jiným? Třeba s tím školitelem? 7 

No než porodila ta psycholožka, tak s ní jsem měla nějaký konzultace sem tam. Teďka jsem 8 

řešila toho školitele, abych měla nějakou supervizi, ale ještě přemýšlím o individuální supervizi. 9 

Protože je to nějak závislý na penězích a teď mě maj něco přidat, takže z toho si chci zaplatit 10 

supervizi, protože vidim, že je jako fakt potřebná. Že už jsem jako v určitých momentech byla 11 

na hranici vyhoření. Já si říkám po čtyřech měsících jako to je moc brzo. A vidim, že je to prostě 12 

tim, že nejsem podpořená a je to daleko. Že ty bariéry, že je toho hodně na mě.  13 

Že potřebuješ nějakou zpětnou vazbu? 14 

No, myslim si, že tak je to nezbytný. To je potom strašný, když to vzdělávání je nějak formálně 15 

na papíře nastavený, ale ono to takhle nefunguje, nemůže to fungovat, protože prostě to vypadá 16 

hezky, ale není to realita.  17 

Co ses zatím praxí naučila? Přišla jsi o nějaké iluze? To už jsi trochu zmínila. Byla tvá 18 

očekávání v souladu s realitou nebo jsi narazila?  19 

Tak praxí jsem se hodně naučila, stoprocentně. Ať už je to od mých počátečních velkejch 20 

pochyb a velkejch úzkostí a ježdění domů s totální beznadějí, že to nezvládnu. Tak už jenom 21 

postupný budování nějaký jistoty, která je jasně ještě neukotvená a možná to bude trvat několik 22 

let, ale myslim, že nějaký posuny tam jsou, že se učím prostě furt, každej den. Ať se to týče 23 

diagnostiky, psychoterapie, jako čehokoliv. Takže naučila jsem se toho hodně. Ale chtěla bych 24 

to ukotvit nějakým odborníkem. Jako cejtim, že to tam není, což je možná ta iluze no prostě. 25 

Takhle já jsem chtěla práci, já jsem předtím dělala dva roky na baru. Měla jsem problém 26 

s omezením, že jsem vždycky dělala v oboru už trošku. A tak jsem si říkala, že než dostuduju, 27 

tak chci odjet někam úplně jinam a to už pro mě bylo taky náročný. A ty studia fakt už byly 28 

dlouhý a už jsem fakt chtěla hodně pracovat. Ale člověk narazí, když není podpořenej, když je 29 

někde, kde není nikdo, ale ne tak o někoho se opřít ale aby…  30 

Aby ti řekl, jestli to děláš dobře, a nebo tě někam nasměroval? 31 

No aby mě někam nasměroval přesně, jako jakkoliv. Že jako se můžu učit praxí, ale kolikrát se 32 

nemůžu, když nevím co je jako správně, jak by to mělo bejt a tak. 33 

To zní, jako že jste úplně hozený do vody a nikdo vás nekontroluje, jak to probíhá… 34 



 

 

 

No je to strašný, je to strašný. No ale nejsou takový všechny pracoviště, nějaký jsou jako super. 1 

Ale těch míst je tak strašně málo. Já jako hledám jiný místo, abych byla blíž Praze, abych ty 2 

podmínky měla lepší, ale prostě oni ty místa nevypisujou, anebo to jde přes ty kontakty, ale ty 3 

mý kontakty zrovna teďka nic nenabízej.  4 

Hm, ale taky je dobrý slyšet o těch špatnejch místech, aby se to dalo nějak napravit. 5 

K tomu doufám i nějak přispěje ta moje práce… 6 

No proto mě to nadchlo, že si myslim, že by se to mělo měnit. 7 

Myslím, že i pro moje spolužáky to bude zajímavé ty výsledky, protože někteří také 8 

přemýšlí, že půjdou do kliniky. A přemýšlím, komu to třeba dál ukázat, aby se o to dál 9 

někdo zajímal… 10 

Hm, myslím, že teda narazíš už jen tím, že je to práce z peďáku. To je prostě hrozný, bohužel 11 

to takhle je. Třeba se to změní ty věci, ale to než to dopíšeš, to asi nevim, ale v tomhle je první 12 

zádrhel a další, že prostě do kliniky chce hodně lidí, ale ty místa prostě nejsou. Nevim, jestli je 13 

výhodný chtít tohle, protože to je prostě a bude to podle mě čím dál tím horší. Teď kliniků chce 14 

být víc a víc. 15 

Jsou podle tebe podmínky začínajících psychologů příznivé a dostačující? Co je víc 16 

potřeba, co bys změnila? Toho už jsme se taky trochu dotkly.  17 

Příznivý nejsou. To jako záleží na každým zařízení, jo. To se fakt nedá nějak generalizovat. Pro 18 

někoho může bejt ideální místo někde a je spokojenej, protože je podpořenej, má jakž takž 19 

finanční ohodnocení anebo, dobře, nemá velkou výplatu, ale může jít na to vzdělávání, který 20 

má zaplacený, jakože to fakt záleží. Takže je to hodně o tom…taky to je to, co říkal M. na tý 21 

poslední vzdělávací akci, že to tolik pak není o IPVZ, ale o těch institucích, jenže to 22 

prostě…jasně, oni chtěj psychologa, ale už to prostě neviděj…že celkově si ten systém musí 23 

uvědomit, že jsou ty psychologové potřeba propojit a uvědomit si, co by ta instituce měla 24 

nabízet. No a otázka je…já bych jako nesouhlasila s tím, aby mě nemocnice vzala do 25 

psychologický ambulance, mě jako začínajícího psychologa. Mě to přijde padlý na hlavu, ale 26 

jsem tam a jsem za to vlastně ráda, že tu práci mám, žejo. Ale takhle by to nemělo fungovat.  27 

Takže hlavně nějak ta propojenost těch pracovišť a komunikace mezi něma?  28 

Jo, jo, jo. No asi určitě. A ta podpora. A to je zase o tom, že někde jsou podpořený a někde 29 

nejsou. A měli by bejt podpořený, ale ty instituce to dostatečně nenabízej. Nefunguje to.  30 

Jak ses adaptovala na svou novou roli? Jaké změny to přineslo a přináší do tvého života? 31 

Co ti v té adaptaci pomohlo? 32 

Tak v nemocnici mi říkají paní doktorko, to je velmi zajímavý. Že na to jsem si zvykla. Ani to 33 

nehladí to moje ego. Myslela jsem si, že z toho budu víc paf, ale člověk si zvykne.  34 



 

 

 

A musíš nosit bílý plášť? 1 

Já nenosím. Nosím ho jen, když jdu na oddělení nebo když mě někam zavolaj, tak nosím plášť. 2 

Zajímavý, že na začátku jsem měla pocit, že ten plášť mám nosit ne kvůli pacientům, ale kvůli 3 

doktorům. Abych byla rozpoznatelná, abych byla na jejich rovni. Jako zajímavý, co to se mnou 4 

na začátku dělalo. A taky to vypovídá o nějaký nejistotě v tu chvíli. A jako adaptace, no těžko 5 

říct no. Mě to baví. Je to něco, jako se v tom cejtim dobře. Ta role jako v tý klinice, v tom 6 

zařízení přináší to změny no. Asi že lidi z okolí mě jako tu psycholožku berou a tak se mě ptaj, 7 

raděj se se mnou, i tak jako v rodině. Jako že už to jenom nestuduju tu psychologii, že už je to 8 

něco, co dělám a myslim si, že to lidi berou docela vážně. A vlastně mě to těší, že je to…že už 9 

nejsem jenom…mám to už jako jasnou práci a já to považuju za něco, že někdo dělá prodavače, 10 

někdo dělá v laboratoři a někdo dělá psychologa. Že to mám fakt jako práci pro mě a jsem si 11 

jako na to docela zvykla a občas mám takový to, ježiš já jsem fakt jako ta psycholožka a ž je to 12 

furt něco novýho, takže se s tim furt jako peru a trošku to souvisí s tou nejistotou, že v ní 13 

nemůžu být dobře adaptovaná, když ta nejistota tam je někde velká. Takže si připadám, že jsem 14 

nekompetentní, jo. Takže furt se v tom nějak usazuju. Někdy se to ve mně pere si říkám, jako 15 

dobrý, jsem na dobrým místě a že je to nějak důležitý.  16 

Takže cítíš tam nějakou potřebu, aby ti někdo řekl, že jsi kompetentní… 17 

Tak, anebo třeba, že začínáš, nechtěj po sobě tolik, tak si jako mluvim k sobě. Doma třeba přítel 18 

mi na začátku hodně pomohl, s kterým bydlíme. Protože jsem fakt jezdila domů a byla jsem 19 

fakt jako hotová a on se k tomu postavil moc dobře. Přesně mě pomohl v tom, jako nechtěj po 20 

sobě tolik, neber to tak fatalisticky, prostě děje se to.  21 

To by bylo i zajímavý třeba pozvat začínající psychology, že byste si o tom popovídali…že 22 

kdyby se sešli začínající psychologové ve školství, ve zdravotnictví… 23 

No myslim, že to by bylo hezký. Jo, to by myslím bylo super, že to je pro studenty to, co by 24 

mělo být součástí toho vzdělávání, tak jako pak vidíš tu praxi. A to kolikrát ani ty učitelé nevědí, 25 

protože už jsou někde v praxi dávno a ty začátky pro ně byli třeba jiný.  26 

Jak bys popsala sama sebe v té nové roli? Jak se tam cítíš?  27 

No, to je zajímavá otázka. Někdy se fakt cejtim nekompetentní, někdy se cejtim naopak tak 28 

jako přítomná a bdělá a v tom bytí s těma klientama, jako že mám takovej pocit hezkýho 29 

budování vztahu, tak mě to jako těší. No jsou to někdy takový extrémy, že nekompetence a 30 

nejistota a nevim prostě a na druhý straně je taková příjemná satisfakce a nemusim to mít 31 

potvrzený od těch klientů. Někdy mi to taky řeknou, ale někdy z toho mám fakt jako dobrej 32 

pocit. Že to sama cejtim, že se to někam hejbe. Že je to takový jako čistý jo, že je to hezký. Ale 33 

někdy se tyhle dva extrémy dokážou rychle měnit. Během dne to třeba několikrát udělá nahoru 34 



 

 

 

dolu, nějakou vlnu. A tím, že v tý ambulanci mám jako fakt všechny lidi. Od malinkých 1 

miminek po, že chodim do LDN ke starejm lidem.  2 

Takovýhle rozpětí? 3 

No to je další věc, která je jako šílená.  4 

Nejseš teda na jednom oddělení? 5 

No, nejsem na jednom oddělení. Mám ambulanci, která je moje. Je to můj prostor. A přijde mi 6 

tam prostě půl roční dítě nebo tří měsíční mimo, který diagnostikuju a dělám mu jako 7 

psychomotorickej vývoj diagnostiku. To jsou děti z kojeneckýho ústavu nebo z dětskýho centra 8 

tam. Pak chodim do těch LDN a mezi tim jsou všechny škály věků a všemožný potíže. Nemám 9 

tam jako psychotický případy. Mám tam třeba deprese, ale nejsou to ty echt těžký deprese, to 10 

jde víc do tý léčebny, ale u mě jsou ty lehčí, ale taky psychiatrický případy. Hlavně 11 

psychosomatický, mám tam víc dětí než dospělých. Ale dospělých mám taky docela dost, v tý 12 

dlouhodobější péči. Takže se to dokáže hejbat v tom, že těch věcí musim umět strašně moc a 13 

musim být flexibilní. Učim se neklást na sebe tak velký požadavky, protože bych se z toho 14 

zbláznila.  15 

Jaké vlastnosti, schopnosti, dovednosti by měl mít klinický psycholog?  16 

Jako důležitá je tam nějaká etika a morálka, nějakýho uvažování. Bejt reflektivní, hodně sebe-17 

reflektivní k tomu, jak pracuje. K tomu, jestli ubližuje, neubližuje klientům. A řešit si to ve vsý 18 

supervizi. A bejt reflektivní k tomu, že je to jako hodně důležitý. Dostatečně se vzdělávat. Jako 19 

furt, furt se vzdělávat. Samozřejmě do toho přijít s nějakejma základníma dovednostma. Umět 20 

určitě poslouchat druhýho, staršího kolegu, mladšího, jo. Jakože umět někdy snížit to svý ego. 21 

Jo že mám pocit, že takový to, jo já jsem ten klinickej psycholog, ty z tý pedagogicko 22 

psychologický poradny jsou za míň, jo. Pracovat s tím, bejt víc pokornej a respektující k těm 23 

druhejm povoláním. No a pak je tam jasná nějaká jako empatie a …. 24 

Třeba jak jsi mluvila o tom, že by klinickej psycholog měl být pokornější, tak to se hodně 25 

taky ozývá u nás na přednáškách ve škole, že sami často sebe vidí, jako důležitější než jiné 26 

obory psychologie… 27 

No a takhle by to být nemělo. My jsme za míň, my jsme za víc. Takže jako větší respektující 28 

přístup a pokora prostě no. Určitě nějaká velká otevřenost a neškatulkování lidí, možná aby 29 

nespadl do toho, že nálepkuje diagnózama, aby řešil víc toho člověka jako…právě jeho zdroje 30 

a neviděl všechno psychopatologicky, ale nějak pozitivnějš. Že mě někdy přijde, že to tak 31 

jako…já každýmu klientovi, kterej ke mně přijde, dám diagnózu. Byť mu ji neříkám ústně, tak 32 

na pojišťovnu ji musim napsat. Tak je to pro mě vlastně zajímavá zkušenost, jo, že ho musim 33 

hodit do tý škatulky, ale aby to nebylo tak prezentovaný. Určitě aby byl otevřenej pro nějakou 34 



 

 

 

jako spolupráci se širším týmem, aby si nepracoval na vlastním písečku a nemyslel si, že on je 1 

lepší boss a šéf a tak dál no. 2 

Hm, to je vlastně těžký s tou prací, když tvým hlavním úkolem je dát tomu klientovi 3 

diagnózu nebo ho nějak odiagnostikovat. Nebo pracuješ nějak dál s těmi klienty nebo 4 

k tobě přijdou jenom jednou? 5 

Takhle, ono záleží potom…oni si tam často pro tu diagnózu nejdou. Jakože naštěstí jsou někde 6 

instituce, kde klinickej psycholog diagnostikuje a má jeden případ za druhym, tak u mě je to 7 

tak spíš, že je to spíš, třeba u těch dětí, o nějakym rozhovoru s těma rodinama a já už pak 8 

nemusim tolik psát zprávu těm lékařům. Jo byť je to třeba nějaký doporučení od doktora, nějaká 9 

žádanka, tak je to ale spíš o tom, aby se vyřešila nějaká potíž v tý rodině, a už to není tak 10 

vyloženě diagnostikovat, jo. Nebo jako pochopení třeba toho, že vaše dítě je úzkostnější, že 11 

tuhle situaci zvládá tak a tak, je to víc o těch doporučeních a o tom přístupu, než abych jim 12 

prdla diagnozu a řekla, jděte si pro antidepresiva nebo něco takovýho. Byť se to taky děje, ale 13 

pak ta diagnostika se děje na rovině neuropsychologických nějakejch diagnostik a intelektu a 14 

samozřejmě se to děje, ale ne prostě tolik. Což v tomhle mám to štěstí a to je taky otázka, do 15 

jaký míry bych měla diagnostikovat víc třeba a to zas nevim, co by na to řekli vyučující…Je to 16 

prostě úkol klinickýho psychologa samozřejmě, ale nemyslim si, že by se na lidi měl dívat skrz 17 

tuhle MKN-10 prostě. 18 

Jaké vlastnosti, schopnosti, dovednosti pomáhají tobě, při výkonu tvé profese? Co bys u 19 

sebe vyzdvihla? 20 

Tak já si myslim, že jako umim bejt s těma lidma v kontaktu. Že je to pro mě hodně důležitý, 21 

fakt jako poslouchat a bejt tam s nima a nehodnotit to tolik. Spíš mít ten respektující přístup, 22 

takovej empaticej a jakoby nezveličovat ty věci. Brát ty potíže, že jsou součást život a těm lidem 23 

být skrze to sdílení a nebagatelizování na jedný straně věci, ale zase to nezveličování, tak jakoby 24 

respektující přístup no, bejt v kontaktu, v přítomnosti s těma klientama. Pak si myslim, že jsem 25 

taková jako pečlivá, ty věci, někdy mám na sebe velký očekávání, takže se hodně učim, teď 26 

teda samo-učim skrze nějaký knížky a nějakou další literaturu a skrze jako nějaký vzdělávání, 27 

výcviky a tak dále. A snažim se bejt jako hodně otevřená, to co ke mně přichází, nemít 28 

nějaký…neuzavírat si názory. Že mám pocit, že jsem na to moc mladá a na začátku svý praxe. 29 

A taková určitá míra tý…jo, že si nemyslim, že to jako všechno skvěle zvládám, ale zase po 30 

sobě nemám ty velký očekávání, tak jako hledám si tu míru toho, co mi jako pomáhá tu práci 31 

jako zvládnout a myslim si, že v tý chvíli pak můžu být s těma klientama, že neřešim tolik sebe, 32 

ale jsem tam jakoby s nima prostě. A pak pečlivá, protože když ty diagnostický metody, tak je 33 

chci nějak jako pochopit naplno. Někdy to holt z těch manuálů stejně nejde. Musim to 34 



 

 

 

konzultovat s těma lidma no. A pak si myslim, že jsem taková otevřená, že dokážu přiznat 1 

vlastní chyby a jako a tak, tak asi.  2 

Cítíš se být kompetentní pro výkon tvé profese? Jaké cítíš silné/slabé stránky? Je něco, co 3 

bys na sobě mohla změnit? 4 

Tak kompetentní se necejtim no. Nebo takhle, cejtim se bejt kompetentní pro to stadium, v 5 

jakým jsem, že takhle jako jo. Ale nekompetetní možná pro to místo, kde se nacházím. A je to 6 

znova proto, že má nějaký velký očekávání, tak se jako teď učim bejt s tím, co mám a že jsem 7 

na začátku a že se z toho prostě jako nezbláznim. A možná tou slabou stránkou je nějaká ta 8 

moje nejistota, že prostě jsem taková v těch situacích na začátku, taková jako úzkostnější a pak 9 

slabá stránka taky to, že někdy skáču od jednoho k druhýmu a mám pocit, že to teda všechno 10 

musim obsáhnout a nic není úplně pořádně naučený naplno a ono je to taky těžký a tim, že ráda 11 

se učim z praxe, tak je to o tom, že ráda to slyšim na přednášce, s někym to konzultuju a tak 12 

dále, ale abych si právě četla nějaký manuály, tak mě to přijde takový omezený, že se zasekneš 13 

na něčem úplně co prostě, ti nic neřekně. No a ztýhlety stránky je to asi od předchozí otázky 14 

no. A zlepšit bych toho samozřejmě mohla furt dost.  15 

Popsala bys sama sebe jako psychicky odolného a vyrovnaného člověka?  16 

Hm. 17 

Když to třeba posoudíš těma zkušenostma, co jsi zatím nabyla. 18 

Jako jo. Tak když se na sebe mám podívat, ale mám svý výkyvy a ten výkyv někdy může být 19 

jako hodně silnej jako ve smyslu dolů, ale v takovym tom jako bazálním základu si myslim, že 20 

jo. Pracuju na tom taky. Myslim, že tam je taky možnost spoustu zlepšit. Myslim si, že je to 21 

takový nějaký téma, který mě tak provází hodně a snažim se, aby to tak bylo. 22 

A ty výkyvy přicházejí v souladu s nějakou situací?  23 

Asi nejistotu sama se sebou. Někdy to sebevědoomí v tom pokulhává jo, že někdy ho jako mám 24 

dobrý, dobrý a pak to někdy jako spadne, samozřejmě je to na základě, může to bejt na nějaký 25 

situaci a v tom že od sebe očekávám něco jako velkýho. 26 

Nabyla jsi praxí sebedůvěru a cítíš se jistější než na začátku? 27 

Jo, určitě se cejtim jistější než na začátku. Furt je tam spoustu nejistot, ale myslim si, že jsou 28 

taky hodně spojený s tim, že někde už nemůžu nabýt větší jistotu, furt můžu samozřejmě v 29 

rámci svý praxe, ale někde se to zasekne, právě proto, že to nemůžu s nikým sdílet ty věci jo a 30 

na tom to prostě stojí a padá, ale jako jo, určitě. 31 

Mohla bys popsat své pracoviště?  32 

Je to psychologická ambulance v rámci nemocnice. 33 

S jakými klienty konkrétně pracuješ? 34 



 

 

 

Mý klienti jsou všichni. No tak to jsou vlastně lidi zvenčí. Jo mě volaj lidi, který v nemocnici 1 

nejsou. Ten, kdo je v nemocnici a potřebuje psychologa, tak mi volá lékař, že mám přijít na 2 

konzilium na oddělení, udělat vyšetření u lůžka. Takže vlastně jako stejně tak jako jdeš k 3 

praktickýmu nebo k zubaři, tak oni za mnou choděj úplně zvenku, že ty lidi normálně fungujou 4 

v běžnym životě. A mám od těch dětí z Dětskýho centra, kde jsou teda do 3 let. Někdy jsou 5 

starší, protože mě prostě choděj malý děti, který nemluvěj, jsou agresivní, vzdorovitý nebo 6 

naopak hodně úzkostný, je tam hodně dětí, který se počůrává, maj nějaký psychosomatický 7 

potíže, hodně jako rozvodovejch zálěžitostí, takže nějaký překlenutí těžkýho období. Nějaký 8 

fobie, se školní fobií kluka jsem tam měla. Může to být až k obsedantně-kompulzivní poruše u 9 

jednoho kluka, kterýho jsem tam měla. Pak vlastně jako nějaký emoční potíže, emoční 10 

nestability, kolem puberty třeba. Můžu tam mít holky s poruchama příjmu potravy, tu tam teďka 11 

nemám. Může jít k nějakýmu sebepoškozování u dětí, a pak to jde do dospělosti znova, nějaký 12 

úzkosti, partnerský potíže, který ale řeší jeden z partnerů na základě svý historie nebo prožívání 13 

sebevědomí. A taky úzkost těch dospělejch, do depresí, pak tam mám třeba lidi k diagnostice 14 

po cévní mozkový příhodě nebo pacienty s nastupující demencí, rozvíjející se. Pak teda chodim 15 

na to oddělení, tak tam jsou jako psychosomatický potíže. LDN, starý lidi. No a pak mám 16 

pacienty z obezitologický ambulance, kterým dělám tako rozhovory o tom hubnutí. Takže celá 17 

škála všeho možnýho. 18 

Takže k tobě choděj lidi zvenku už se žádankama od lékařů nebo…? 19 

A nemusej mít žádanku. Dneska už se nemusí. Můžou přijít sami. 20 

Takže přijdou sami z vlastního rozhodnutí? 21 

No, a nebo jim je to doporučený. Ty obezitologický musej třeba jo. Takže tak no. 22 

A na to sezení přijdou jednou nebo víckrát? 23 

Tak já mám určitej počet na dlouhodobější péči, tam mám děti i dospělý. A pak mám někoho, 24 

kdo přijde jednorázově, a pak mám nějaký lidi, protože už nemám kapacitu brát, protože tam 25 

je ještě další zádrhel v tom, že prostě kapacita moje je fakt omezená. Momentálně objednávám 26 

na začátek dubna (rozhovor proběhl 30. ledna). To je prostě šílený. Teďka jsem si tam udělala 27 

mezery na nějaký krizový případy a takže spousta lidí by chtěla dlouhodobější psychoterapii, 28 

kterou já už jim nemůžu poskytnout, takže je mám na čekačce, anebo jim slíbim konzultaci 29 

jednou za měsíc a půl třeba jo. Takže ty potom choděj opakovaně. Někdo přijde jednou a pak 30 

na kontrolu a pak už ne. Jo jakože to prostě záleží. A když je ta diagnostika, tak pak záleží, co 31 

z tý diagnostiky je. Spoustu lidí prostě odkazuju už na psychoterapii do Prahy. V tom městě 32 

prostě jako nejsou, je to prostě strašný. Dětskej psychoterapeut je tam jeden, kterej není úplně 33 

jako...pomlouvaj ho ty klienti, maj s ním špatnou zkušenost, takže prostě hrůza. A jediná dětská 34 



 

 

 

psychiatrička vyhořela. Hrozný jako, že to je frustrující prostě.  1 

Hm, to je strašný teda. A jak dlouho působíš na tom pracovišti? Je to tvoje první 2 

pracoviště? 3 

Jo, takže 5 měsíců.  4 

A teď k tomu samotnýmu zázemí. Máš vlastní pracovnu, místnost, kde přijímáš pacienty? 5 

Jo, takže mám. Moc hezkou, takovou VIP. Taková moc hezká místnost, ale když jsem začínala, 6 

tak jsem přebíhala mezi dvouma zázemíma, protože prostě to tam takhle nějak bylo. Bylo to 7 

strašný. Byla jsem v suterénu, vypadalo to jak na pitevně, šatna bejvalá. Prostě hrozný. A versus 8 

tady ta druhá pracovna, kde jsem neměla ale všechny ty věci jako v tom suterénu. Bylo to ještě 9 

tak, že to nebylo ukotvený to pracoviště. Takže teďka jsem tady a je to jako skvělý. Jsem na 10 

nějaký hlavní chodbě, je to tam vidět. Jo hezký zázemí. A mám prostě vlastní všechno tam je 11 

jako mýho. Mám svý hodiny napsaný, že jako hezký. 12 

Co je náplní tvé práce? Jak vypadá běžný den v práci? Od kolika do kolika tam jsi...? 13 

Tak já tam většinou jsem od osmi do pěti. V pátek jsem tam do čtyř. Takhle je tam mám hodinu. 14 

Snažim se nedávat těch lidí tolik, většinou tak pět. Šest už je dost, jako že někdy musim psát ty 15 

zápisy. Jako zápisy musim psát vždycky, ale někdy do počítače, dělat nějak dál, jako pracovat 16 

s nějakou diagnostikou a psát zprávu, což je pro mě velký úskalí, napsat dobrou zprávu. Tak 17 

furt se to učim. Nemám tu korekci s někym druhym. No takže jako a teď si to rozdělim, buď 18 

mám jako dva a tři, dopoledne, odpoledne. Pak tam mám třeba volný místo na ty krizový nebo 19 

na konzilium. Na konzilium mě volaj občas. Někdy dlouho nic a pak v rámci jednoho tejdne 20 

dva, tři, To je málo, jo, ale. No a teď se to snažim udělat, abych na ně měla pauzu, a většinou 21 

jsou to prostě všehochuť klienti, což je jako dobrý, že nemám furt ty samý klienty, ale prostě 22 

se nějak měněj a já jsem jednou s dítětem, pak mám psychoterapii, pak mám diagnostiku jo, tak 23 

se to jako mění. Docela dobrou obědovou pauzu můžu mít jako kdykoliv. A někdy jsem na 24 

konziliách v LDN, kdy jezdím do jiného města anebo tam, kde pracuju. Takže tam jsem půl 25 

den vždycky.  26 

Takže ještě přejíždíš někam? 27 

Hm. Že třeba z bydliště jedu jednou za 14 dní do místa pracoviště, rovnou až tam. Pak do práce 28 

jedu hodinu a třičtvrtě, no tak to už je strašný.  29 

A na ty obědy chodíš aspoň do té nemocnice? 30 

Tam, to je komplex ta nemocnice, takže jakoby pět minut, než tam dojdu, je to v nějaký jiný 31 

budově. A máme píchačky na kartu, takže se zaznamenává, počty hodin, který tam jsem a jsem 32 

tam vlastně úplně sama. Klienti přicházejí, buď zaťukaj, nebo já je zvu dál. 33 

A v jaké části je tvoje ordinace? 34 



 

 

 

Kousek od vchodu. Je to hezký místo, nemusej nikam přes celou nemocnici. Není to schovaný. 1 

Předtim ten suterén byl hroznej. Jsem vyndavala do takový dlouhý chodby židličky a oni tam 2 

seděli jak na pěšině. Si je tam prohlíželi, tam chodili jenom zaměstnanci, který se chodili oblíkat 3 

do vedlejších šaten. No prostě hrozný.  4 

Hm, i ty lidi si tam asi přišli hrozně. 5 

No, kolikrát rodiče čekali třičtvrtě hodiny na dítě tady, že jo, to je strašný.  6 

A kolik hodin týdně pracuješ?  7 

42,5 hodin, to je i s obědovou pauzou. Většinou jsem od osmi nebo od čtvrt na devět do pěti. V 8 

pátek teda do čtyř.  9 

Jak jsi na pracovišti spokojená? Jaká je komunikace s ostatními kolegy? A co bys na tom 10 

kdyžtak změnila? 11 

Tak spokojená. No nejsem spokojená. A není to ani o tom, že jakoby si dokážu představit, že 12 

kdybych byla atestovanej psycholog, tak je to možná něco jinýho nebo nevim. Ale přijde mi, 13 

že psycholog na tuhle nemocnici je prostě málo, že by tam, že už jako nemám víc síly na víc 14 

věcí a že je tam potenciál, třeba daleko víc chodit na ty oddělení, s těma doktorama se bavit. 15 

Tam je hodně mladejch doktorů, a když na to konzilium jdu, tak jsou moc fajn, ale vyměníme 16 

si prostě pár vět o tom, nějaký závěry z toho vyšetření a to je tak jako všechno.  17 

A jak často se s nima vidíš? 18 

To může bejt jako v průměru třeba 2x, 3x do měsíce, ne moc. Případně v tý LDN jsem prostě 19 

vlastně každej tejden vždycky. Jendou za 14 dní v jedný. No, takže tam s těma kolegama 20 

komunikuju, jako že nemám moc negativní zkušenost. Možná jednu špatnou zkušenost mám s 21 

panem doktorem, kterej neřekl v nějakým terminálním stadiu onemocnění nebo prognóze, která 22 

měla výst ke smrti toho pacienta a on moc nechtěl komunikovat s tím pacientem o tom. To byl 23 

takovej starší doktor a nebyla to úplně hezká zkušenost. Jo ale změnila bych, aby tam prostě 24 

byla podpora pro takovýho psychologa, jako jsem já, bylo tam teď psychologů víc a pracovalo 25 

se tam víc týmově. Že to se tam úplně nepracuje teda.  26 

Že tam nemáte nějaké schůzky s doktorama a tak? 27 

Kdybych dělala na oddělení, tak to tak asi bude. Ale tim, že jsem na tý ambulanci, tak tam není 28 

důvod. Vlastně nemám s kým se scházet. Já mám svoji nadřízenou. Ta je náměstkyně pro hlavní 29 

péči, teda respektive teďka hlavní sestra, ale to je prostě sestra. Ona nerozumí. Ona když mě 30 

tam zaměstnala, tak mi řekli: To je vaše, dělejte si tam, co chcete. Jo jakože ona tomu nerozumí 31 

vůbec. Že tam nemám nikoho z oboru. Já jsem ten odborník, kterej má vědět všechno.  32 

Takže i tohle je vlastně dost stresující, že do tebe vkládají všechny naděje. 33 

Tak no.  34 



 

 

 

Komunikuješ nějak s ostatními pracovišti a odborníky mimo nemocnici? Jestli třeba ta 1 

nemocnice pořádá nějaké konference, schůze a nějaká podpora zvenčí?  2 

No tak pro mě bylo hodně důležitý si ty kontakty s těma kolegama udělat. Takže jsem obvolala 3 

skoro všechny psychology, který tam nějak působěj a bavila jsem se nima, jestli jakou mají 4 

kapacitu a jestli tam můžu posílat klienty, pacienty, který vzít nemůžu. Nebo maj nějakou jinou 5 

potíž nebo nejsem kompetentní a tak dále.  Takže to je pro mě hodně důležitý. Chodim tam na 6 

bálintovskou skupinu, seskupení nějakých psychologů, takže to je pro mě přínosný. No a s 7 

těma, že to je trošku jo. Je pro mě důležitý mít to zázemí, bejt nakontaktovaná na ty lidi, když 8 

už tam někoho posílám, tak vědět ke komu a co ten člověk dělá. A teďka třeba mě pozvali, 9 

abych jim přednášela v rámci nelékařských povolání, nějakou jako konferenci. Takže v květnu 10 

budu přednášet na nějaký konferenci. Tak to prostě uvidíme. Ale v rámci tý nemocnice nemám 11 

úplně moc kontakt s těma lidma. Jako já bych i chodila na víc vzdělávání, ale já na to nemám 12 

vlastně úplně ten čas. Musela bych si to vzít jako náhradní volno, neplacený volno, dovolenou.  13 

Vytvořila sis v průběhu práce nějaké copingové strategie na zvládání stresu a zátěžových 14 

situací? Co ti pomáhá při stresu? Co ses zatím praxí naučila, na co jsi přišla sama?  15 

Za prvý snažim se to nějak hodně racionalizovat ve smyslu, že nemůžu vědět všechno. Fakt k 16 

sobě tak nějak mluvim, že jsem na začátku, nemůžu mít po sobě takový požadavky. Že si taky 17 

jako říkám, jé tenhle klient by se z toho možná dostal dřív, kdyby měl jinou psycholožku. To 18 

prostě takhle je. Tak si mluvím sama k sobě, že takovýhle požadavky nemůžu na sebe jako 19 

chtít. A hodně prostě, snažim se tak jako relaxovat a tim, že prostě pracuju s tim tělem nějak a 20 

je to pro mě důležitý, tak sama si tak cvičim, nějak relaxuju, občas nějaká jóga. Jo, snažim se 21 

fakt dodržovat psychohygienu, že prostě jako hlídám si víkendy, nechci moc přetahovat, tahat 22 

si práci domů. Co dřív jsem možná dělala. Tak teďka prostě fakt jako nechci. Je to pro mě 23 

důležitý. A když je nějaká zátěž. Snažim se v sobě nedržet ty emoce, snažim se to pustit, když 24 

jsem v něčem jako v beznaději, tak to jako pustim. Snažim se o tom bavit s lidma, protože v 25 

rámci toho výcviku máe i takový jako peer skupiny, takový podskupinky. Tak tam konzultuju 26 

nějaký věci, který jsou jako nějak důležitý. Mám ty supervize a mám toho bálinta, takže to jsou 27 

takový věci, že snažim se to pouštět ven a nedržet to v sobě. A ten stres pak prostě jak je no. 28 

Občas se s nim nějak snažim bejt, že tak jako nějak to pozorovat a nechat to bejt a moc se tim 29 

nenechávat zahltit. Já se i učim z toho no. A i jako s těma klientama, snažim se spíš to tak nějak 30 

vědět, že to tam je, nepopírat to. Neříkat jako všechno je v pořádku, nic se neděje, tak to jako 31 

ne.   32 

Stala se ti v praxi nějaká situace, kdy sis nevěděla rady, jak ji vyřešit a jak sis poradila v 33 

té situaci?  34 



 

 

 

Jakoby asi nic závratnýho. Ale v podstatě tam jsou furt trošku. Třeba na začátku, tak to bylo, 1 

že jsem to hodně konzultovala s tou psycholožkou, která tam pracovala přede mnou, tak jsem 2 

se jí ptala na ty věci. Teďka jsou to takový věci, že se buď se to snažim vyhledat sama nebo si 3 

to nesu do tý supervize, ale mám nějaký situace, to není ani, teď bych to musela vyřešit, ale 4 

dlouhodobě mě to tam nahlodává, jestli je to správně nebo neni, souvisí to hodně s tou 5 

nejistotou, takže spíš je to o tom, že průběžně se ty věci musej řešit, pokud se neřešej průběžně, 6 

tak to může mít špatné důsledky, ale nic by tam nebylo jako teď nevim, když by tam něco 7 

nastalo, tak jako se ozývám nebo se to snažim s někym konzultovat, přečíst si o tom něco.  8 

Jak zvládáš a vyrovnáváš se s nezdarem a zátěží v práci? 9 

Jako někdy je to fakt těžký. Někdy je to taková zátěž, že to pustim. Tak se třeba vybrečim doma 10 

nebo se fakt naštvu, zařvu si něco jako. Že fakt taky s těma copingovejma strategiema, že to 11 

prostě ze sebe pustim. Že mi přijde blbost, abych to v sobě zadržovala. A znova, mluvim k 12 

sobě, že takhle to je a hodně, já věřim tomu, že se najdu jiný místo a není to tak, že za tejden, 13 

ale mám tam takovou jako hezkou vidinu, že to nemusí bejt na furt. A myslim si, že je to hodně 14 

o tom mým specifickym zázemí, v kterym tam jsem.  15 

Že tam s tím zázemím nejsi spokojená? 16 

Hm. Je to zbytečně moc náročný a já jsem v životě furt šla přes nějaký svoje limity a mám 17 

pocit, že teďka už jsem něco vyčerpala a už nechci a přijde mi, že když teda teďka vstávám v 18 

šest a vracim se domů v sedm každej den, tak nemám čas na nějakej svůj život v rámci tejdne 19 

a takhle to nechci. Nechci bejt oddaný klinický psycholog jako.  20 

Přišla jsi na něco zajímavého o sobě v průběhu práce? Co tě třeba posunulo dál, vrhlo to 21 

jiný pohled na práci nebo to nějak změnilo tvůj názor? 22 

Se furt dozvídám nějaký zajímavý věci. Posunulo mě to určitě. A jinej pohled. Pohled toho 23 

třeba, že to takhle nechci. Že fakt jsem si na začátku myslela, jo to bude pohoda do toho města 24 

dojíždět a tak dále. Že si činim hranice, přes který jít nechci. A myslim si, že je pro mě důležitý 25 

říct si, takhle jo a takhle už ne. A tohle už je můj limit, v kterym se chci pohybovat a přes něj 26 

prostě nechci jít jo.  27 

To je důležitý i pro tu psychohygienu ne? 28 

Tak, tak. A s každym tim klientem se o sobě něco dozvídám. Ať se to týče mýho osobního typu 29 

přenosu, protipřenosy, co se tam jako děje. Co už jo, co ne. Furt je to něco, co se dozvídám. A 30 

jak jsem schopná v tomhlectom režimu fungovat. A sune mě to furt někam. Někdy na dno a 31 

někdy ne. Né, já si myslim, že je hodně důležitý přiznat si, že to není sranda, že to prostě jako 32 

je v pohodě. Jako já to normálně prezentuju lidem, že to jako v pohodě neni. Ale mám pocit, že 33 

to je ta psychohygiena, že to neni, že bych se z toho skládala, prostě držim zuby nehty. Ale je 34 



 

 

 

to něco, že tom musim ventilovat, aby mě to nějak nesemlelo. 1 

Jak je podle tebe nejúčinnější bojovat proti pocitům vyhoření? Jaká je dobrá prevence? 2 

Setkala ses už v průběhu práce s těmito pocity? 3 

Tak setkala. Já jsem se s tim v podstatě setkala, už předtim, než jsem dělala s těma dětma z 4 

děcáku. To nebylo úplně klinický, ale bylo toho nějak, že jsem v tom byla dlouho a že jsem 5 

měla pocit nějaký jako beznaděje, že to nikam nevede. A to si myslim, že je potom podobný v 6 

těhletěch pocitech, který jsem taky jako měla teďka v průběhu toho prosince. Vedu já ty klienty 7 

někam? Jako těch klientů je tolik. To je tolik lidí. A ty mi tak jako procházej pod rukama a 8 

říkám si úplně, že to nemůžeš nahlídnout sama. A abych pak zpětně na to koukala, nějak to 9 

hodnotila. Takže je to prostě hodně o tom nemít na sebe ty nároky tak velký a přesně mluvit o 10 

tom a to je všechno ta prevence. Držet si ty víkendy, držet si svůj čas. A ty pocity jsou jako 11 

nepříjemný, nebavěj mě. Takže prostě momentálně jako nepotlačuju je a snažim se to 12 

ventilovat. 13 

Hm, že tě nebavěj ty pocity nebo? 14 

Nebavěj mě, když se nahromaděj ty pocity, ale samozřejmě, že někdy se to nedá ovládnout 15 

nebo většinou se to nedá ovládnout, ale tak se snažim o to víc tý prevence tomu dát a o to víc 16 

tomu času na sebe a tak dále. A i takový to, že si držim ty hranice, že tam prostě nebudu dýl v 17 

tý práci. A je to takový, v tý chvíli je to prostě práce jo, a že mi nepřijde, že si tu práci beru moc 18 

domů. Ve smyslu, že přemejšlim nad těma klientama. Já co si beru domů, je ta únava. Jako na 19 

tom to tak stojí a padá a pak padám v deset v posteli. A jakože, ten režim je trošku jinej, než 20 

jsem měla předtim.  21 

Jaký máš postoj k práci psychologa? Teda konkrétně klinického psychologa. Co pro tebe 22 

znamená vykonávat tu činnost. Co to tobě to přináší? 23 

No tak mě to přináší hodně. Mě přijde, že je to moc hezká práce s lidma. Že to má smysl, k 24 

něčemu to vede, že někdy je to o tom, že ten druhej potřebuje nějak zažívat, že tam někdo pro 25 

něj je, že ho podporuje, že v tom není sám. Že jakoby legalizovat ty pocity, který má. Mě jakoby 26 

na tom baví taková ta, že to není tragédie, to co se děje. Nějak to jako zpozitivňovat ty pocity a 27 

bejt s tim člověkem, když je prostě špatně. Je to taková ta, čirá přítomnost nebo jsem tu a nejseš 28 

v tom sám, to je něco takovýho, pro mě základ nějakýho bazálního v tom. Poslouchat toho 29 

člověka, fakt takovej respektující přístup, taková jako velká lidskost. Že to pro mě je takový, že 30 

tam padaj takový ty dovednosti školený, že tam prostě jsem, já s tím člověkem. V tom mě to 31 

přijde hezký. 32 

Že někdy stačí, aby ten člověk měl někoho, ke komu může takhle přijít. 33 

Hm a jako fakt legalizovat ty pocity no a takhle asi. 34 



 

 

 

Vidíš dnes svou volbu stát se klinickým psychologem jako dobrou nebo by ses teď po 1 

svých zkušenostech rozhodla jinak? Jak se dnes cítíš v té pracovní roli? Chceš zůstat nebo 2 

třeba změnit profesní zaměření? 3 

Já bych to fakt chtěla dělat, ale chtěla bych to hodně dělat kvůli jakoby psychoterapeutickýmu 4 

přesahu, víc než tomu diagnostickýmu. Láká mě ta odbornost, že si myslim, že to má nějakou 5 

úroveň, má to hlavu a patu prostě. Chtěla bych se fakt jako učit a ta klinika, jako ty lidi s 6 

psychiatrickym onemocněnim nebo psychologickym, hodně mě zajímá trauma. Že tam mám 7 

střípky témat, který mě zajímaj o to víc a spadaj do kliniky. A pro mě prostě dělat tu kliniku 8 

znamená, že bych chtěla mít smlouvu s pojišťovnama jako psychoterapeut. Je to pro mě hodně 9 

důležitý a nějak mě to jako zajímá to zdravotnictví, ta práce v týmu. Přijde mi to, že to pak 10 

může být na hezký odborný úrovni, když to funguje.  11 

Takže dál do budoucna by ses chtěla stát přímo psychoterapeutem? 12 

Hm.  13 

Jak tvá práce zasahuje do tvého soukromého života? Máš podporu blízkých, rodiny, 14 

přátel? 15 

Tak zasahuje hodně tím, že bere prostě hodně času, takže stoprocentně. Mám velkou podporu. 16 

Ten můj přítel, máma, ségra. Jako fakt cejtim, že i přátelé jsou na blízku a že jim můžu říct ty 17 

věci a že to viděj jako smysluplný a snažej se tam hledat ty pozitiva a sdílet se mnou ty negativa. 18 

A myslim si, že jako, jo a je to fajn, to vědět.  19 

Změnilo se nějak trávení tvého volného času po opuštění školy a vstupu do zaměstnání? 20 

Stoprocentně, no. Tak já jsem byla dřív spíš noční pták a hodně jsem trávila čas s lidma a furt 21 

jsem každej večer někde byla a tak jako chodit spát v deset, to pro mě bylo úplně 22 

nepředstavitelný. Teďka se tomu směju, že odbije desátá a já už mám paniku, že bych měla být 23 

v posteli. Že se to fakt jako změnilo hodně. Zároveň, když je ten volnej čas, tak se ho snažím 24 

naplno užít. Což předtím možná to bylo takový rozfrcaný. Takže si ho hodně vážim a držim si 25 

ho.  26 

Jak jsi trávila teda předtím čas? 27 

No víc to bylo jako, no vlastně podobně. Ale třeba to sedět v hospodě, v kavárnách, toho bylo 28 

víc, než toho je teď. Snažim se možná ten čas smysluplnějš využívat. Ve smyslu jako, fakt se 29 

zamejšlet, jak ho použiju. Předtim jsem ho tak jako promrhávala. Teď třeba koukám hodně 30 

oddechově na filmy. Jakože mám projektor. Tak u filmů trávíme hodně času.  31 

Děláš nějaký pohyb pravidelně?  32 

Jo já jsem dřív chodila na africký tance. Tam teď nechodim kvůli práci, protože prostě je to do 33 

devíti a je to dál ode mě, nestíhala bych to nebo jsem unavená. Takže teďka se vracim k józe. 34 



 

 

 

Že cejtim nějakou relaxaci. Čas od času chodím plavat. A doma cvičim no, docela. Chtěla bych 1 

cvičit každej den ráno, ale to bych musela vstávat už úplně brzo.  2 

Jak je pro tebe důležitý úspěch v práci? Je pro tebe důležité hodnocení tvé práce tvými 3 

kolegy, rodinou a přáteli?  4 

No, to je taky velký téma moje. Je to hodně důležitý pro mě. Hodně důležitej je úspěch v práci 5 

a ohodnocení, ocenění, zpětná vazba. Důležitý no, hodně.  6 

A v čem je to pro tebe důležitý? 7 

No teď, že toho mám nedostatek a je to takový jako hodně potvrzení, že to dělám dobře, nějaká 8 

satisfakce. Potěší mě to. Tak třeba má nadřízená mi řekla, že se ambulanci daří dobře a že 9 

dostanu asi nějaký prémie, že jsme se dostali z nějakýho minusu. Super. Fakt je to pro mě 10 

důležitý, tohle říct přítelovi a přítel mě ocení. Že někdy si pro to jdu, záměrně. Teď toho je jako 11 

hodně nedostatek, ale nějak je to pro mě důležitý, asi i osobně. Že v nějakých situacích mám 12 

nejistotu a potřebuju být podpořená, oceněná od druhých.  13 

Jakou máš představu o průběhu tvé další práce, profesního zaměření? Máš z něčeho do 14 

budoucna obavy?  15 

Tak, no tak já bych chtěla pracovat v místě bydliště bez pochyby. Hrozně bych si přála. Jako 16 

zas tam kde jsem, má to velký výhody. Já jsem tady mluvila o spoustu nevýhodách, ale ty 17 

výhody jsou typu jako, že nemusim dělat jenom tu diagnostiku, že je tam velkej prostor pro 18 

nějaký psychoterapeutický působení, že mám celou škálu těch klientů, což může bejt ta 19 

nevýhoda, může to bejt i výhoda, že mám prostě různou tu zkušenost. Můžu si to dělat tak 20 

trošku po svým jo. A je to moc brzo v mý praxi, ale jsou to jako velký výhody tohlecto.  21 

Velká zkušenost... 22 

A velká zkušenost. Takže já, možná ta obava, že až budu v místě bydliště, že budu zase moc v 23 

něčem strnulim a budu dělat jenom diagnostiku a to mě taky úplně nerajcuje. No a v rámci tý 24 

před-atestační přípravy to člověk musí vzít, že je to prostě někdy takový a prostě potřebný a ta 25 

obava je, že to místo se prostě nenajde, že se najde za dlouho, že tam budu nespokojená. Ale 26 

do budoucna po tý atestaci mám představu, že bych fakt chtěla mít svoji praxi. Pracovat v týmu 27 

lidí, to bych chtěla i před tou atestací, ale tak, že se těšim na to, až z těch střípků, z těch 28 

zkušeností jakoby si to udělám do nějaký svý, příjemný, jistější pozice psychologa, terapeuta. 29 

Jo, pak to může bejt nějaký přednášení, dělání nějakejch skupin, workshopů jako do 30 

budoucnosti no. Ale to je ještě dlouhý, protože ty ženský to maj ještě těžký v tom, že tam prostě 31 

půjdu s nějakým těhotenstvím a na mateřský atd. A já nebudu chtít mít jedno dítě, jo. Takže 32 

možná mám obavy z toho, že ten konec bude holt furt v nedohlednu.  33 

Jo, že pořád jsi na tý cestě a nevíš, kdy se dostaneš tam, kam chceš? 34 



 

 

 

No a chtěla bych, aby to nebylo furt takový čekání, ale abych teda nepracovala na pracovišti, 1 

kde čekám a musim dělat tenhle vopruz, jo jakože, aby mě to tam prostě bavilo.  2 

A teď za jak dlouho budeš mít tu atestaci? 3 

No prostě jsem teď v pěti měsících a to ještě jsem začínala, že jsem neměla toho školitele, takže 4 

se to nějak sune. Takže úplně na začátku. Pět let plus dvě děti, minimálně.  5 

A předtim, než jsi dostudovala, tak jsi byla na stáži v zahraničí? 6 

Tak jsem byla v S., v rámci školy. Po prváku magisterskýho, na rok jsem tam byla studovat.  7 

To bylo něco jako Erasmus? 8 

To byl úplně separé program. My tam máme příbuzný a byla jsem tam na nějakým pobytu a 9 

tam jsem se dozvěděla o nějakých možnostech studií. Takže jsem si to sama zařídila. Hezká 10 

zkušenost, no tak o to jsem se potom zpozdila těma státnicema.  11 

Co bys poradila budoucím klinickým psychologům? Na co se mají připravit, aby nebyli 12 

moc překvapení? 13 

No jako v podstatě na to, o čem jsem tady mluvila. Že to není úplně procházka růžovým sadem 14 

kolikrát a je potřeba se nad tímhle zamejšlet, jako fakt znát tu praxi, jak to vypadá. Souvisí to s 15 

tím, že se po tom mají pídit anebo jim to má někdo v rámci vzdělávání říkat a maj to konzultovat 16 

a zamejšlet se nad tim, co chtěj a nechtěj dělat. A jestli to pro ně má prostě smysl. A pak se 17 

zamejšlet nad tou podstatou, proč.  18 

Jako jestli do toho jít a že tomu musíš něco obětovat, dát do toho všechno, aby se ti něco 19 

vrátilo asi? 20 

A zároveň tomu nepropadnout. Jako já budu, a teď tam je to ego, já budu ten klinickej psycholog 21 

a přes to nejede vlak. Mám pocit, že to tak hodně lidí má. Prostě to je ta velká psychologie.  22 

Mohla bys sama zreflektovat, jaká byla tvoje cesta ke klinické psychologii? Jestli byla 23 

náročná, v jakých aspektech, na co jsi narazila? A co bylo pro tebe naopak méně obtížné?  24 

A pak druhá část otázky: Jestli si myslíš, že studenti z jiných fakult než filozofických 25 

(PedF UK, FSS MU) jsou znevýhodněni oproti ostatním studentům při vstupu do 26 

zdravotnictví? A pocítila jsi sama nějaké znevýhodnění? 27 

No ta cesta byla těžká, k tomu, než, to jsem ještě mohla na to místo dýl, to jsem nečekala tak 28 

dlouho.  29 

A za jak dlouho jsi našla místo? 30 

V podstatě, vlastně za tři měsíce, ale přišlo mi to strašně dlouhý, protože jsem předtim musela 31 

dodělat ten kurz psychologa ve zdravotnictví, natahovala jsem si to studium atd. Ale to samotný 32 

hledání práce od poslání životopisu, bylo tři měsíce. To je málo, ale předtim jsem měla pocit, 33 

že už je to nekonečný, ale je to prostě náročný v tom. No ten psycholog ve zdravotnictví, dát 34 



 

 

 

do toho nějaký peníze, zjišťovat si ty informace. Myslim si, když to na sebe tak hezky všechno 1 

navazuje, ale já už jsem toho psychologa dokončovala mimo školu, jo...a to čekání na to místo 2 

je dost takový nejistý. Takže ta cesta k tomu...a teď tam jsem, ale nejsem tam spokojená ve 3 

smyslu, že je to daleko, že bych si hrozně přála, abych pracovala v místě bydliště. A na co jsem 4 

narazila? Třeba na to, že nejsem z filozofické fakulty, jsem tam nenarazila ani trochu, což je 5 

hrozně zajímavý. Toho jsem se fakt bála. Měla jsem pocit, že to se ke mně dostalo v zahraničí 6 

ta zpráva, že teda tam nemůžem (do kliniky), tak jsem si říkala, no tak teď nevim teda a nebyla 7 

jsem si tim zase furt jistá, ale říkala jsem si, chtělo se mi tak nějak. A tak jak všichni říkali, že 8 

se tam nedostanem, tak nikde žádnej zádrhel. Podala jsem si přihlášku a oni mě bez jakýchkoliv 9 

zádrhelů vzali. Ale předtim jsem furt někam volala, strašně moc vyřizování, přes to IPVZ, 10 

abych se dozvěděla spoustu těch informací. Obvolala jsem fakt všechny ty pracoviště. Že to 11 

prostě je náročný. Že mám pocit, že jsem pro to udělala maximum. A tak mi to vyšlo. Že třeba 12 

tahle pozice nebyla vůbec vypsaná, a kdybych to tam neposlala, tak o tom nevím. Ale tak to 13 

prostě je. A pak třeba, když mám teď toho školitele v Z., tak se tam nad tím pozastavili. Jako 14 

hele vy nejste z fildy a vy jste jako teda v přípravě? Já říkám jo a pro ně bylo stěžejní, když už 15 

tam jsem. Možná v tuhle chvíli, když už mám tuhle praxi, že už na to nebudou tolik koukat. V 16 

mým budoucím zaměstnání, že jsem v klinice, mám tam místo, pracuju jako samostatnej 17 

psycholog na ambulanci. Jo, že to má prostě spoustu výhod, ale vzít psychologa po škole je 18 

prostě, to je náročný no. Nemáme to, nemáte to jednoduchý. A je to asi otázka, záleží to 19 

individuálně na pracovišti, jak to vnímá, jestli se na tebe dívá podle toho, na jaké škole jsi 20 

studovala. Někdo se nad tim nepozastaví, neřeší. 21 

Teď je tady škála spokojenosti v práci. Jak jsi spokojená ve svém současném zaměstnání? 22 

Na škále od 1 do 5. 1 - velmi nespokojená, 5 - velmi spokojená, 3 - ani spokojená, ani 23 

nespokojená, nemůžu se rozhodnout.   24 

Já tam prostě dám tu trojku. Jako i přesto, že jsem hodně mluvila o těch negativech, tak tam 25 

jsou furt pozitiva a kdyby ta škála byla rozvedená na dalších 10 podotázek, tak se tam něco 26 

mění, ale takhle celkově se nemůžu rozhodnout.  27 

Hm a co by ti pomohlo, aby tvoje spokojenost byla větší? 28 

Tak podpora v práci, jako kdyby v práci bylo větší zázemí, tak si myslim, že i zvládnu dojíždět 29 

líp no. A nebo, kdyby to bylo v místě bydliště, že to bych asi taky zvládla, jedno z toho. Že to 30 

jsou dvě velký věci a kdyby jedna byla bez druhý, bylo by to lepší.  31 

A poslední otázka, napadá tě ještě něco, co bys ráda zmínila, co ještě nezaznělo. Něco 32 

důležitého ohledně tvé profese. A jestli třeba nemáš nějakou otázku, kterou bys ráda 33 

položila kolegům z klinický psychologie, jak začínajícím nebo těm, co jsou v praxi déle.  34 



 

 

 

No, že strašně je důležitý, aby to byl živej obor, aby to prostě nebylo strnulý a nedělaly se tam 1 

šup šup šup diagnózy, ale aby se to konzultovalo. Dělaly se kazuistický semináře, pracovalo se 2 

v týmech. Daleko víc, mám prostě, že lobby, asociace klinickejch psychologů moc nefunguje. 3 

Že by těch míst mělo být víc a mělo by se víc tlačit na to. Je jich tak strašně málo jako a tak za 4 

prvý školy produkujou strašnejch psychologů a místa nejsou a zároveň ty místa by byly 5 

potřebný, pro ty pacienty, klienty, jako že je to strašný.  6 

A čím myslíš, že to je? Že je nedostatek financí? 7 

Nedostatek financí, lidi tomu nevěřej, pojišťovny na to nechtěj dávat peníze, protože je to prostě 8 

moc drahý, trvá to moc dlouho, farmaka jsou účinnější, rychlejší a to lobby farmaceutů je daleko 9 

na vyšší úrovni a jsou v tom velký peníze. Tak prostě nějak jsme v tomhle omezenější. Tak je 10 

to jako škoda no. A tak to chce, ať to furt nějak žije. Ať to není zkostnatělý a furt se to nějak 11 

vyvíjí a ať jsou ty věci nějak podložený. No, takhle asi.  12 

Hm a to by chtělo ještě nějak víc spojit s tou veřejností. 13 

Stoprocentně, komunikace s lékařema je velmi zásadní. Učit je nějakýmu přístupu k pacientům, 14 

občas je to strašný. Lidi si na to ztěžujou a myslim si, že tam může psycholog udělat hodně. Už 15 

jenom bejt v tom týmu, tak je to jinej pohled na ty věci a myslim si, že je to důležitý, a když je 16 

uznanej tim týmem, přijatej, tak je to skvělý. Mělo by tam být víc psychologů na těch 17 

pracovištích, protože to je strašný. Je jich tam hrozně málo a je to škoda a lidi potom nemaj 18 

možnost. Ty co jsou na pojišťovnu maj omezený kapacity, spousta lidí, těch, co nemaj peníze, 19 

potřebujou psychologa na pojišťovnu, pojišťovny prostě nedávaj smlouvy, i těm klinickejm 20 

psychologům kolikrát, tak je to těžký. Jako neupadat do beznaděje, ale jako jet, pracovat prostě.  21 

Něco s tím dělat no... 22 

Hm. 23 

A máš kolem sebe kolegy, kteří jsou na podobné pozici jako ty? 24 

V rámci toho biosyntetického výcviku jsou všichni starší. Jeden kluk je tam stejně starej jako 25 

já a všichni maj už aspoň jeden výcvik. A část jsou psychologové, část jsou terapeuti, klinický 26 

psychologové, část koučové, pak úplně bussines nějaká, je nás tam 24. Tak je to pro mě 27 

inspirace se potkávat se staršíma kolegama a je to jako hezký. S pár takovejma známejma 28 

jménama a je to jako dobrý. No a pak mám nějaký spolužáky, ale v klinice je jen jedna holka, 29 

s kterou nejsem v kontaktu a zajímalo by mě jak je na tom profesně, ale osobně tolik nemám 30 

potřebu. A zajímalo by mě daleko víc, jak je na tom víc mejch spolužaček. Tím, jak jsem byla 31 

studovat v cizině a oni dostudovaly v tu chvíli, tak se spoustou z nich se přetrhaly vazby, takže 32 

to by mě zajímalo, že vlastně moc nevim, co dělaj.  33 

A většina je v pedagogický psychologii nebo nevíš vůbec? 34 



 

 

 

Různě. V neziskovkách, na pozicích sociálních pracovníků spíš, pedagogicko-psychologický, 1 

možná nějakej školní psycholog tam je, neziskovky taky hodně, SVPčka, něco takovýho.  2 
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Kdy jste se začala poprvé zajímat o psychologii jako takovou? Co vás k tomu motivovalo? 1 

Jak se váš názor postupně utvářel a co nebo kdo ho ovlivnil? 2 

Tak asi o psychologii jsem se začala zajímat hlavně na střední škole. Vlastně v prvním ročníku, 3 

kdy jsme měli psychologii. I když tam to bylo takový, ten hrubý základ, potřeby, Maslow atd. 4 

Takže to taková ta pravá psychologie podle mě ještě nebyla. 5 

A to jste brali v Základech společenských věd? 6 

Jo. V ZSV. Do určitý míry i návštěva psychologa, když jsem byla jako dítě u dětskýho 7 

psychologa, tak to určitě ovlivnilo jakoby můj další zájem o psychologii. A potom na konci 8 

střední školy, když jsem se rozhodovala na vejšku. I částečně eliminací kam budu postupovat 9 

dál, protože matika, fyzika, chemie úplně nebyly mý obory. A vlastně jazyk. Tam jsem se taky 10 

hlásila na jazyk, ale zase ten lze daleko jednodušeji studovat, že se můžu živit jazykem, aniž 11 

bych ho měla vystudovaný. Protože stejně je to zejména o filologii a vznik toho jazyka a takhle, 12 

takže psychologie vyhrála.  13 

A měla jste v průběhu střední školy i nějaké zkušenosti z praxe? 14 

Ne, jako z psychologie ne.  15 

Takže jste načítala knížky a tak? 16 

Jo, jenom teoreticky.  17 

Jak a kdy jste se poprvé rozhodla stát se právě klinickou psycholožkou a jestli vás někdo 18 

inspiroval? Ovlivnil vás někdo konkrétní? 19 

Tak asi ta klinika mě začala lákat ve třetím ročníku, kdy jsme měli psychopatologii. Celkově ta 20 

patologie tý osobnosti mě zajímala a dost i v souvislosti s psychosomatikou, který se věnuju, 21 

aktuálně jsem i ve výcviku. A takže nějaká, nechci říct úplně ta ezoterická psychologie, ale 22 

nějak ten holistický přístup k tomu organizmu. A zejména díky mamce, ten vliv z téhle strany 23 

byl silný, protože mamka se o tuhle tématiku zajímá, takže mi podstrkávala nějaký knížky a 24 

jakoby ne úplně tu klasickou Freudovskou, Jungovskou psychologii, ale víc ty současný směry. 25 

Hm a co dělá mamka jako profesi? 26 

Je úplně bokem, má jazykovou školu, lektorka angličtiny, tlumočí, překládá. 27 

Ale je to teda její zájem? 28 

Jo, hodně se tomu věnuje. Teď byla na kurzu o snech. Věnuje se tomu dost.  29 

Tak přejdeme k tomu vzdělání. Na co by se podle vás měla zaměřovat výuka klinických 30 

psychologů? Jaké znalosti, vzdělání, jakou praxi nebo jakým výcvikem by měl projít 31 

klinický psycholog. Je podle vás aktuální příprava dostatečná, a nebo byste ji nějak 32 

změnila? To je spíš otázka na to, jak je to momentálně a jestli by bylo dobré nějak to 33 

změnit. 34 



 

 

 

No tak vůči tomuhle budu asi trochu tvrdá. Tak co se týče vzdělání, toho teoretickýho na škole, 1 

tak ano. Samozřejmě je to individuální, jak moc se kdo snaží. Ta škola se dá projít s nějakým, 2 

nechci říct minimem, ale s nějakým hrubým základem, co je potřeba k těm zkouškám. Takže 3 

pokud někdo se tomu nevěnuje, nečte, tak určitě pak ten nástup do tý praxe je náročný. Takže 4 

to nějak k tomu vzdělání, k těm znalostem. K tý praxi, tak ta konkrétně na naší škole, vždycky 5 

jsem to psala do toho hodnocení praxe, je teda mizerná podle mě... 6 

Tu jste měli na magistru nebo už na bakaláři? 7 

Ještě na té psychopatologii, ve třeťáku. Tam je vlastně praxe z psychopatologie a pak praxe z 8 

psychodiagnostiky, s tim, že jsou tam praxe jako poradenská praxe a manželská poradna a práce 9 

a organizace. Ale, já jsem tenkrát se snažila dostat do praxe i jako dobrovolník, ale tam jsem 10 

narazila na to, že mi bylo řečeno, že bych pracovala s citlivejma údajema a že do doby, kdy 11 

nemám titul, mě k tomu nepustí, takže člověk je v pasti. Ptala jsem se tenkrát třeba v poradně 12 

pro zrakově postižený a tam jsem moc vítaná nebyla. 13 

A tam jste se hlásila v tom třeťáku? 14 

Ne to bylo v páťáku. A ve třeťáku jsem byla na praxi na tu psychopatologii, to bylo u nás v D., 15 

na dětský psychiatrii.  16 

A tam vlastně už se začal taky jako ve velký míře formovat ten můj zájem o tu psychopatologii, 17 

jako takovou tu klinickou psychologii no.  18 

A jak myslíte, že by se to dalo zlepšit, aby byl vstup do praxe jednodušší? 19 

Já nevim, jestli nemocnice by byly třeba nějak ochotnější. Vím, co je teď u nás na škole, což se 20 

mi hrozně líbí, což využívám teď z pozice psychologa, že u nás studenti v rámci ČASP, 21 

organizace studentů (pozn.: Česká asociace studentů psychologie) zřídili projekt Spolu. Kde 22 

jsou různý týmy. Ať už tým na kognitivní trénink nebo biblio-tým, televizní tým, muziko-tým 23 

a dochází do léčeben nebo i na psychiatrickou kliniku tady a vlastně těm pacientům se věnujou 24 

a nám psychologům to ulehčí v uvozovkách, že to nahradí trošku takový ty komunity nebo 25 

prostě nějaký zájem o ty pacienty. 26 

Takže pracují jako dobrovolníci? 27 

Jo přesně tak. Pak to maj asi uznaný jako praxi. Papírově nevim, do jaký míry jim to fakulta 28 

uznává anebo v psychologovy ve zdravotnictví jestli se to dá započítat, ale to si myslim, že to 29 

je super. Jak pro pacienty určitě. Tak u mě bude tenhle tým, asi tři tými, muziko-, biblio- a ještě 30 

arteterapeutickej tým, budou docházet na oddělení chronickejch schizofreniků nebo celkově 31 

schizofreniků. Mě to hrozně ulehčí, protože povídat si tam s nima, podle mýho názoru může 32 

student. Protože tam nejdeme nijak do hloubky k terapii. Kognitivní trénink já jsem po nich 33 

nechtěla. A o zvířatech, cestování a tak si můžou povídat studenti.  34 



 

 

 

Jo, takže je dobrej nějakej zájem samotných studentů? 1 

Jo, ta organizace, ta ČASPA si myslim, že to tady vedou dvě holky a jsou schopný. Jsem s nima 2 

mluvila po telefonu... 3 

Jo ještě v té otázce bylo vzdělání... 4 

Jo, to jsem už říkala, že to je jakž takž. Že záleží na tom individuálně, podle toho, jaký kdo k 5 

tomu má přístup. 6 

A jaký ještě znalosti by podle vás měl mít klinický psycholog? 7 

Určitě všechny diagnostický metody. Nebo všechny...to je samozřejmě těžký, ale základ. Toho 8 

Rorschacha na tu diagnostiku určitě. Taky pak záleží, na jakým oddělení ten klinickej 9 

psycholog bude. Jestli bude spíš na diagnostickym nebo na terapeutickym. A nevim, třeba 10 

začínat na terapeutickym jako čerstvej absolvent, pro mě by to bylo asi těžší. Že jsem ráda spíš 11 

za to diagnostický oddělení a protože jsem prošla Rorschachem dvouletym. A celkově s tou 12 

diagnostikou mám větší zkušenosti než s tou terapií.  13 

A terapii děláte? 14 

Dělám podpůrnou terapii. Sem tam taky dělám individuální. Mám skupinku se 15 

schizofrenikama, kde je to spíš o kognitivnim tréninku nějakym. Nácvik sociálních dovedností, 16 

ale vysloveně, že bych měla tvrdou individuálku, to ne. Protože jak i skladba těch pacientů k 17 

tomu moc není no. Ty pacienti jako individuál zatím moc ne. Mám tady dva depresivní 18 

pacienty, takže s nima, ale zase je to spíš o tý podpoře, spíš nějaká podpůrná. Do hlubšího tady 19 

ani není prostor, protože tady je to převážně diagnostický.  20 

Tak můžem k tomu výcviku. 21 

Tak výcvik já nevim. Já si myslim, že na výcviku tolik nezáleží. Určitě je fajn mít 22 

sebezkušenostní výcvik. Nevim, já jsem zastánce toho holistickýho přístupu. Samozřejmě něco 23 

z Freuda bych si taky vzala. Ale takový ty moc hlubinný, nevim no. Takže za mě spíš nějakej 24 

takovej ten výcvik. Třeba psychosomatickej, ten můj. Ale myslim si, že v konečný fázi, znám 25 

taky psychoanalytiky a gestaltisty. Hodně tady je gestalt v léčebně. Myslim si, že je to jedno 26 

asi. Ale určitě nějakej výcvik mít, to každopádně. 27 

Jak hodnotíte přípravný kurz psychologa ve zdravotnictví, kterým jste prošla? A kde jste 28 

ho absolvovala?  29 

Tak tady budu ještě tvrdší. Tak já jsem byla v místě školy. To bylo tehdy, že já jsem ho 30 

absolvovala v mezi čase, během ukončením vejšky a nástupem do práce, kdy jsem vůbec 31 

nevěděla, jestli si práci najdu ve městě, kde jsem studovala, protože jsem odjinud. Takže jsem 32 

sem jenom na tu sobotu dojížděla. V podstatě 160 sem 160 tam kilometrů. Takže to byl opruz 33 

z jedný strany a pak celkově to hodnotím jako trošku zbytečný. I mezi kolegama je to braný 34 



 

 

 

jako spíš tahání peněz, protože v podstatě, to samý budeme absolvovat v před-atestační přípravě 1 

k atestaci a i díky tomuhle kurzu psycholog ve zdravotnictví já mám teď poměrně 2 

zkomplikovanou vstup do před-atestační přípravy. Že mě to stojí, že vlastně pracuju už od 3 

března, ale protože ještě nemám hotovýho zdravotníka, tak mě tam nechtěli zapsat. Teď jsem 4 

shodou okolností koukala, že v listopadu 2013 teď došlo k nějaký změně, že už ten psycholog 5 

ve zdravotnictví není potřeba. Do vstupu do před-atestační přípravy. Takže je to jako zbytečný. 6 

Takže ho ještě nemáte hotový? 7 

Mám zkoušku absolvovanou, mám teď už i dochozenou. Já jsem před 14 dny absolvovala dva 8 

týdny praxí a teď už mi zbývá to jenom sepsat. Takže už to mám víceméně hotové, jenom 9 

nemám papír.  10 

Tak další otázka, můžete srovnat přínos školy a praxe pro vaší profesi? Tou praxí se myslí, 11 

praxe v průběhu školy, ale můžete zmínit i praxi v rámci psychologa ve zdravotnictví. A 12 

ohodnoťte to na 5ti bodové škále. 1 - velmi nesouhlasím, 3 - nedokážu posoudit, 5 - velmi 13 

souhlasím.  14 

A otázka je: Škola mě dostatečně připravila na výkon mé profese a praxe mě dostatečně 15 

připravila na výkon mé profese.  16 

Takže škola mě spíše nepřipravila (2). Škola jako vědomosti teda. A praxe mě spíše připravila 17 

(4).  18 

Absolvovala jste nebo procházíte nějakým psychoterapeutickým výcvikem a jakým? 19 

Změnil nějak výcvik přístup k pacientům? 20 

Tak jsem ve výcviku v dynamickym směru, kde důraz je kladen na celostní psychosomatický 21 

přístup. Takže je tam částečně Pesso-Boyden, zaměření na tělo a s tím se tam hodně pracuje. 22 

Terapeuti, ona má taky psychoanalýzu, takže něco tam z tý psychoanalýzy taky je. On má i 23 

gestalt i SUR, takže taková směska, ale důraz je kladen na ten celostní přístup. 24 

A jak dlouho už jste v tom výcviku? 25 

Teď jsem ukončila první rok. 26 

A změnilo to nějak váš postoj ke klientům? 27 

Jo určitě jo. Teď zrovna jsem měla jednu individuálku právě s tím depresivním pacientem. A 28 

jak to bylo ještě čerstvě, hodně po tom výcviku. Tak jsem si uvědomovala, že tam pracuju víc 29 

s tím zaměřením na toho klienta, na ty jeho pocity, na to uvědomění si sám sebe, z jeho úhlu 30 

pohledu. A i větší práce s tichem, že s tichem jsem celkově hůř pracovala a prostě že i pro mě, 31 

si víc v tom věřim, takže i vnitřní zklidnění, takže tak jako neskáču.  32 

Tak přejdeme k samotnému vstupu do zaměstnání. Jak vypadal váš vstup do zaměstnání? 33 

Pomohly vám třeba nějaké kontakty na kolegy z praxe? 34 



 

 

 

Tak při samotném vstupu do zaměstnání, při shánění práce, asi moc kolegy v praxi jsem 1 

neoslovila. Asi ani absolventy, kteří...protože já jsem byla rok v cizině, takže jsem absolvovala 2 

rok po nich, po většině. Takže s nima jsem moc ty kontakty nevyužívala. Spíš pak po tom 3 

vstupu do zaměstnání. Jako kolegy, kteří už pracují v těch léčebnách. Že na využití viz teď 4 

diagnostických metod, na získávání diagnostických metod nebo třeba celkově i na konzultaci 5 

diferenciálních diagnostik. Nevim, jestli je to přesně tahle otázka, jestli se na to ptáte. 6 

Jo, určitě řekněte všechno, co vás k tomu nepadá. 7 

Celkově prostě konzultace, ať už tady s kolegama nebo z jiných léčeben. Na vyšetření, na 8 

Rorschacha signování, prostě cokoliv no.  9 

Takže ta spolupráce s nimi funguje. 10 

Jo, já si myslim, že ten tým nás psychologů, nás mladších. Nás je tady asi 9 psychologů celkově 11 

na léčebnu, ale nás asi 3-4 mladý. I teď organizujeme různý kurzy a myslim si, že ta spolupráce 12 

funguje. 13 

Jak jste spokojená s komunikací s vaším školitelem? Jak vám konkrétně pomáhá? A jestli 14 

je přímo tady v léčebně neb za ním někam docházíte? 15 

Jo tak to shledávám jako velkou výhodu, že máme školitele tady. Tak i semináře, co jsou jednou 16 

za 14 dní v rámci před-atestační přípravy, tak se konají tady u nás. Což je výhoda, že nemusim 17 

někam cestovat a pořád se nemusim ptát na volno. A, jo, naše školitelka je suprová a já s ní 18 

nemám problém. Vlastně je to i vedoucí psycholog, který mě i přijímal. Nevim, je vstřícná...já 19 

že bych měla nějaký problémy, že bych jím musela hodně kontaktovat, to se říct nedá. Spíš ona, 20 

když potřebuje nějaký formality, tak mě zkontaktuje. Nevim, trošku máme zmatek v tom, že 21 

ani jedna ani druhá jsme nevěděly, jak je to s tou přeatestační přípravou. Ona si celou dobu 22 

myslela, že jsem zapsaná, ačkoliv já všechnu splňuju jako k ní, tak nejsem zapsaná. Talže 23 

zpětně mě ale snad zapíšou, to s nima mám domluvený a takže nemůžu na ní nic negativního 24 

říct. Jo, jsem spokojená.  25 

A tu školitelku jste si hledala sama nebo vám byla přidělena tady v léčebně? 26 

To je vlastně vedoucí psycholog tady léčebenský a ten dělá zároveň školitele. Takhle, takže 27 

nějak to vyplynulo úplně automaticky, že jsem se o to vůbec nestarala. Jo protože jsme 28 

akreditovaný zařízení tady...  29 

Hm, tak to je super, že vím o lidech, kteří to měli docela komplikované a museli si hledat 30 

školitele sami.  31 

Jo to vim, že maj kolegyně taky, když nejsou buď akreditovaný nebo že jsou malý no. Že to tak 32 

maj taky, že sem dojíždějí holky docela z dálky. 33 



 

 

 

Napadne vás něco, co vás vaši pacienti naučili, co vám dali? Je to pro vás přínosnější než 1 

škola, samotná teorie? Jak byste ohodnotila současnou práci od března do teď? 2 

Tak hlavně v tom jestli jsou přínosnější pacienti a ta škola. Tak to je neporovnatelný, protože 3 

praxe je praxe. Jako nikdo ze studentů si moc nedokáže představit, co ta praxe obnáší. Jak je to 4 

diametrálně odlišný než to, co se učíme ve škole. Co mě pacienti naučili nebo co mě učí. Tak 5 

skladba právě díky toomu, že tady máme tak těžký případy, tak mě určitě naučili, donutit si 6 

vážení všeho, co mám. Já nevim, rodiny, zní to jako klišé, ale takový to rodinný zázemí, což 7 

spousta pacientů vůbec nemá nebo má katastrofální. Pak i přátelé, jsou tady lidi bez přátel, bez 8 

nějaký, jakýkoliv opory, jsou na všechno sami. No a pak v neposlední řadě to zdraví, což je 9 

jako velký klišé, ale je to tak.  10 

Hm, to je v pořádku, já si myslim, že je to fakt... 11 

Takže asi tak no. A pak od pacientů se učim denodenně.  12 

Co jste se zatím praxí naučila? Přišla jste v průběhu o nějaké iluze? Bylo vaše očekávání 13 

s realitou nebo jste na něco hrubě narazila? Na co jste třeba nebyla vůbec připravená? 14 

Tak praxí jsem se naučila tu praxi, jako tu diagnostiku, vyšetřování. Že Rorschacha, kurz, jsem 15 

měla, ale nikdy jsem ho nedávala fakt jako patologický osobnosti, že jsem si to tak trochu 16 

zkoušela. Celkově komplexní vyšetření, ta praxe mě naučila hrozně moc. Určitě jako 17 

vystupovat před lidma. Na začátku, když jsem si měla představit, že vylezu na komunitě před 18 

37 psychotikama, tak bych asi při tom, jak já sama sebe znám, tak bych tomu asi moc nevěřila. 19 

Cekově i jednat, jak už je to pan primář, jako vyšší vedení. Celkově jako jednání s lidmi, v tom 20 

jsem se otrkala taky a jo, jestli to bylo v souladu s tím mým očekáváním. Ne, moje očekávání 21 

bylo horší, protože já jsem ten typ, že se připravím na nejhorší, takže když jsem byla seznámena, 22 

co je to typ za oddělení, tak jsem si prostě představovala, že tady budou lítat židle a že se budou 23 

od rána do večera chlapi prát. A že neprojdu chodbou, aniž bych jednu nedostala. Takže já jsem 24 

fakt byla připravená fakt asi na sílu oddělení. Takže to bylo v pohodě. 25 

Takže to pak bylo spíš lepší ten vstup. 26 

Jo, určitě.  27 

Nemáte třeba něco, s čím jste měla na začátku nějaké problémy? 28 

Hm, paradoxně bála jsem se i tý emoční stránky u sebe, co to se mnou udělá. Vidět to utrpení 29 

v podstatě těch lidí. I tam jsem se asi nějak zocelila vnitřně. Asi jsem na nic nenarazila. Nebo 30 

mě teď nic nenapadá, není to jako nic tak markantního, asi by mě to napadlo.  31 

Tak to je ideální případ... 32 

Určitě, tam hraje roli to, že mě ta práce hrozně baví a je to to, co jsem po škole chtěla dělat, 33 

takže v blázinci, teda v léčebně... 34 



 

 

 

Jsou podle vás podmínky začínajících klinických psychologů příznivé, dostačující? 1 

Změnila byste něco? Jestli jste třeba v kontaktu i s jinými začínajícími klinickými 2 

psychology? Jestli třeba mají horší podmínky než vy nebo naopak v něčem lepší? 3 

No tak spíš bych to viděla jako méně příznivé. Protože hledat práci v klinice je fakt náročný. Já 4 

jsem jí hledala třičtvrtě roku a myslim si, že fakt hodně intenzivně. Protože jsem ani nebyla 5 

nijak vázaná na místo v republice. Že jsem hledala Jižní Čechy. Jižní Morava nebo celá Morava, 6 

okolí Prahy, nahoru, dolu. Nevim, myslim si, že hodně lidí i má obavu z tý nezkušenosti těch 7 

studentů. A taky jsem se setkala s názorem, že mě nemůžou pustit, že jsem hrozný ucho, cituju. 8 

Že mě nemůžou pustit na skutečnýho pacienta jo, takže zase je to o tý praxi. Nevim jak jako, ta 9 

praxe je určitě důležitá, určitě se budu ještě opakovat do konce toho dotazníku... 10 

A jakou po vás chtěli praxi, když vás nechtěli přijmout na těch jiných pracovištích? 11 

Já si myslim, že praxe při škole by to stejně nevylepšila. Že tam spíš šlo o ten věk a o tu 12 

nevyzrálost možná, nevim. Ale je pravda, že tenhle dotyčný, že byl fakt jako pes, že to byla 13 

neuvěřitelná osobnost. Takovej egocentrickej pán a takovej tvrdej no.  14 

Máte ještě nějaké zkušenosti z okolí vašich kolegů nebo kamarádů? 15 

No neznám moc lidí, který by se dostali do kliniky. Vim, že většinou všichni končí v HR, což 16 

byla oblast, kam jsem věděla, že fakt nechci a měla jsem strach, že jako tim nastavenim tý 17 

současný pracovní sféry, že tam budu donucena a taky vim, že když se lidi takhle od nás 18 

dozvěděli, že jsem se dostala sem, tak se prostě ptali, jak jsem se sem dostala, že je to prostě 19 

nedobytná pevnost, že je to fakt považovaný, že do kliniky po škole...mám tady teď stážisty a 20 

všichni prostě říkaj, no do kliniky se stejně nedostanu. 21 

Myslíte, že je to tím, že je málo míst? 22 

Hm, jo, rozhodně. My jsme tady propouštěli, neustále se snižujou stavy pacientů, tak tím pádem 23 

i personálu. 24 

A to tím, že to pojišťovna nechce zaplatit? 25 

Hm, jo.  26 

Ale jinak jsou potřeba psychologové? 27 

Jo, my tady máme těžkej nedostatek psychologů, že tady by se našla práce ještě pro 4 28 

psychology na plnej úvazek. Fakt já mám v současný době 5 oddělení pod sebou, což je víc než 29 

dost. Takže je to docela náročný jako. Takže na ty oddělení fakt nechodim. Jsem tam, dá se říct, 30 

tak částečně papírově, když je potřeba, tak tam jdu, ale hlavně jsem na těch akutních. Tam jako 31 

fakt potřebujou tu hlavní péči, což je smutný v konečný fázi jako velmi. Já bych chtěla být na 32 

všech odděleních, ale bohužel, den má 24 hodin. 33 



 

 

 

Jak jste se adaptovala na svou novou roli psychologa ve zdravotnictví? Jaké změny to 1 

přineslo do vašeho života? Co vám v adaptaci pomohlo/pomáhá? 2 

No tak zadaptovala jsem se myslím hrozně rychle. Díky tomu, jak mě ta práce baví, já jsem 3 

měla jako vysoký nasazení na začátku. Myslim si, že ho pořád docela mám. Pak jak je tam o 4 

tom syndromu vyhoření. Mám strach, že psychologové starší mi říkali, uber, abys brzo 5 

neskončila. A určitě mi pomohl kolektiv, protože my tady teď máme mladej kolektiv, mladý 6 

doktory, mladý psychology a máme partu takových 10, 12 lidí. A takže, ty mi fakt ten vstup 7 

ulehčili velmi, že byli nápomocní. A jaké změny mi to přineslo. Tak určitě postavení se na 8 

vlastní nohy úplně, že jakoby veškerá nezávislost na nějaké podpoře od rodičů apod., ať už 9 

finanční, zejména finančně, což jako mě úplně vyhovuje, že teď jsem úplně soběstačná. No a 10 

takový to, co práce první přinese, že vlastní život, vlastní zodpovědnost, že ten dospělý člověk 11 

už si nese tu plnou zodpovědnost sám za sebe. A co mi v tom pomáhá...jo to už jsem řekla. Ten 12 

kolektiv a láska k tomu oboru. 13 

Jak vás třeba vidí vaši přátelé nebo příbuzní v té nové roli? Jak to přijímají? 14 

Tak já si nemyslím, že oni by nějak pociťovali změnu role student a pracující. Spíš, jo tak rodiče 15 

chvílema mají pocit takový menší potřebnosti, to jako, že na nich už nejsem zas tak závislá. A 16 

jinak okolí nevim. Já jak jsem byla studující v H., tak pracující v H., tak přijíždim domů na 17 

víkendy. Tak v tom si nemyslim, že by viděli nějakou velkou změnu. Možná, že jsem v 18 

uvozovkách moudřejší, tak že jako mám nějaký řeči na ně a tak, jako psychologický, takový ty 19 

moudra v uvozovkách. 20 

Máte? 21 

Jo myslim si, že mi to říkaj jako ve stylu jako hele nemachruj tady na nás a tak. Takže tak, 22 

máme takovou žertovnou rodinu, takže takhle jenom myšleno. Ale jinak asi ne.  23 

Tak takhle otázka navazuje na tu předešlou. Jak sama sebe vidíte ve své nové roli? Jak se 24 

v ní cítíte? To už jste nějak řekla předtím. 25 

Jo, já jsem naprosto spokojená.  26 

Spokojená na vlastních nohách? 27 

Jo a nemám s tou rolí nějaký tak jako problémy. Ještě až budu bydlet sama na bytě, tak to bude 28 

super. Až budu úplně soběstačná. 29 

A teď bydlíte tady a na víkendy jezdíte domů? 30 

Jo protože se na víkendy vídáme v mém městě s přítelem, protože on pracuje jinde. Takže my 31 

jsme takhle rozuteklý po republice maličko.  32 



 

 

 

Jaké by podle vás měl mít vlastnosti, schopnosti, dovednosti klinický psycholog? Jaký by 1 

měl být, aby úspěšně vykonával své povolání? Tím se myslí teda nějaké osobnostní 2 

předpoklady jedince.  3 

Z Rogerse takový to základní jako empatický, což nepochybně, aby to nevypadalo, že to nějak 4 

znevažuju, to rozhodně ne, to si myslím, že je jedna z těch prvních vlastností. Umět naslouchat. 5 

Třeba naši pacienti, fakt jim stačí jenom, že si to řeknou, vůbec nepotřebujou nějakou zpětnou 6 

vazbu. Takže jenom kývat a poslouchat, aktivní naslouchání. I ta práce s tichem je důležitá, čím 7 

dál víc to vidím.  8 

Když pacient nemluví nebo? 9 

Jo, když něco řekne, tak ho v tom nechat, aby si to odžil nějaký smutek, pokud tam má nebo 10 

prostě aby to co on říkal, aby to k němu nějakým způsobem došlo a nechat ho v tý jeho emoci. 11 

No a pak k těm vlastnostem ještě toho psychologa. I organizační schopnosti, protože při 12 

množství vyšetření, tak neumět si nějak určit priority, tak by se to nedalo. Určitě pak i 13 

přirozenou autoritu. Když pak je na oddělení, kde je víc pacientů nebo kde vystupuje před 14 

vícero pacienty. Já to pořád beru z pohledu klinickýho psychologa na takovym tom velkym 15 

pracovišti, než jako terapeuta.  16 

Jaké vlastnosti, schopnosti, dovednosti pomáhají vám ve výkonu vaší profese? Co byste u 17 

sebe vyzdvihla? 18 

Tak ta empatie asi u mě je docela velká. Což jako v jednu chvíli jsem to považovala spíš za 19 

slabou stránku. Nějaká ta emoční citlivost a tak. A snaha porozumět, že si myslim, že docela 20 

mám. I tim, že jsem částečně cíťa v uvozovkách. A v čem mi pomáhají? Nevim, nějaký životní 21 

elán nebo radost, že si myslim, že jsem docela dost optimistická. I diplomku jsem psala na 22 

optimismus, takže jo, ta radost. Tý radosti tady často moc neni, nahoře. Takže myslim si, že to 23 

pomáhá doufám i pacientům. 24 

Takže radost se snažíte vnášet mezi pacienty? 25 

Jo, já si myslim, že to zrcadlení, pak že budou zrcadlit pacienti a vidim to, že to jako funguje 26 

často. Že i ten depresivní pacient se jako usměje, nemá jinou šanci    27 

Cítíte se být kompetentní pro výkon vaší profese? Cítíte u sebe nějaké silné a naopak slabé 28 

stránky? Něco, co byste na sobě mohla zlepšit něco konkrétního? 29 

Tak kompetentní se asi určitě cítím, protože jinak bych neměla odvahu se pustit do takovýho 30 

povolání, kde se dá docela ublížit svým způsobem. A ty silné ty už jsem řekla v podstatě v tý 31 

předešlý otázce. A co se týče těch slabých stránek, tak možná je to taková rychlost u mě, že 32 

někdy jsem až moc rychlá. Párkrát už jsem to tady slyšela v léčebně. Ne od pacientů, to ne. 33 

Jako při tom vyšetření pacientů nebo u čeho? 34 



 

 

 

No i při tom, jak pokládám otázky a tak, že jim nedám moc prostoru. Nebo taková zbrklost a 1 

snažim se na tom pracovat docela, ale to bych asi i obecně na tom mohla pracovat. Víc takovýho 2 

klidu no. Hm, jo. 3 

Popsala byste se jako psychicky odolný a vyrovnaný člověk? 4 

Tak postupem času určitě. Ale myslim si, že mi hodně dala k tý odolnosti současná práce, ta 5 

mě dost zocelila. Ale ne tak, že bych ztratila emoce, to vůbec, to ne. Vyrovnaný, nevim, 6 

samozřejmě i výcvik mi pomáhal, v tý sebezkušenosti je tam, v tom vidím velký přínos. Jako 7 

myslím si, že čím dál víc jsem vyrovnanější.  8 

Takže je to lepší než na začátku? 9 

Jo, já na začátku, když jsem se přihlásila na psychologii, když jsem nějak postupovala dál v 10 

tom studiu, tak lidi, co mě víc znají i rodina, táta, tak jako se divili, jak já chci dělat psychologa. 11 

Jsem taková nevyrovnaná, že mě všechno rozháže a si dělali srandu, že až přijde paní Nováková 12 

do terapie a řekne mi svůj problém, tak že tam budeme brečet obě. Nevim no. Nějakým 13 

způsobem na tom pracuju, nevim, jak jsem na to přišla.  14 

Možná tou praxí… 15 

Hm, jo. Že si to asi tak trošku, né že bych si to k sobě nepouštěla, to určitě ne, ale nějak s tím 16 

dokážu pracovat. 17 

Na to vlastně i navazuje další otázka. Jestli jste nabyla praxí sebedůvěru, cítíte se teď 18 

jistější, než na začátku?  19 

Jo, při tý komunikaci, jak jsem říkala. I to jednání s těmi lidmi i to vystupování před těmi lidmi 20 

na tý komunitě. Jo určitě mám i takový opěrný body, že mám pocit, že něčemu rozumim, že v 21 

něčem jsem si jistá. A taky samozřejmě záleží mezi kým. Jako kdybych měla být mezi deseti 22 

primářema nebo mezi deseti psychoterapeutama letitýma, tak asi tam ta sebedůvěra půjde 23 

trošku dolů. Ale obecně jako jo. Tý sebedůvěry tolik jsem neměla.  24 

A jak probíhá ta komunita? To je tady s pacienty na oddělení? 25 

Jo, to je společný setkání na oddělení vždycky jendou týdně. Že si sednout do kroužku a já jsem 26 

před nima a povídáme si společně. Jak se měli, co je potěšilo, co se stalo pozitivního. Že se 27 

snažim spíš na to pozitivní je upozorňovat. A trvá většinou tak, jak na kterým oddělení. Tady 28 

na tom oddělení to moc nejde, protože často chtějí hned kouřit a ta pozornost je tam snížená, 29 

tak půl hodiny to trvá. S tím, že se představí nový pacienti, loučí se s těma co odchází nebo mají 30 

překlad. A představujou se ti nový. 31 

A to máte na všech pěti oddělení? 32 

Ne. Na jednom oddělení to vůbec kvůli pacientům, tam není reálná komunita. Geronto tam taky 33 

už nejsou moc schopni. Ty chronický pacienty jsem dala tý organizaci Spolu. Ty přijdou příští 34 



 

 

 

týden prvně. Vlastně teď to bylo první pondělí, co jsem neměla tu komunitu a jinak dvě 1 

komunity mám. A doufám, že ta organizace nebo ten projekt Spolu budou fungovat, že to mi 2 

docela ulehčí.  3 

Tak další část se týká vztahů na pracovišti, přijetím na pracovišti? Jestli můžete uvést své 4 

pracoviště, kde momentálně pracujete? 5 

Jo, jo, je to psychiatrická nemocnice. Pracuju na akutním příjmu na mužském oddělení. Je to 6 

diagnosticko-terapeutický oddělení. Zejména jako psychotický. Poruchy schizofrenního 7 

okruhu zejména. Asi takhle to stačí.  8 

To je vaše hlavní oddělení a pak máte ještě další? 9 

Pak je doléčovací oddělení, jakoby to samý, kam z tohohle oddělení chodí na doléčení, nějaký 10 

měsíc, dva. Pak jsou chronický psychotici a pak mám geronto oddělení, kde jsou spíš ty 11 

organicity, demence a takhle a pak na 14, tam jsem ani nebyla, tam jsou lidi chronický, často 12 

mentální retardace, už často středně těžký, tam ta práce je jako těžká no.  13 

A jak dlouho působíte na tomto pracovišti a jak dlouho jste v praxi dohromady? 14 

Takže na tomto pracovišti jsem, bez několika dní, rok. Jak dlouho jsem v praxi. No já bych to 15 

spíš dala na ten rok zhruba, protože ty pidi praxe v rámci studia no, se mi to moc nepovedlo 16 

sehnat si nějakou dlouhodobější. O trošku delší jsem měla v pedagogicko-psychologický 17 

poradně a pak ty různý praxe.  18 

Máte svou vlastní pracovnu, kde přijímáte pacienty? 19 

Takže vlastní pracovnu mám. Ale pacienty tady nepřijímám, protože často jsou přijímáni pro 20 

agresivitu nebo nějaký neklid. Takže ne, že by byli během vyšetření agresivní, ale asi dvakrát 21 

jsem tady měla pacienta s tím, že je teda vyšetřuju nahoře na oddělení. 22 

Tam je nějaká speciální místnost na to teda? 23 

Jo, dá se říct. Asi se nestane nikdy, že během vyšetření by tam někdo nepřišel. Sem tam přijde 24 

příjem, tak to neovlivním. Takže se vyšetření přeruší, což není úplně ideální ale...no, tam je to 25 

bezpečnější prostředí. I že tady jsem za dvouma dveřma a je to v jiným patře, tak kdyby cokoliv, 26 

tak... 27 

Můžete popsat, co je konkrétně náplní vaší práce a jak vypadá váš běžný den? 28 

Tak po většinu času tady dělám vyšetření diagnostický. Pozorování, rozhovor s pacientem, plus 29 

nějaký testový metody. Inteligenci, osobnost podle toho, jaká je zakázka od pana primáře. 30 

Potom dělám ty komunity. Individuály, jako spíš ty podpůrný terapie. Když si mě někdo vyžádá 31 

nebo když si mě někdo zabrzdí na chodbě nebo na oddělení. A pak ty skupinky, s těma 32 

schizofrenikama po těch tak 5-6 pacientů tam mám. To se mění podle toho, jak příchazí, 33 



 

 

 

odchází. S tim nácvikem těch sociálních dovedností. A vizity s lékařským týmem. Těch se taky 1 

účastním, pokud mi to čas dovolí. Ale hlavní pracovní náplní jsou ty diagnostiky.  2 

Přijímáte i nějaké ambulantní pacienty zvenku? 3 

Ne, ambulanci tady má jiná paní psycholožka.  4 

A kolik je tady pacientů na lůžkovém oddělení? 5 

Tady je plný stav 37. A na tom doléčováků, 24 myslím. Že to jsou mý hlavní pacienti.  6 

Kolik hodin týdně pracujete? 7 

Mám plný úvazek, 40 hodin týdně. To je jako úvazkově. Že právě se dostávám k tomu, že 40 8 

hodin mám ofiko, ale většinu času jsem tady přesčas. Že tý práce je tolik, že asi kdybysme tady 9 

nebyly, tak bych tady ještě asi byla. A většinou tu hodinu denně jsem tady navíc.  10 

A platí vám ty přesčasy? 11 

Ne. Nevim, jestli bych se jako měla přihlásit. Já myslim, že to je jako můj problém trošku. Jo, 12 

že jako pracovní doba je pracovní doba a mě nikdo nenutí. To je spíš moje svědomitost taková, 13 

že to nerada tlačím před sebou, že abych toho měla míň. Záleží jako ve vlnách. Mě se sejde, 14 

teď asi před 14 dněma, 8 diagnostik, což je jako brutál. Protože normálně se dělá diagnostika 15 

tak za tři týdny, dělají kolegyně. Takže kdybych to měla spočítat, to bych jich měla 24 týdně. 16 

To bych jí dělala ještě v červnu, což jako nejde. Takže jak kdy. A pak je zase vlna, kdy je 17 

klidnějc, kdy mám zase jen dvě.  18 

Jako denně myslíte? 19 

Ne, to jako vůbec, myslim ne za den. Jedna diagnostika mi trvá, když fakt jako jedu, tak ty tři, 20 

čtyři dny. No, protože do toho je vizita, komunita.  21 

Že s těma pacientama se scházíte několikrát? 22 

Jo, psychologický vyšetření je tak, že se sejdeme tak 3x. Udělám rozhovor, pak Rorschacha, 23 

pak intelekt WAIS, popřípadě nějaký doplňující.  24 

Jak jste na pracovišti spokojená? Jaká je komunikace s ostatními kolegy na pracovišti? 25 

Jestli byste případně něco změnila, zlepšila? 26 

Tak vlastně to už vyplynulo z těch předešlých. Nevim, já jsem jako spokojená, já bych fakt asi 27 

nic neměnila jako. Možná větší množství diagnostických metod k dispozici a jakoby s 28 

personálem, s kolegama já jsem spokojená, já tady nemám s nikým problém. Jestli někdo se 29 

mnou, tak o tom nevim a pak jakoby, co se týče toho provozu, jako těch organizačních věcí, to 30 

bych jako měnila. Třeba víc psychologů, ale tak to už není s tím pracovištěm, to už je jako na 31 

vedení, otázka na vedení. 32 

Ještě mě napadlo, to není k této otázce, ale jestli můžete zmínit, jaké diagnostické metody 33 

používáte? 34 



 

 

 

Takže určitě základem je Rorschach. Sem tam dělám TAT (Tematicky apercepční test), pak 1 

dělám WAISe, tu WAIS-R. Sem tam dělám Bertna na organicitu nebo MMMC. Clock test jsem 2 

teď dělala na tom gerontu. Nedokončený věty. No, to je ten základ. Kresba postavy, kresba 3 

stromu ještě vlastně. A teď doufám, že získám další diagnostický metody, že to rozšířím. Ale 4 

zase prostě, jakoby časově, i kdybych chtěla udělat daleko komplexnější vyšetření, tak by to 5 

bylo na úkor mýho času. Že zas tak žádoucí to není. Já bych si mohla toho pacienta křížem 6 

krážem vyšetřovat, ale bylo by to moc precizní. To by nemuselo bejt žádoucí nebo nutný.  7 

Další otázka, to už jste také nějak zmínila, jak komunikujete s ostatními pracovišti a 8 

odborníky. Což zahrnuje různé pořádání schůzek, organizací, konferencí, podpora. 9 

Třeba jestli i udržujete kontakt s fakultou, se studenty, organizacemi. 10 

Jo, takže s nima spolupracujeme s tou ČASPou. V současný chvíli začínáme, protože dlouhou 11 

dobu se tomu vedení trošku bránilo. Což jsem ráda, že se neubránilo. Konference nebo, mi 12 

pořádáme různý i jakoby semináře i kurzy s kolegyní. Takže jsme tady měli Hand test, ale jsou 13 

to spíš jako zase další vzdělávací kurzy. Teď budeme mít autogenní trénink. Takže oslovujeme 14 

nějaký odborníky, jestli by nám sem mohli přijet přednášet. Že máme i prostory, všechno. A 15 

ten kolektiv tady o to zájem má. Pak ještě spolupracujeme se sdružením Práh částečně, což je 16 

na psychotiky zaměřená organizace nebo sdružení, pomáhající jim začlenit se do života znova 17 

po hospitalizaci. No a to je asi nějak tak z tý odbornosti všechno. No a pak s těmi odborníky. 18 

Lékaři zas pak spolupracují po tý lékařský stránce, ale my jako psychologové ne. To jsou ty 19 

semináře hlavně a kurzy.  20 

Tak se přesouváme na otázky na zvládání stresu a zátěžových situací. Máte sama nějaké 21 

copingové strategie na zvládání stresu a zátěžových situací? Co vám pomáhá, když jste ve 22 

stresu? Přišla jste na nějaké strategie sama v průběhu vaší práce? 23 

Vzhledem k tomu, že jsem poměrně akční typ, takže nemám ráda takový ty únikový tendence. 24 

Útěk v těch obtížných situacích. Ale samozřejmě taky záleží, jaká situace to je. Ale nevim, mě 25 

pomáhá si ty věci nějak setřídit, určit si ty priority, takže zase, když se mi tady sejde víc 26 

diagnostik, tak je to poměrně stres, takže pak jako určení, kterou začnu. Nevim, i nějaký to 27 

vnitřní zklidnění. Jak ho docílim, to nevim.  28 

To funguje nějak samo...? 29 

Nějak si to asi řeknu a přijde to a no. Já mám ty priority, jako hodně si to píšu, jako hodně si 30 

píšu, co mám udělat. Nějaký ten harmonogram. Prostě to, že se zaměřím na ten problém, nějakej 31 

postup jako, utřídit si to, ty myšlenky a i mi pomáhá nějaká motivace. Takže jakoby až to 32 

dodělám tak jako, nevim, ve formě odměny, já nevim, že půjdu na kafe s kolegyní. Takový ty 33 

motivační přístupy. Cukr a bič, jak je ta motivace, já nevim, jak je ta mrkev u toho oslíka. Něco 34 



 

 

 

tam bylo, já už úplně nevím. A co mi pomáhá ve stresu...? Hm, nevim, hudba, občas. Jsme si 1 

nedávno zprovoznili Adobe Player, takže už jako mi tady hraje hudba. Ta mi docela pomáhá 2 

taky. Ta mě odreagovává nebo i fyzický vybití, nějaký cvičení, ale fakt, že to musí být makačka. 3 

Kdy, já jsem takovej maximalista, takže dokuď se jako neodrovnám, tak nemám dost. A tím se 4 

jako nejvíc vybiju.  5 

Takže chodíte někam pravidelně cvičit? 6 

Jo, dá se říct.  7 

A co konkrétně? 8 

Tak já jsem nějakou dobu lektorovala jumping. Takže tam je to docela silový. Jsem se 9 

vyskákala ze stresu. A nevim, teď zumba. Teď půjdu prvně na ten piloxing, takže jsem zvědavá. 10 

To je kombinace pilatesu a boxu, takže jsou tam prvky z toho a z toho. Takže na to jsem zvědavá 11 

a to si myslim, že bude masakr, přesně pro mě. Tak to bude bezva.  12 

Hm, pak je tam ještě jedna otázka. Jestli jste si přišla na něco o sobě při těch stresových 13 

situacích? Co jste se nike nedočetla. Nebo když jste se sama přistihla, že jste ve stresu, tak 14 

jak jste zareagovala? 15 

Já mám pocit, že na všechny tyhlecty způsoby jsem si přišla tak nějak sama. Že jako nemám 16 

nastudovaný moc copingový strategie a jako co se má dělat. Protože si myslim, že každej je 17 

individuální a co zrovna jemu vyhovuje. Takže, že bych se to někde dozvěděla, že by mi někdo 18 

poradil, hele zkus hudbu. Ne, mám to jako pokus omyl nebo tak nějak přirozeně prostě. No. 19 

Tak stala se vám někdy ve vaší praxi situace, kdy jste nevěděla, jak ji řešit? Jak jste si 20 

poradila? 21 

Tak určitě, jak absolventovi čerstvýmu v práci se mi to stalo, samozřejmě. To je jasný. A jak 22 

jsem ji řešila...tak díky kolegům zase. Že se obrátím na kolegy zkušenější a že mi poradí. 23 

Nevim, zase v tý diagnostice je to jednodušší, že nemusim bezprostředně jednat třeba, že se 24 

zpětně dozeptám nebo na nějaký vyhodnocování. Když je to v terapii, nevim, když je to ta 25 

podpůrná, tak nevim, já jako hrozně spolíhám nebo věřim nějakýmu tomu vnitřnímu instinktu 26 

nebo tomu cítění, nacítění se na toho pacienta, že prostě nějak nějakým způsobem napojení. Že 27 

nějak prostě cítím, co v tu chvíli potřebuje a jestli je to podle přístupu toho a toho, tak podle 28 

toho se úplně neřídím. Anebo na koho jsem se obrátila nebo kde jsem hledala radu, tak v 29 

dostupný literatuře. Jak přistupovat k týhletý poruše nebo, když někdo nebyl k dispozici, tak 30 

jako google nebo všechny možný zdroje a články odborný.  31 

Můžete zmínit nějakou konkrétní situaci, která se vám stala? Která byla nějak těžko 32 

řešitelná? Nebo co se třeba často stává? 33 



 

 

 

No, tak z tý diagnostiky, tak třeba vim, že první z těch hlavních byla, když jsem dostala, když 1 

jsem zaskakovala na ženským oddělení a dostala jsem diferenciální diagnostiku s tim, že u tý 2 

druhý diagnózy jsem nevěděla, co to přesně je za diagnózu, takže, nebo co to přesně obsahuje, 3 

takže jsem byla za paní doktorkou tady zkušenou, která je tady třicet let, tak zase jsem se 4 

obrátila na kolegu, aby mi nějak pospal to onemocnění, abych byla vůbec schopna tu 5 

diferenciální diagnostiku udělat.  6 

Hm, tak další otázka, jak zvládáte a vyrovnáváte se s nezdarem a zátěží ve vaší práci? 7 

Zase, vzhledem k tomu, že mě ta práce baví, tak zatím nezdar nebo nějakou zátěž nepociťuju. 8 

Nevim jako, nezdar. Já asi abych se vyvarovala nezdaru, když bych si myslela, že přijde, tak 9 

zamakám a budu tady do sedmi, abych prostě to měla hotový. Takže spíš se mu vyvarovávám 10 

a tim pádem se s nim nemusim vyrovnávat. Nevim, jako nějaký velký nezdar zatim asi jsem 11 

nezažila a pokud nějakou zátěž, když toho mám pocať, tak zase nějaký přátelé, nějaký vypnutí, 12 

vybití se, když jdu ven. Ať už prostě se vyblbnout, někam si jít zatancovat, prostě úplně vypustit 13 

no. Takže tak, zase ta copingová strategie, vybít se.  14 

Přišla jste na něco zajímavého o sobě v průběhu práce? Něco, co vás posunulo dál, vrhlo 15 

jiný pohled na dosavadní situaci nebo případně změnilo váš názor apod.?  16 

Tak, co jsem našla u sebe. To, že dokážu v sobě najít tu vnitřní sílu, kterou v sobě nějakým 17 

způsobem mám, což mi asi spousta lidí nevěřilo, nedoufalo. A...co vás posunulo...tak to mě 18 

posouvá den co den. Tady zvládám vyjít na tom pracovišti. No, to víc chápu jako rozvedenou 19 

tu otázku, hlavní je to...no, ta vnitřní síla, to nějakým způsobem zvládám.  20 

A přišla jste třeba na to, že tu práci zvládáte líp, než jste předtím očekávala? 21 

Jo, to jo. Myslela jsem si, že nebudu tak samostatná. To bylo vidět i na začátku, když jsem 22 

odevzdala hotovou diagnostiku nebo hotový vyšetření, výslednou zprávu, tak jsem prostě pořád 23 

to konzultovala, ale vzhledem k tomu, že tady nikdo moc nemá čas, tak mi to pak bylo blbý, 24 

pořád běhat za vedoucí psycholožkou, jestli je to takhle a takhle. No, tak pak jsem to začala 25 

odevzdávat a nikdo nemá žádný námitky, tak asi je všechno v pořádku.  26 

Jak je podle vás nejúčinnější bojovat proti pocitům vyhoření? Jaká je podle vás prevence? 27 

Setkala jste se už při výkonu profese s takovými pocity? 28 

Tak nesetkala, to by bylo docela brzy. Jenom takový, že mě to už napadlo a jestli jako to zrovna 29 

nepostihne mě a tak. Abych tu lásku moc nepřeháněla nebo to sebeobětování se. A jak bojovat, 30 

nevim, to se jako jednoduše říká. Změnit postoj prostě, i když prostě ten dotyčný pociťovat, že 31 

ho ty pacienti štvou, tak i změnit práci. Nevim, protože pak to musí být šíleně kontraproduktivní 32 

a ten negativní přenos, protipřenos vůči těm pacientům musí být strašnej. Což jako vidim i na 33 

nějakejch sestřičkách, který jsou na těch geronto odděleních, kdy ty jsou vyhořelý a měly by 34 



 

 

 

dělat cokoliv jinýho, jenom ne bejt u pacientů, u jako živých osob, u fyzických osob. A kdy to 1 

prostě cítí, ačkoliv si některý můžou myslet, že ty starý lidi nic moc nevnímaj. S tím 2 

nesouhlasím. A pak jako prevence zase, to umění vypnout, umět vypustit jakkoliv. Jo, vim, že 3 

jako hodně lidí se mě ptá, jestli si nenosim ty příběhy domů. Ne, já toho mám i po práci tolik, i 4 

jinejch aktivit, i pracovních, úplně z jinýho oboru, že nějak nemám čas na to myslet. Že fakt 5 

když jsem v práci, tak jsem v práci, jako tady v tý práci, když jsem v jiný práci, tak jsem v jiný 6 

práci.  7 

Takže máte jakoby víc aktivit? Že nejste zaměřená jenom na tu jednu věc, která by vás 8 

nějak zahlcovala myšlenkově? 9 

Hm, jo, přesně tak. 10 

A máte ještě nějakou vedlejší práci? 11 

Jo, učím angličtinu. 12 

Takže je to pro vás jakoby takové rozptýlení? 13 

Jo, určitě a pak prostě ten sport, přátelé. Já každý den většinou něco mám po práci. Ta akčnost 14 

no. Jako kdybych šla domů, tak tam budu mezi čtyřma zděma, tak potom bych asi přemýšlela, 15 

ale není prostor. 16 

Prostor si zaplňujete... 17 

Jo, prostor je, ale je zaplněn.  18 

Jaký máte postoj k práci klinického psychologa? Co pro vás znamená vykonávat tuto 19 

činnost? 20 

Tak postoj určitě kladný. A nevim, co to pro mě znamená...tak v první řadě jako nějaká podpora 21 

těch, kteří neměli v životě úplně štěstí nebo aktuálně nemají a nevim nějaká nápomoc prostě. 22 

Nějaký starání se, prostě být tu pro ty druhé. To je nejenom práce, ale mám to jako takový 23 

nastavení mý životní a no, tak jestli to tak nějak stačí? 24 

Jo. Vidíte dnes svou volbu stát se klinickým psychologem jako dobrou nebo byste se 25 

rozhodla jinak? Jak se cítíte ve vaší pracovní roli? Přemýšlíte, že chcete zůstat nebo 26 

odejít? Nebo nějak změnit profesní zaměření v oblasti psychologie?  27 

Jednoznačně hodnotím naprosto kladně můj výběr. To bych asi popřela všechno, co jsem řekla 28 

doposavad. 29 

Hm, to už z toho vlastně vyplynulo... 30 

No, takže nemám tendenci odejít, rozhodně ne. Jako možná někdy v budoucnu mateřská, ale 31 

rozhodně nechci obor klinickýho psychologa opustit. Prostě dělám atestaci, dělám všechno k 32 

tomu stát se klinickým psychologem jako takovým. Ani nevím, která jiná oblast by mě 33 

oslovovala. Nevim, já jsem vždycky chtěla dělat s dětma, paradoxně nevím, kde mě to pustilo. 34 



 

 

 

Jsem teď ráda za to, že dělám s dospělýma. Jsem chodila na dětskou psychiatrii právě k nám. 1 

A za ty dospělý jsem ráda. A jiná oblast, já nevim sociální psychologie ne, HR to už jsem 2 

zmínila, tak to vůbec a no, takže... 3 

Je nějaká oblast, kam byste se v budoucnu chtěla nějak posunout? 4 

Ne. V tý terapii, v tý klnický bych chtěla zůstat. Možná si ji nějak podle svýho upravit tu 5 

klinickou psychologii. Ale jako každý si to může dělat podle svýho. Zase trochu narážim na 6 

jiný techniky, novodobější nebo větší otevřenost, ne východním úplně stylům, ale no něco 7 

takovýho. 8 

Jako nějakým novým metodám? 9 

No a ne takový ty zkostnatělý trošku.  10 

Takže se chcete rozvíjet v tom svým, jako přidávání třeba dalších diagnostických metod 11 

a různý nový přístupy? 12 

Hm, no ne úplně o tý diagnostice. To by pak bylo spíš přístup k tomu klientovi, jako je, neříkám 13 

teď úplně, kyneziologie třeba, ale něco si z těch neklasických směrů vzít. Jakoby udělat nějaký 14 

to svý. Ne to nějak pojmenovat, to ne. Abych byla jako Freud byl analytický školy zakladatel, 15 

takže bych jako založila nějakou další školu, to já neplánuju rozhodně ne. Ale podle svýho si 16 

dělat tu terapii.  17 

Tak jak vaše práce zasahuje do vašeho soukromého života? Máte podporu blízkých, 18 

rodiny, přátel ve vaší práci? 19 

A jak se snažíte vyvažovat tu práci se soukromým životem? 20 

Tak vzhledem k tomu, že můj soukromý život, veškerý soukromý život, žije 160 km od místa, 21 

kde pracuji. Tak to vyvažování, je tam jako nepoměr, víc určitě práce, než toho soukromýho 22 

života. Ačkoliv tady mám taky nějaký soukromý život. Takže tím pádem práce zasahuje 23 

poměrně dost do mýho soukromého života. Ale není to vlivem práce, ale vlivem toho 24 

rozhodnutí, že každý jsme někde jinde s přítelem nebo s našima. A podporu rodiny, přátel 25 

rozhodně mám. Za to jsem ráda a jo. 26 

A jste spokojená s tou současnou situací, že ta práce je pro vás to hlavní a ten soukromý 27 

život je asi trochu v pozadí? 28 

Jo, ta práce je prostě můj dream job v tuhle chvíli a jo, takhle to chci.  29 

Dobře. Změnilo se nějak vaše trávení volného času po opuštění školy a nástupu do 30 

zaměstnání? Nebo jste se to snažila nějak zkorigovat, abyste měla dostatek času na 31 

všechny vaše aktivity? Nebo jste to nějak omezila? 32 

No v podstatě, když jsem studovala, tak jsem měla spoustu volného času. Po opuštění školy už 33 

ho mám samozřejmě méně, protože ten den, ten týden dostal nějaký řád pravidelný. Takže, ale 34 



 

 

 

změna toho trávení času, co se týče aktivit, úplně tolik ne. Určitě tam je míň flákání se, míň 1 

prokrastinace, protože na tu není čas a uvědomuju si, že na to je ten čas docela drahej, abych 2 

ho proflákala. Takže dělám něco smysluplnýho nebo aspoň si to myslim, pro mě je to 3 

smysluplný. No takže aktivity dělám obsahově stejný aktivity, to mě nijak neovlivnilo, když 4 

chci, tak si najdu ten čas.  5 

Jo, takže to spíš vnímáte jako výhodu, že se vám ten čas tak nějak strukturoval? 6 

Jo, já tohle jako potřebuju. Vždycky jsme říkali doma, malej dvůr a velkej bič. Že jako když si 7 

trochu popustim tu uzdu, tak ten den se k nějakýmu né flákání, ale únik nějakej jakože. Budu 8 

mít pomalý rozjezd na výuku. Zrovna v tom studiu je ta prokrastinace celkem běžná, ale jo, 9 

vyhovuje mi to, ten řád.  10 

Je pro vás důležitý úspěch v práci? Jak je pro vás důležité ohodnocení vaší práce? Vašimi 11 

kolegy, rodinou, přáteli... 12 

Tak úspěch určitě je pro mě důležitej. Samozřejmě nějaká forma zpětný vazby, abych věděla, 13 

že ta práce má smysl. A to ohodnocení je nějaký jako hnací motor. Je to i prevence podle mě 14 

proti tomu vyhoření. Že kdybych byla bez zpětný vazby a vůbec bych nevěděla, co dělám, kam 15 

to směřuje, kam to spěje, tak by mě ta práce asi nebavila. 16 

Tu zpětnou vazbu vám tedy dávají vaši kolegové?  17 

Tak já asi vidím zpětnou vazbu v první řadě od pacientů taky a jo, od kolegů vidim zpětnou 18 

vazbu. Ohodnocení nebo já nechci úplně říkat uznání, ale jako nějaký respekt toho okolí. Od tý 19 

rodiny. A takže jo, to je pro mě taky důležitý. Že má něco smysl.  20 

A vidíte u svých pacientů nějaké pokroky v čase? Že zrovna u té schizofrenie ten pokrok 21 

je docela problematický... 22 

Tam, teď zrovna dneska jsem měla individuál s jedním pacientem. Ten to má, že jednou je 23 

nahoře, jednou dole. Jako v tu chvíli prostě, když za mnou přijde je skleslý a v průběhu terapie 24 

fakt ho asi dvakrát chytnul smích, který jsem ještě za ten rok neviděla, tak mě to překvapilo, 25 

mile mě to potěšilo, ale zase určitě bude den, kdy bude na dně zase. Kdy bude mít ty svý bludy, 26 

halucinace a takže spíš ten pokrok u těch pacientů, to jsou takový ty demonstrativní sebevrazi 27 

a tak, u těch nějaký relativně náhled na ten svět, že to asi není tak špatný, náhled na tu situaci, 28 

jak jako v tu danou chvíli, jak to řešej.  29 

Že se to dá určitě řešit jinak, než takhle jednostranně.  30 

Hm, tak tohle už jsme taky zmínily: Jakou máte představu o dalším průběhu vaší práce, 31 

vašeho profesního zaměření...Máte do budoucna z něčeho obavy ve vaší profesi? 32 

Tak určitě směřuji k získání atestace. Dřív nebo později. Předpokládám, že to bude docela běh 33 

na dlouhou trať. A z čeho mám obavy...je mateřská versus práce, v dnešní době. Protože mám 34 



 

 

 

práci na dobu určitou zatím, takže to je jedna věc. I celkově jak je ta společnost v současný 1 

době nastavená, tak i prostě finančně. Už jenom ta představa. Já jsem prostě aktivní poměrně. 2 

A 2, 3 roky, že budu doma a nebudu pracovat, takže v ideálním případě, včera jsme se o tom 3 

bavili, bych chtěla mít nějaký klienty ve svý terapii i při tý mateřský. Nevim prostě, i kdybych 4 

měla mít dva klienty za tejden, tak nějak něco.  5 

Takže byste se chtěla nějakým způsobem udržet v praxi, abyste z toho nějakým způsobem 6 

nevyskočila? 7 

Hm, jako nechci být na mateřský, že budu od rána do večera přebalovat a kojit. To asi jako ne. 8 

Možná bych tady pak skončila ne jako personál, ale na druhý straně.  9 

Co byste poradila budoucím klinickým psychologům a studentům, kteří přemýšlí o práci 10 

ve zdravotnictví? Na co se mají připravit? 11 

Určitě bych jim doporučila hodně těch praktických zkušeností, co nejvíc, dostat se do praxe, co 12 

to jde. A pak i různý kurzy, semináře s těmi diagnostickými metodami. Možná i výcvik, ale 13 

třeba mám kolegy, kteří začli výcvik ve druháku. Jo pokud jako jsou rozhodlí a vědí jakým 14 

směrem, tak proti tomu žádná, ale někdo k tomu směru musí dospět. Takže já jsem dlouhou 15 

dobu nevěděla, takže jsem poměrně dost dlouho čekala. Nastoupila jsem někdy v šesťáku v 16 

páťáku, ale jako ten výcvik jako určitě. Pro budoucí klinický psychology, jo podle mě to bez 17 

něj nejde. Protože ta sebezkušenost je tam důležitá, aby se tam vyvarovalo tomu přenosu, 18 

protipřenosu například, že jo.  19 

Mohla byste zreflektovat vaši cestu ke „staní se psychologem“ ve zdravotnictví? Byla ta 20 

cesta pro vás náročná, narazila jste na něco za tu dobu? Co bylo naopak pro vás méně 21 

obtížné? Což je ta doba toho rozhodnutí, že chcete do zdravotnictví až k té pozici, kde jste 22 

teď a ještě budete tedy dál pokračovat k té atestaci... 23 

Hm, takže tím klinickým v tom zdravotnictví, to je od toho třeťáku. Tak bylo náročný projít ty 24 

předměty, které mě nebavily, ty HR předměty zejména. V tom to bylo náročný. Pak určitě bylo 25 

náročný to shánění tý práce. Když jsem si udělala nějakou představu, že budu ve zdravotnickém 26 

zařízení, tak dostát tomu svýmu rozhodnutí, když ty okolnosti tomu moc nenahrávají. Takže to 27 

pro mě bylo dost těžký a pak prostě už jenom to najít nějaký ty místa v tom zdravotnictví, a pak 28 

se tam ještě dostat.  29 

Hm, takže samotný to hledání té práce? 30 

Hm, to do současný doby, za celou tu psychologickou kariéru, když počítám i studium, tak to 31 

bylo to nejtěžší. Protože v podstatě, já to nemůžu moc ovlivnit. Protože to, s čím přicházím na 32 

trh, to jsem prostě získala, nic víc nemám. Třeba na státnice můžu udělat maximum, naučím se 33 

a ovlivním to nějakým směrem, rozhodnutím nebo snahou. Ale to, co mám v životopisu tak to 34 



 

 

 

už snahou, v tu danou chvíli už neovlivním. Že nějaká bezmoc tam je taky určitě. Že jim to 1 

nestačí no, že pro ně nejsem dost dobrá.  2 

Pak je tady ještě doplňující otázka. Pokud máte nějakou zkušenost se studenty z 3 

Pedagogické fakulty z Prahy...Jestli si myslíte, že jsou nějak znevýhodněni při vstupu do 4 

zdravotnictví oproti studentům z filozofických fakult? 5 

Tak o tom jak jsme bavily, to je těžko posoudit, to nedokážu. Ale právě setkala jsem se s tím, 6 

že pokud nejsou jednooborový, že na ty psychology z pedagogický fakulty se nahlíží jinak. 7 

Vím, že i tady na ně nahlíží vedení jinak. 8 

Hm, do toho vlastně můžeme zahrnout i studenty z FSS v Brně. 9 

Jo vim, že tady vedení by nechtělo ani studenty z FSS. Že prostě nejsou jednooborový. Nevim 10 

jako jestli já s tím souhlasím. Zase si myslím, že to není o té škole. Protože pokud je ten student 11 

dříč a má zájem o ten obor, tak si myslím, že z pedagogický nebo z FSS fakulty bude vědět 12 

daleko víc, než filďák, kterej prostě prolez jenom, aby prolez. Takže prostě individuální. 13 

Neházela bych všechny do jednoho pytle.  14 

Hm, další otázka se týká vaší spokojenosti v práci, jak jste momentálně spokojená ve svém 15 

zaměstnání? Můžete zaškrtnout na škále od 1 do 5. 16 

5 – překvapivý   17 

Tak napadlo by vás ještě něco, jak by mohla být vaše spokojenost v práci větší? Jestli je 18 

něco, co by se mohlo zlepšit? 19 

Tak postupem času jako určitě, až si budu daleko víc jistější, jako vždycky je co zlepšovat. A 20 

že to by jako přispělo k mý spokojenosti, ale pak už bych neměla kam postupovat, takže by to 21 

byla vlastně nuda a no a kdyby ještě moje oddělení bylo blíž vrátnici :) To by asi přispělo k mý 22 

spokojenosti ještě víc. Jinak asi...jo a co jsem vlastně, to tady vůbec nebylo, platový 23 

ohodnocení. To je zásadní, to vůbec nevím, jak jsem se na to nedostala.  24 

Hm, to mě nenapadlo zahrnout. 25 

No na to koukám a to myslim, že je poměrně velký úskalí týhle profese, že to vůbec není 26 

ohodnocený. 27 

Že to neodpovídá té práci? 28 

Ne, prostě tady na tom oddělení čemu jsme vystavování ať psychicky, tak v podstatě i fyzicky. 29 

Nějaký agresi nebo tak. Ale celkově pomáhající profese, to nechci dávat jenom na tohle 30 

oddělení, ale pak když vidím, jak administrativní pracovníci mají dvacet čistýho a maj Bc. a 31 

někdy ani ne. Tak myslím si, že psychologové jsou nedoceněný. Pod to se vám klidně podepíšu.  32 



 

 

 

Tak poslední otázka. Napadne vás ještě něco, co byste chtěla sdělit, na co jsem se neptala, 1 

napadlo by vás něco? Nebo byste sama chtěla položit nějakou otázku vašim kolegům? 2 

Cokoliv. 3 

Tak určitě ta finanční stránka, to co bych chtěla sdělit. A jinak jsem už toho řekla tolik. Asi mě 4 

fakt nic nenapadá.  5 
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Kdy ses začal zajímat o psychologii? Co tě k tomu vedlo a motivovalo, že jsi začal studovat 1 

psychologii?  2 

O psychologii jako takovou jsem se začal poprvé zajímat, když jsem studoval svou první 3 

vysokou školu. To byla škola, která se zabývala reklamou a marketingovou komunikací a jeden 4 

z předmětů byl sociální komunikace. V tom předmětu jsem se dozvěděl o komunikování mezi 5 

lidma, v mezilidských vztazích, v mezilidkém komunikování a teprve tehdy jsem zjistil, že něco 6 

jako psychologie existuje a začal jsem se o to víc zajímat, začalo mě to víc bavit. Začal jsem si 7 

shánět nějaké knížky, informace a v podstatě tehdy jsem se rozhodnul, že bych chtěl studovat 8 

taky psychologii. A ten další dotaz byl, co mě k tomu motivovalo... 9 

No, co tě k tomu motivovalo. Jestli byl třeba nějaký člověk nebo nějaká situace. No, jestli 10 

jsi měl nějaký motiv... 11 

Žádnej konkrétní člověk to nebyl. Pakliže nebereme v potaz, co mě vyučoval na tý vejšce 12 

předešlý, ale to jméno už ti bohužel neřeknu. Vím, že to byl nějaký pedagog z..., který dojížděl 13 

k nám na fakultu. Takže tady ta situace, že to byl předmět, který mě zaujal a který mě zaujal 14 

natolik, že jsem se ho rozhodl blíž zkoumat.  15 

Tak další otázka na to navazuje. Proč ses rozhodl jít do zdravotnictví a stát se klinickým 16 

psychologem? Zase jestli tě někdo inspiroval? 17 

Tam byl docela velký skok mezi tím, kdy jsem si tohle uvědomil. To mi bylo tak 22 nebo 21 18 

nebo 20, kdy jsem si uvědomil, že tu psychologii chci dělat. A kdy jsem si uvědomil, že chci 19 

dělat kliniku, tak to bylo ve třeťáku na psychologii. Takže mezi tim uběhlo nějakých 7 let. 20 

Protože tu první výšku jsem nejdřív dodělal, takže to bylo druhák až páťák, tak to bylo tři... 21 

A to jsi ji dodělal bakaláře nebo celou? 22 

Magistra. Takže to byly tři roky plus další tři roky na psychologii, takže šest let mezi tím bylo 23 

než jsem se rozhodl, že chci dělat kliniku. A to bylo ve třeťáku. Pamatuju si to moc dobře. 24 

To ti bylo nějakých 24? 25 

Tak to bylo ve třeťáku, to znamená před dvěma lety, to znamená, že mi bylo 26. 26 

A bylo to dáno tím, že jsme začali chodit ve třeťáku na klinické praxe, kde jsem se dostal poprvé 27 

do kontaktu s klientem, s pacientem. S psychiatrickým prostředím. A tehdy jsem si uvědomil, 28 

že je to to, co chci dělat. Mluvit s lidma, jednat s lidma, být jim nápomocen, že mě zajímalo, 29 

jak lidé přemýšlejí, jak se chovají, ale že mě zajímala taky ta patologie.  30 

A zajímalo tě třeba, jak toho člověka vyléčit nebo něco konkrétního na tom? 31 

Zajímala mě hodně terapie. Takže ani ne tak psychodiagnostika, neříkal jsem si, že bych chtěl 32 

teďka testovat lidi, to nebylo ono. Bylo to spíš o tom, že bych chtěl fakt léčit a pomoct, ale ne 33 

práškama, ale tím mluvením. Když to zjednoduším hodně. Takže jo, zajímalo mě, jak léčit lidi.  34 



 

 

 

Tak můžeme přistoupit na další otázku...To se týká vzdělání. Jakou máš ty představu o 1 

tom, na co by se měla zaměřovat výuka klinických psychologů? Jaké znalosti, vzdělání, 2 

jakou praxi by měl mít ten člověk, jakým výcvikem by měl projít? A jestli je teď ta 3 

příprava dostatečná a jestli bys ji nějak změnil? 4 

Pojďme radši otázku po otázce. 5 

Dobře. Takže ta první otázka, na co by se podle tebe měla zaměřovat výuka klinických 6 

psychologů? 7 

A myslíš na výšce nebo na postgraduálu? 8 

Myslím na výšce. Čím vším by si měl projít budoucí klinický psycholog? 9 

No na výšce si spousta lidí myslí, že půjde do kliniky, ale pak tam nejdou, protože celé to 10 

penzum předmětů na psychologii není orientováno přímo na kliniku, takže na co by se měla 11 

zaměřovat výuka klinických psychologů...jako není výuka klinických psychologů na výšce, 12 

takže úplně nerozumím tomu dotazu.  13 

Aha, no možná jsem ho špatně položila. To je spíš otázka na tebe, co podle tebe je důležité 14 

v té výuce. Když z toho vybereš nějaké věci. 15 

Které předměty jako pro člověka, který chce jít do kliniky byly důležité na výšce? 16 

No, přesně tak. 17 

Tak jednoznačně to byla klinická psychologie, což byl takový ten úvod. Pak hodně důležitá pro 18 

mě byla psychoterapie, zároveň i poradenská psychologie byla důležitá a co mě zásadně 19 

ovlivnilo, tak byl interakční výcvik. To byl takový praktický předmět, kdy jsme se scházeli na 20 

skupinové terapii a učili se hovořit s lidma, učili se dávat kritiku, přijímat kritiku. 21 

A to jste byli s ostatními studenty? 22 

Hm, to jsme byli s ostatními studenty. To byl prvák, druhák na výšce si pamatuju. A pak ve 23 

druháku jsme začli tou klinickou psychologií. Pak se k tomu přidala poradenská a čtvrťák, 24 

páťák to byla psychoterapie. A psychopatologie samozřejmě byla důležitá a krizová intervence 25 

hodně mě zaujala. V podstatě spousta z toho jsou předměty, které jsou prakticky orientované. 26 

Takže my jsme tam opravdu hráli nějaké modelové situace. Že někdo byl terapeut nebo poradce, 27 

někdo byl klient a jo a teďka jsem si tam přehrávali ty modelovky a snažili se je dostat do té 28 

reálné situace. To mě sosovně nejvíc dalo.  29 

A to už jste měli teda na tom bakaláři? 30 

Myslim si, že jo, že i ve třeťáku byl takový nácvikový. Ten interakční výcvik to byla ta 31 

skupinová terapie, to nebyl jeden na jednoho, to jsme tam byli ve skupině. A to byl prvák, 32 

druhák a myslim si, že poradenská, která probíhala tim stylem, co jsem popsat, tak ta byla ve 33 



 

 

 

třeťáku. Já jsem to neměl ještě jako bakalář, magistr, já jsem to měl jako rovnou magistr, ale 1 

byl to jakoby třeťák. Já jsem byl poslední ročník, který to tak ještě měl, rovnou pět let.  2 

Hm tak to je super. My jsme na bakaláři neměli vlastně žádný praktický výcvik, jenom 3 

jeden malý. 4 

No, to jsem si jako hodně vědom. Já jsem se zamýšlel nad tím studiem, když jsem ho končil a 5 

tohle byly fakt předměty, které mi dávaly nejvíc, ty praktické. Samozřejmě je hrozně důležitá 6 

ta teorie, třeba ta psychopatologie znát. Nicméně při kontaktu s klientem, což je ve zdravotnictví 7 

si myslim to gró, tak to jsem se naučil v těch praktických předmětech.  8 

Myslíš tedy, že tě studium dostatečně připravilo na výkon tvé profese? A změnil bys to 9 

třeba nějak? 10 

Myslím si, že to studium celé bylo zaměřené na psychologii nebylo fakt z větší části zaměřené 11 

na kliniku, to si nemyslím. Když člověk chtěl jít potom do školní psychologie nebo do pracovní 12 

psychologie, tak si mohl zvolit úplně jiné předměty než jsem si zvolil já. 13 

Tam sis mohl navolit sám nějaké předměty na bakaláři nebo..? 14 

A teď mluvím spíš o magistru, o čtvrťáku, páťáku. Na tom bakaláři, mám dojem, že ve třeťáku 15 

jsme si tam mohli něco volit, ale potom to rozdělení bylo potom ve čtvrťáku a páťáku. Myslím 16 

si, že mě to připravilo dobře na práci psychologa a když jsem potom ve třeťáku zjistil, že chci 17 

jít do zdravotnictví, tak jsem se začal sám připravovat nebo začal jsem se víc zajímat o stáže. 18 

Zásadní pro mě byly klinické stáže a potom když jsem ve čtvrťáku začal chodit do psychologa 19 

ve zdravotnictví. Tak tam jsme k tomu potřebovaly nějaké určité množství hodin praxe a vlastně 20 

díky tomu jsem začal na ty stáže chodit. No a potom mě to bavilo čím dál tím víc a pak už jsem 21 

si bral stáže pro sebe ještě navíc, ale to nebylo povinné, v rámci studia, to já jsem dělal navíc, 22 

protože jsem chtěl jít do zdravotnictví. My jsme měli povinných v rámci studia asi 150 hodin a 23 

já jsem jich měl třeba 600 nebo 700 za to studium. Takže mě to připravilo dobře, ale bylo to i 24 

díky tomu, že já jsem dělal něco navíc.  25 

A chtěli po vás na škole v tom čtvrťáku, abyste se už profilovali a navolili si nějaký 26 

předměty k tomu, stáže atd.? 27 

Jo, tam jsme si mohli pak vybírat ty předměty a já jsem si vybíral ty, co se týkaly zdravotnictví. 28 

Jo, takže potom se spolužáky, kteří se orientovali na pracovku nebo na školní psychologii už 29 

jsme se tolik nepotkávali v těch předmětech. 30 

Jo, mě jenom zajímalo, jak je to studium koncipované. Protože na jiných školách je 31 

bakalář hodně teoretický a na magistru se nemůžou moc profilovat na jeden obor. Že 32 

musí mít určité množství stáží ve zdravotnictví, ve školství a všude. 33 

Jo, to jsme tam taky měli, že jsme museli dělat i něco jiného, ale ta možnost profilace tam byla. 34 



 

 

 

Hm, takže myslíš, že tě studium dostatečně připravilo? Kdyby sis odmyslel svou snahu, 1 

když sis dával ještě ty stáže navíc? 2 

No to je těžké, myslím, že by mě připravilo, ale asi ne úplně dostatečně na práci. Jako kdybych 3 

sem přišel a neměl ty stáže a ty předměty volitelné ještě, tak bych čučel kolem sebe, nevěděl 4 

bych moc, co dělat.  5 

Tak další otázka. Ty jsi zmínil, že jsi dělal ve čtvrťáku kurz psychologa ve zdravotnictví. 6 

Tak můžeš říct, kde jsi ho absolvoval? 7 

Takže ne o psychoterapeutickém výcviku, o tom kurzu? 8 

Jo a ten byl půl roku? 9 

Já myslím, že jsme ho měli celý rok, přes dva semestry, jestli si to dobře vybavuju. Měl jsem 10 

štěstí, že to bylo přímo naše katedra to organizovala. Jo, bylo to vždycky jednou měsíčně, pátek 11 

odpoledne nebo dvakrát měsíčně, už přesně nevím a bylo to během zimáku i lenáku a na konci 12 

letňáku to bylo zakončené nějakou zkouškou jako psanou. A některá témata byla zajímavá, 13 

některá méně, taky ty hodně záleželo na tom lektorovi, kdo to zrovna vedl. Vedli to externisté, 14 

lidé z praxe dost, tam u nás. Jakože nebyli to učitelé z naší katedry.Že přímo pracovali ve 15 

zdravotnictví. No, vím, že tam byl nějaký primář ze..., ten nás měl na etiku. Jak to hodnotím? 16 

No, jak hodnotíš ten kurz? Jak byl pro tebe přínosný? Protože hodně lidí mi už říkalo, že 17 

ty kurzy bývají nekvalitní, hodně z toho už slyšeli ve škole apod. 18 

Byl důležitý z hlediska toho, že ho potřebuju, abych pracoval ve zdravotnictví, bez toho by mě 19 

tady nepřijali. Byl důležitej z hlediska toho, že mě přinutil k tomu, abych si i hledal další stáže 20 

a praxe, což je taky jeden z důvodů, proč jsem tady. Že jsem si šel tady sehnat stáž.  21 

Kvůli tomu kurzu? 22 

Jo, přesně. Že jsem to šel zkusit i sem. A něco jako jsem se dozvěděl zajímavého, ale že by to 23 

bylo životně důležité, že bych bez těch informací tady nemohl fungovat to si nemyslím.  24 

Že ty věci už jsi znal nebo? 25 

Něco jsem slyšel, něco byla novinka, ale že jsem to opravdu musel vědět.  26 

Takže to vnímáš spíš jako formální věc, že jsi tím musel projít? 27 

Jo, vnímám to jako formální věc, na druhou stranu si uvědomuju, že to pro mě bylo důležité z 28 

hlediska těch stáží. Že tam je povinných já nevím 300 hodin a abys to mohla zakončit, udělat 29 

test, tak jsi musela doložit potvrzení o nějakých 300 hodin stáží nebo 500, já už nevím. A tak k 30 

tomu mi to pomohlo, že jsem ty stáže začal víc shánět. Nebo když jsem ty stáže sháněl, tak jsem 31 

se tím mohl ohánět, že to potřebuju tady k tomu a někteří na to slyšeli. No, někdy jsem to musel 32 

zaplatit ale, když jsem řekl, že potřebuju stáže kvůli psychologovi ve zdravotnictví, tak říkali, 33 

tak jo.  34 



 

 

 

Můžeš porovnat přínos praxe a školy k výkonu tvé profese? Jak tě připravila škola a jak 1 

praxe? Tím se myslí už výkon tvé profese. 2 

A na co se mě teda ptáš?  3 

Můžeš porovnat přínos praxe a školy k výkonu profese? 4 

A ta škola byla základ a ta praxe, co tady teď dělám, tady mám další obrovskou školu. Jako 5 

každý den se tady něčemu učím. Zvlášť teď. Já jsem nastoupil v únoru, tak únor, březen, duben, 6 

to tak strašně letí, pořád mi to letí a je to tím, že se pořád něco nového tady dozvídám. Ale 7 

porovnat to, jestli něco bylo víc nebo míň, to bych si netroufl. Bez té školy by to tady nešlo. 8 

Jasně, rozumím. A teď jsou tady dvě pěti bodové škály: Škola mě dostatečně připravila 9 

na výkon mé profese. Od 1 do 5. 1 je, že naprosto nesouhlasíš, že tě dostatečně nepřipravila 10 

a 5, že naprosto souhlasíš, že tě úplně připravila a to samé u praxe mě dostatečně 11 

připravila na výkon mé profese.  12 

Škola mě dostatečně připravila na výkon mé profese je 4. A praxe mě dostatečně připravila na 13 

výkon mé profese. Praxe mě denodenně připravuje, takže 5.  14 

Tak můžeme jít na další otázku? Absolvoval jsi nebo právě procházíš 15 

psychoterapeutickým výcvikem? Jakým?  16 

Jsem čerstvě v psychoterapeutickém výcviku, v logoterapeutickém výcviku. 17 

A jak dlouho tam jsi? 18 

Teďka jsme začali úplně v červnu.  19 

Takže to je hodně čerstvý. 20 

Jo, úplně čerstvý. Měli jsme jedno setkání a další máme v září.  21 

A předtím jsi měl jiný výcvik, krizovou intervenci třeba?  22 

Jo, mám výcvik v krizové intervenci, jednoletý. Nějak 160 nebo 150 hodinový. Ten byl 23 

obrovsky důležitý pro mě. Znovu je to spojené s tím, jak jsem říkal, že ve škole mi dávali nejvíc 24 

ty praktické předměty. A jeden z nich byl právě krizová intervence. Na základě toho jsem se 25 

rozhodnul, protože ten semestr jsme toho zase tolik nestihli probrat, tak na základě toho jsem 26 

se rozhodl projít tím výcvikem krizové intervence. A tím, jaké jsme měli lektory, jak to bylo 27 

koncipované a s jakýma lidma jsme se tam setkali, tak mě to posunulo zase někam jinam, v 28 

kontaktu s klientem.  29 

Hm, myslíš to tak, že jste si tam zkoušeli terapii nanečisto s klienty?  30 

Zase byly to modelové situace. Bylo tam myslím i pár lidí z praxe. Nebo bylo to tom, vím, že 31 

tam byla třeba paní z praxe, která nám vykládala při tématu o smrti nebo o sebevraždách, tak 32 

tam byla paní, které zemřelo dítě, a takhle nám tam předávala tu zkušenost a potom my jsme 33 

měli možnost někdo s ní zkusit krizovou intervenci a bylo to na bázi dobrovolnosti. Ten, kdo 34 



 

 

 

se přihlásil a chtěl s ní dělat tu krizovou intervenci. Takže bylo to takové jako že, zase záleželo, 1 

mohl z toho člověk vytáhnout víc a mohl z toho vytáhnout míň. A já myslím nebo mám ten 2 

dojem, že se mi z toho podařilo vytáhnout co nejvíc. Takže ten výcvik krizové intervence byl 3 

hrozně důležitý, toho si cením.  4 

A když jsi do něj vstupoval, tak už jsi věděl, že chceš být klinickým psychologem?  5 

Jo, to jsem dělal už ve čtvrťáku, takže to už jsem zhruba rok věděl nebo necelý rok, že chci jít 6 

do kliniky. 7 

Další otázka je, jak výcvik změnil tvůj přístup k pacientům, klientům. Jelikož na 8 

psychoterapeutickém výcviku jsi byl zatím jen jednou, tak tu otázku budu směřovat na 9 

tvou zkušenost z krizové intervence. Jestli ten kurz změnil tvůj přístup ke klientům, tvé 10 

chování, jestli jsi přišel na to, co funguje, co ne. 11 

Cítím se mnohem sebevědoměji nebo ne sebevědoměji, ale jistěji, to je to správné slovo, při 12 

kontaktu takhle s člověkem. Že nemám dojem, že bych ho nějak znervózňoval toho člověka, že 13 

bych dělal něco, co mu bude bránit v tom, aby se mi otevřel nebo aby ke mně cítil důvěru. A to 14 

jsou všechno dovednosti, které jsem nějak v rámci modelovek nebo terapií, které jsem už třeba 15 

udělal tady, se mi podařilo nějak získat, ty dovednosti. Ale vnímám, že teďka v tom výcviku 16 

logoterapeutickém, protože ta krizovka je hodně o struktuře a míří na jeden cíl, je taková jakože 17 

rázná, kdežto psychoterapie je trošku něco jinýho. Psychoterapie je trošku taková rozvláčnější 18 

oproti tomu a oboje má svůj význam. Takže vnímám, že v té logoterapii, v tom výcviku 19 

psychoterapeutickém, že to bude zase trošku o něčem jiném. Ta krizovka je fakt taková 20 

jako...protože člověk, když je v krizi, tak jako potřebuje někoho, kdo mu řekne, co má přesně 21 

dělat, někoho strukturovaného, někoho přímého, tvrdého, direktivního, kdežto v terapii nebo v 22 

logoterapii to tak úplně není. Takže vím, že to bude o něčem jiném trošku.  23 

Hm, jo rozumím. A proč sis vybral zrovna logoterapii? 24 

Logoterapii jsem si vybral, protože jeden z mých učitelů na katedře, který mě nejvíc oslovil a 25 

jehož předměty mě nejvíc bavily nebo patřily k těm oblíbeným, tak dělal logoterapeutický 26 

výcvik a všechny ty existenciální témata, protože je to logoterapie a existenciální analýza, tak 27 

všechny tady ty existenciální témata on vkládal do svých přednášek a v podstatě to z něj tak 28 

nějak čišelo a mě to bylo hrozně sympatické, líbilo se mi, jak komunikuje s náma, jak nám 29 

předává informace a plus samozřejmě existenciální témata mi přijdou zásadní nebo přístup 30 

člověka k existenciálním tématům, jako je smrt, samota, láska, tak mi přijde zásadní v životě, 31 

tak proto logoterapie a existenciální analýza.  32 



 

 

 

Tak další otázka je zaměřena už na samotný vstup do zaměstnání. Pomohly ti při něm 1 

nějaké kontakty na kolegy, kteří už v praxi působí, při začátcích tvé praxe? A jak 2 

konkrétně?  3 

Jako mám tomu rozumět tak, že jsem se dostal sem díky nějakým kolegům?  4 

No spíš, jestli jsi třeba tím studiem získal nějaké kontakty na někoho, když jsi pak hledal 5 

práci, tak jsi věděl, kam se máš obrátit, aby tě navedl nebo ti pomohl. Jak to zkrátka 6 

probíhalo, když jsi hledal zaměstnání? 7 

Jo. Já jsem hledal zaměstnání, ještě když jsem byl na škole, v páťáku, loni, v podstatě před 8 

rokem, ani ne vlastně. Já jsem skončil páťák letos v lednu a zkrátil jsem si to o jeden semestr. 9 

Moji spolužáci končili teďka v červnu. Takže... 10 

Aha, a jak je to možné, že jsi skončil dřív? 11 

Já jsem si dal víc předmětů do čtvrťáku. Dal jsem si do čtvrťáku předměty zčtvrťáku i z páťáku, 12 

takže jsem byl jakoby celý čtvrťák i páťák hotový do čtvrťáku a v rámci minulého semestru, 13 

jako zimního, na podzim 2014, jsem psal už jen diplomku a dělal praxe nebo stáže a už vlastně 14 

přes minulé léto jsem se začal připravovat na ty stáže a zároveň, když jsem končil stáž, tak jsem 15 

se zajímal, jak je to s možností sehnat práci, třeba tam, kde jsem tu stáž dělal. A vím, když jsem 16 

byl v Š. v léčebně, v nemocnici psychiatrické, takže jsem se ptal jednoho psychologa, který tam 17 

zrovna končil. On tam pracoval 30 let a říkám: No, tak pane doktore, jak to je, když bych chtěl 18 

tady třeba pracovat nebo jak se to aktuálně dělá, když člověk chce pracovat v klinice? Protože 19 

jsem z vyšších ročníků věděl, že berou 4, 5 lidí jako z ročníku, z těch 50 nebo 60 do kliniky. 20 

Tak se to u nás tradovalo na katedře. A on se tak na mě podíval a říká: No, tak prostě máte 21 

někde známé, to řekl na prvním místě, což mě jako docela zaujalo, říkám, to je dost na prd a 22 

nebo prostě máte nějakou zkušenost ze zahraničí myslím říkal a... 23 

Zkušenost s čím? 24 

No, já myslím, že to myslel tak, že dlouhodobou praxi ze zahraničí…a nebo se zabýváte něčím, 25 

co je perspektivní z hlediska budoucnosti, jako třeba gerontopsychiatrie jo a já jsem ani jedno 26 

z toho neměl a říkám to je docela nepříjemný, no nicméně o to víc jsem se začal o to zajímat a 27 

o to víc jsem začal chodit na ty stáže a pak jsem byl asi na měsíční stáží v psychiatrické 28 

nemocnici v H. Tam jsem byl takový docela aktivní, protože jsem si tam vymyslel projekt pro 29 

klienty, pro závisláky a chodil jsem s nima tam pravidelně běhat. Vymyslel jsem přesně, jak to 30 

bude vypadat a v rámci léčby jsme chodili pravidelně běhat. Líbilo se to tam těm vedoucím 31 

psychoterapeutických komunit jo, zapadalo jim to pěkně do programu, rozmluvilo to ty klienty, 32 

což je v terapeutické komunitě důležité. Klienti si v tom něco našli. No takže třeba tam, když 33 

jsem končil, tak mě nabídli jako jestli bych tam nechtěl pracovat nebo minimálně nenechal 34 



 

 

 

životopis a zároveň mi napsali doporučující dopis, když jsem šel na pohovor sem do T. Protože 1 

asi dva měsíce předtím, než jsem byl v té H., jsem byl tady v T. na stáži a zase když jsem končil, 2 

tak jsem se s jedním psychologem tady bavil, kdybych tady chtěl pracovat, co mám udělat. A 3 

on mi říkal, že bych měl poslat životopis na personální, napsat motivační dopis, napsat tam, že 4 

jsem byl tady na stáži, u koho jsem byl, jo takové ty základní věci a to jsem hnedka udělal, no 5 

a na základě toho oni mě pozvali na pohovor a to jsem zrovna byl v té H. a když jsem říkal, že 6 

jdu sem na pohovor, tak oni mi napsali suprový doporučující dopis. Tak třeba v tomhle mi to 7 

pomohlo, ty kontakty na ty kolegy v praxi.  8 

Přemýšlím, jak mi to ještě mohlo pomoct...jo, bylo to tak srozumitelné?  9 

Jo, určitě. Pokud tě ještě něco napadne, tak určitě mluv dál, ale takhle mě to stačí. Záleží 10 

na tobě.  11 

Bylo to o tom, jako že jsem poznával nové lidi, bavil jsem se s nima a nějak se jim asi líbilo, 12 

jak pracuju a tak mě prostě jako podporovali.  13 

Hm, takže ti to pomohlo v rámci těch praxí, že tě ty lidé znali a doporučili tě dál... 14 

Jo, jak jsem říkal předtím, že kdyby nebyl psycholog ve zdravotnictví, tak bych nepotřeboval 15 

tolik praxí, tak bych nešel do T. A kdybych nešel do T., tak nemám přes minulé léto tady praxi 16 

a kdybych tady neměl praxi, tak bych nešel na pohovor do T. a kdybych nešel na pohovor, tak 17 

bych tady teď nepracoval, ale protože se tohle všechno stalo, tak tady můžem spolu takhle 18 

mluvit. 19 

Tak to je super :) Tak můžem na další otázku. Předpokládám, že máš nějakého školitele? 20 

Tak jak jsi s ním spokojený? S komunikací s ním? Jak se často vidíte? Jak ti pomáhá? 21 

Spokojený...nebo jak často se vidíme. Přes semestr se vídáme minimálně 1x týdně, protože 22 

máme společné kazuistické semináře přímo tady v T. a individuálně se můžeme vídat kdykoliv, 23 

jak já o to požádám, ačkoliv teda má na mě čas. A to dělám především, když potřebuju s někým 24 

konzultovat vyšetření psychodiagnostická, ale protože jsem tady na psychoterapeutickém 25 

pavilonu, tak té psychodiagnostiky tady tolik není, takže za těch 5 měsíců jsme se viděli kvůli 26 

psychodiagnostickému vyšetření 2x.  27 

A ten školitel pracuje tady? Nebo je na jiném pavilonu? 28 

Ne. Tady školitelé jsou...nebo...A oni si své preatestanty rozdělují mezi sebe. Mým školitelem 29 

je...A můžu mu kdykoliv zavolat. Je to složitější někdy ho sehnat, ale je mi k dispozici.  30 

A co spolu probíráte? Nějaké kazuistiky? 31 
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Na kazuistických seminářích probíráme...tam je nás jako víc těch preatestantů. Tam je nás třeba 1 

10, 15, takže záleží, kdo chce zrovna hovořit, kdo má zrovna akutní vyšetření a potřebuje 2 

zkonzultovat a nebo když jsme individuálně, tak probíráme ty psychodiagnostická vyšetření.  3 

A ty kazuistický semináře jsou tedy jednou týdně? 4 

Jednou týdně přes semestr. V rámci preatestační přípravy musíš mít určitý počet nějakých 5 

úkonů a navštívit různé semináře a zároveň tady ty kazuistické semináře. Musíš jich mít asi 11 6 

za semestr nebo 15. Takže ty jsou každý týden a ty minimálně 15x za ten semestr tam musíš jít. 7 

A na konci ti dá tvůj školitel potvrzení, že jsi tam byl v dostatečném počtu.  8 

Ale jinak kdyby tady byl můj školitel na pavilonu, tak by to bylo samozřejmě o něčem jiném, 9 

protože jinak se jako nesetkáváme běžně, protože je úplně na jiném pavilonu, úplně v jiné části.  10 

A oni jsou na jiném pavilonu. Tihle dva mají nastarost všechny preatestanty. Celkově je nás tu 11 

asi 40 psychologů, ne všichni na celý úvazek. Snad kolem 30 nebo 25 na celý úvazek, pak jsou 12 

menší úvazky. A tyhle dva to mají na starost. Někteří psychologové už jsou jako atestovaní. 13 

Napadne tě, co tě zatím pacienti naučili, co ti dala práce s nimi?  14 

Pacienti mě dnes a denně učí, jak se k nim mám chovat. Co je důležité při kontaktu s nima, že 15 

je potřeba být...nechci, aby to znělo jako nějaké klišé, ale že je potřeba být pokorný ve vztahu 16 

k nim a naslouchat jim a nemít dojem, že vím, co jim schází a že co mají dělat. Takže dnes a 17 

denně mě pacienti učí, jak se k nim mám chovat. Co mě ještě učí...No samozřejmě o mě mě učí 18 

na skupinách hodně mě učí, o mě. Nebo já se díky nim učím věcem. Třeba jak funguju, co je 19 

dobré, co je špatné na psychoterapii, co jsou moje témata.  20 

Jo, že ti dávají tedy tu zpětnou vazbu? 21 

Jo, někdy i nepřímo, ale tím, jak já nad tím uvažuju, je to pro mě zpětná vazba.  22 

Pak je tady ještě otázka, jestli je to pro tebe přínosnější než škola. 23 

Je to pro mě jednoznačně přínosnější než škola. 24 

Jaký byl tvůj vstup do práce? Přišel jsi o nějaké iluze? Bylo to takové, jaké sis 25 

představoval?  26 

A priori chci říct, že tím, že jsem chtěl jít do kliniky a dostal jsem se do kliniky, tak jsem z toho 27 

byl nadšený a stále jsem, že jsem v klinice, že dělám to, co chci. Já ještě tím, jak jsem si 28 

uvědomil nějak opožděně, že psychologie je to, co chci dělat nebo klinická psychologie. Takže 29 

mi to trvalo delší dobu a po té delší době se to nějak vyplatilo to úsilí, co jsem do toho dal, tak 30 

z toho cítím takové zadostiučinění, takovou radost z toho mám, tak tím jsem spokojenej. To ale 31 

neznamená, že když jsem sem nastoupil, že jsem si nevšímal, že je tady spousta limitů a spousta 32 

věcí, které si myslím, že jde dělat lépe a že by se měli dělat lépe a o nějaké iloze jsem 33 

jednoznačně přišel tady. Ale to jsou věci z praxe, se kterýma se musím nějak já poprat sám. To 34 



 

 

 

je věc, kterou v tak obrovském a rigidním systému jako je zdravotnictví a jako je blázinec o XX 1 

lůžkách nejde změnit jen tak ze dne na den. Rozhodně to nestojí na nějakém mladém 2 

psychologovi nadšeném, co přišel ze školy. Takže jo, přišel jsem o iluze, ale to jsou věci moje, 3 

nad kterýma uvažuju stále dnes a denně, ale už to není tak intenzivní jako třeba ze začátku.  4 

A můžeš říct konkrétně, co ti vadí? 5 

Spousta je tady třeba vyhořelých kolegů, kteří tady pracují nějakou setrvačností nebo...já 6 

nemůžu zase mluvit o celém blázinci, ale můžu mluvit ze své zkušenosti. Mám třeba pocit, že 7 

pro některé kolegy není pacient na prvním místě, což pro mě je docela překvapující, si myslím, 8 

že to je špatně od základu. 9 

A co je pro ně důležitější? 10 

No, tak třeba, aby neměli hodně práce. Nebo myslím si, že tady pravá ruka neví úplně, co dělá 11 

levá. Jo tím, jak je to veliké ...tak myslím si, že komunikace tady vázne.  12 

Jestli s tím ale něco dělat, to je zase jiná věc. Možná že to i ostatní lidí ví, ale na těch pravých 13 

místech s tím ani nevědí co dělat. Nebo k tomu nemají vůli, aby to nějak změnili. Ale tak to 14 

jsou věci, kterých já si všímám jakožto nováček, česrtvě tady jsem do toho přišel. Takže já jsem 15 

takovej nadšenej, šťouravej, že všechno mě zajímá, všechno chco vědět, tak to tam prostě vidím.  16 

Asi je tedy těžké nějak to změnit...a snažíš se třeba ty nějak? 17 

Jo, snažím se. Ale zase tím, jak nad tím uvažuju a tím jak se o tom bavím se zkušenějšíma 18 

lidma, tak to prostě nejde udělat rázně z pozice tady psychologa nějakou zásadní změnu. Můžeš 19 

dělat malé postupné krůčky a ty si myslím, že dělám, myslím si, že mají smysl, ale nejde udělat 20 

rázný krok. Jako z mojí pozice.  21 

Myslíš si, že jsou podmínky začínajících klinických psychologů příznivé? Změnil bys 22 

něco? Co bys měl poradit i studentům, kteří chtějí vstoupit do kliniky, tak na co se mají 23 

připravit? 24 

Myslím si, že je obrovsky individuální, subjektivní tady tohle. Protože si myslím, že člověk, 25 

když jde do kliniky, tak ho čeká tak náročné období životní, že si nedokážu představit, jak to 26 

dělají mladé psycholožky nebo budoucí mámy. Nevim, jak to mají vymyšlené. Zvládaj to jo, 27 

ale musí být obrovsky šikovné. Já si to nedokážu představit, že jako ženská, že bych třeba chtěl 28 

si založit rodinu a že bych musel tohle všechno zvládnout a ještě to byl schopný nějak 29 

financovat. Takže je velký problém v těch financích si myslím, protože jsme tady nějak 30 

tabulkově zařazení, to, co všechno musíme platit, tak není to jednoduché a když se člověk ještě 31 

do toho musí starat o rodinu, tak nevím, jak to dělá. Já tím, že jsem sám a nemusím se starat o 32 

nikoho dalšího, tak to zvládám, takže ty podmínky...na druhou stranu, proto říkám, že je to 33 



 

 

 

subjektivní. Pro mě si říkám, že je to dobrý, že to jde, že když chci, že to jde. Není to 1 

jednoduché, ale jde to. Když řeknu sám jenom za sebe.  2 

A co bylo pro tebe osobně nejnáročnější při vstupu do té práce? 3 

Pro mě bylo náročné zvyknout si na to, že jak jsem byl dlouho jako student...nebo 4 

náročné...vím, že jednoduchá změna nebyla to, že jsem šel do velkého města, nikdy jsem tady 5 

nebydlel dlouhodobě předtím, takže tohle město má svůj specifický styl života. Že jsem se ze 6 

studenta stal pracujícím člověkem, takže už to není takové to, že ráno se mi nechce na přednášku 7 

nebo si chci pospat nebo se cítím blbě, tak nejdu, tak to byla velká změna a no a potom to 8 

setkání s tou realitou, takovéto, jak jsem mluvil o těch věcech, jak vidím některé kolegy, jak 9 

fungujou, třeba to s tím pacientem, že není na prvním místě, tak jsem si říkal, vždyťo to je 10 

špatně, tak by to nemělo být. Tak takové to usazení do reality. Jo, ale nechci, aby to vyznělo 11 

tak, že to nejde zvládnout. Bylo to prostě víc věcí naráz u mě, ale jsme tady, půl roku už tu 12 

pracuju a jde to. Takže pohoda. 13 

Docela tě obdivuju, jak jsi stihnul ukončit školu a nastoupit hned do zaměstnání, to je 14 

docela drsný. 15 

No tam toho bylo hodně v tom lednu, ale tak jde to, dobrý. 16 

Jak ses adaptoval na svou novou roli psychologa ve zdravotnictví? Jaké změny to přineslo 17 

do tvého života?  18 

Zadaptoval jsem se, trvalo mi to několik týdnů nebo měsíců, než jsem si na to zvykl. Postupně 19 

jsem se adaptoval, cítím se v tom dobře, chodím rád do práce, vidím v tom smysl, takže mám 20 

dojem, že jsem se zadaptoval. Ale zase je to spojené s tím, že dělám to, co chci, to, co jsem 21 

dlouhodobě chtěl, že se mi to povedlo. To mi to všechno usnadňuje, všechny ty změny o kterých 22 

mluvím, tady to vědomí, že to tak má být mi to všechno usnadňuje. Jestli je to srozumitelné. 23 

Jo, jo. To chápu, že jsi pro něco, v čem vidíš smysl vynaložil úsilí a je ti v tom příjemně... 24 

Jo a ačkoliv to není jednoduché, tak prostě to díky tomu zvládám dobře. 25 

Hm a ta další otázka, jaké změny to přineslo do tvého života? 26 

Tak jak jsem zmínil. Nové město, nový životní styl, musíš si najít nové známé, kamarády a už 27 

to není ten studentský, ale pracovní život, což je docela změna. Co mi v adaptaci 28 

pomáhá...nějaké dodržování osobní psychohygieny a nebýt hlavou v práci 24/7. Být tady, když 29 

tady mám být a když odcházím, tak se začít soustředit už na jiné věci. Samozřejmě to nejde 30 

hned, jakmile zamknu dole dveře, ale jako zajímat se i o jiné věci. Já hodně sportuju, hodně 31 

chodím do divadel nebo s kamarádama se potkávám, se známýma, takže tohle, to mi pomáhá.  32 
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Hm a to pro tebe byla docela změna, že jsi skončil školu, přestěhoval se do nového města 1 

a začal hned pracovat... 2 

Jo, nebylo to jednoduché... 3 

Můžeš sám sebe popsat ve své nové roli? Jak se v ní cítíš? 4 

Výborně, cítím se fakt moc dobře. Rád jsem chodím, jak jsem říkal. 5 

Jaké by podle tebe měl mít klinický psycholog vlastnosti, schopnosti, dovednosti? Jaký by 6 

měl být člověk, co by měl zvládat? 7 

Podle mě by měl mít rád lidi, měl by být komunikativní, měl by být pokorný, měl by mít znalosti 8 

odborné a měl by být otevřený nové zkušenosti. 9 

Jaké ty máš osobně vlastnosti, schopnosti, dovednosti, co ti pomáhá při výkonu té profese? 10 

Že jsem aktivní, komunikativní, že se zajímám o nové věci kolem sebe a ...no asi tady tohle. 11 

Něco podobného, to co jsem vyjmenoval u té předešlé otázky. Myslím si, že to říkám právě 12 

proto, že si myslím, že takovej jsem a že si myslim, že to dělám dobře, takže si myslím, že to 13 

mi taky pomáhá.  14 

A tu jistotu v práci, že to děláš dobře, získáváš zpětnou vazbou od klientů nebo od školitele 15 

nebo kdo tě v tom ubezpečí, že jdeš správnou cestou? 16 

Mám zatím pozitivní zpětnou vazbu od klientů a nevim, nemám takový špatný pocit, z něčeho, 17 

že bych tady udělal nějaký průser nebo že bych nebyl nápomocen, to nemám.  18 

Tak, tím už jsi trochu odpověděl na další otázku, jestli se cítíš být kompetentní pro výkon 19 

tvé profese. A cítíš i nějaké slabé stránky, na kterých bys mohl zapracovat? Co konkrétně 20 

bys mohl zlepšit? 21 

Je potřeba zapracovat na té terapeutické části, což přijde časem, si myslím, s tím výcvikem a 22 

časem, jak tady budu fungovat. Je hodně potřeba zapracovat na psychodiagnostice, protože to 23 

je věc, která mě úplně jako neoslovuje, ale je to součást tý pre-atestační přípravy. Takže je třeba 24 

zapracovat na těch věcech, které mě tolik nebaví, ale jsou součástí.  25 

Jestli je něco, co byste na sobě mohl zlepšit...no, víc se zabývat těma slabýma stránkama, třeba 26 

tou psychodiagnostikou konkrétně.  27 

Jo, jakože jsou nějaké věci, které tě tolik nebaví, a proto ses jim tolik nevěnoval? 28 

Jo a třeba tady na tom pavilonu je nemusím využívat, nicméně budu je muset využívat jinde. V 29 

rámci preatestace se točíš.  30 

Jo, že jsi na různých pracovištích? 31 

Jo, že jsi na různých pracovištích. A tady třeba je nemusím využívat, ale vím, že jsou součástí, 32 

že jsou důležité a vím, že v budoucnu je budu potřebovat a u atestace je potřeba, abys je znala. 33 

Takže na tom je třeba zapracovat. Nedělat jenom to, co mě baví. 34 



 

 

 

Jasně. A jak dlouho jsi na tom jednom oddělení, než jdeš na další. 1 

To rozhoduje vedoucí. 2 

Jo, není to nijak dané?  3 

Ne. Můžu tu být čtvrt roku, půl roku, rok.  4 

Popsal by ses jako psychicky odolný a vyrovnaný člověk? A co ti k tomu pomáhá? Protože 5 

je to náročná práce, tak jak to „odventilováváš“? 6 

Tak, jak už jsem říkal, ta osobní psychohygiena mě hodně pomáhá. Hodně sportuju, hodně 7 

běhám, plavu, to mi pomáhá. Když v práci pracuju hlavou, pomáhá mi pak pracovat nějak 8 

fyzicky se vybít. Čtení beletrie mě zajímá, nejenom jako odborné knížky. Občas do divadla 9 

zajít a být s lidma jako ne-psychologama. A nebavit se jenom o psychologických věcech, tak 10 

to mi hodně pomáhá. A taky mi pomáhá zkušenost, protože vím, že jsem toho už docela hodně 11 

zažil, že jsem byl v různých situacích, vím, že dokážu zvládnout i nepříjemné věci. Ale tak to 12 

je běžná věc, že když už člověk ví, že toho hodně zvládnul, tak ví, že se jako nepodělá.  13 

Získal jsi praxí sebedůvěru? Teď jsi tady nějakých 6 měsíců...tak jak se za tu dobu cítíš v 14 

situacích, odborných? Cítíš se jistější? 15 

Jo, tak já jsem tady byl předtím s kolegyní, která mě tady zaučovala. Ta mě do toho perfektně 16 

zanesla, všechno mi vysvětlila. Ukázala mi, jak ona tady funguje. No a teď ona v rámci pre-17 

atestace se posunula dál a teď jsem tady sám, kromě pondělka a úterka. A měl jsem z toho 18 

trochu obavy, jak to budu zvládat a zatim to zvládám dobře, takže pohoda.  19 

A jak dlouho probíhalo to zaškolení, než jsi mohl sám pracovat? 20 

Únor, březen, duben, květen tady se mnou byla. Čtyři měsíce.  21 

A jak probíhalo to zaškolení? Ona nějak dohlížela na tu tvou práci nebo jak to probíhalo? 22 

No dohlížela...ono je to tady takové volné. Že sem přijdeš a jsi hozená do vody a nějak si plav 23 

a kdyby ona tady nebyla, tak bych taky nějak musel začít fungovat, ale ona mi to jako usnadnila. 24 

To ale neznamená, že celý den nade mnou stála a říkala mi a kontrolovala, co dělám. Ona prostě 25 

dělala svoji práci a dala mi možnost ji sledovat, dala mi možnost nějakých intervizí, dala mi 26 

možnost toho, že jsem se jí mohl ptát, že jsme se na sebe mohli obrátit.  27 

A přímo tady pracovala tedy? 28 

Přímo tady, ona tady byla rok, takže už to tady měla zajeté...ono psycholog je tady v rámci té 29 

hierarchie na pavilonu takový trošku odsnunutý nebo ne odsunutý, ale je trošku bokem. Jako 30 

že jsou lékaři, je střední personál a psycholog je někde tady, zhruba na úrovni těch lékařů, ale 31 

jako on dělá něco jiného malinko. A tím, jak je tady psycholog sám, tak ona už to tady měla 32 

takové zajeté, jo všechno věděla, jak to tady funguje, tak mi všechno předala.  33 

Hm, tak to je super, tak to ti asi dost pomohlo? 34 



 

 

 

No, to mi moc pomohlo, jsem měl velké štěstí.  1 

Můžeš krátce popsat na jakém pracovišti pracuješ jako psycholog? 2 

Pracuju na pracovišti závislostí, mužských závislostí. Jsou tady alkoholici, toxikomani, jsou 3 

tady gambleři. Je to režimové oddělení, komunitní léčba. 4 

Takže to je následná péče? Jak jsi říkal, že sem jdou z příjmového pavilonu. 5 

Jo, je to následná péče, ale zase je to ústavní léčba, není to léčba v terapeutické komunitě, ta 6 

zas probíhá jinak.  7 

A je to tedy tvoje první oddělení, kam jsi nastoupil? 8 

Jo moje první. Nastoupil jsem se hned v lednu.  9 

Máš své pracoviště, kde přijímáš pacienty? Sdílíš ho s někým? 10 

Jo mám tady. Jsem tu sám, pondělí, úterý sdílím s kolegyní, jinak jsem tady sám.  11 

A když máš pacienta, tak se můžeš domluvit, abys s ním byl sám? 12 

Domluvíme se no. Z hlediska prostoru to tady není úplne ideální na pavilonu, tady hnedka vedle 13 

je tady pingpongárna a když je nás tady víc lidí, co mají pohovory, jo ještě dole terapeuti nebo 14 

kolegyně, tak není zrovna úplně kam jít, ale domluvíme se, jde to nějak skloubit.  15 

Mohl bys popsat, jak vypadá tvůj běžný den v práci? 16 

Ráno chodíme na 8:00. Ráno je od 8 do půl 9. Jak je tady režimové oddělení, tak je tady všechno 17 

přesně na čas rozdělené jo. Od 8 do půl 9 je porada týmu. Od 9 začínáme tzv. ranní komunitu. 18 

Takže se sejdou všichni chlapy, jako všichni pacienti a terapeutický tým. To vlastně psycholog 19 

nebo terapeut tu ranní komunitu nějak vede. Na té ranní komunitě probíráme, co se dělalo 20 

předešlý den, to co se bude dít tento den, v rámci režimu pro pacienty. Kde bude jaká terapie, 21 

kde jaká skupina bude, kdo chce hovořit s kým, v rámci individuálních pohovorů a takhle. No 22 

a potom se rozejdeme, po té ranní komunitě a o půl 10 nebo o 10 začíná ranní skupina, tak tu 23 

má na starosti zase psycholog, terapeutickou skupinu. Jsou tady tři terapeutické skupiny. Jednu 24 

má na starost psycholog, dvě mají na starost terapeuti. Protože tady se rozlišuje psycholog a 25 

terapeut. Dělají podobnou práci, ale psycholog má ještě na starost psychodiagnostické vyšetření 26 

a tak. 27 

A terapeut je teda kdo? 28 

Terapeut je člověk, který má většinou nějaký výcvik a dělá jenom jako terapeutickou práci v 29 

uvozovkách. 30 

A nemusí mít teda vystudovanou psychologii. 31 

Nemusí mít vůbec vystudovanou psychologii. 32 

No a pak ještě v rámci toho, co tady musím dělat, tak čtu deníky pacientů, protože mají 33 

povinnost psát deník každý den a odpovídám na ně nějak, dělám psychodiagnostiku, když je 34 



 

 

 

potřeba a dělám individuální pohovory a chodím s pacientama běhat. Středa, pátek chodíme 1 

pravidelně běhat v rámci terapie je to zařazené do programu.  2 

A to jsi zařadil ty nebo někdo před tebou? 3 

To zařadila ta kolegyně přede mnou, což byla taky běžkyně. A já v tom nějak pokračuju. Tak 4 

to je můj běžný den v práci, přemýšlím, co ještě, no takhle. 5 

A jsi tady do těch 4 asi nebo do kolika hodin? 6 

Do 4 do půl 5, tak jak to stihnu. Jako nikdo mě nekontroluje, kdy odcházím, ale když to stihnu, 7 

tak ve 4 odcházím, když se tady musím zdržet kvůli individuálu nebo něco, tak do 5, záleží.  8 

A kolik máš denně cca klientů, kteří za tebou přijdou? 9 

Je to individuální, někdy se nahlásí 3, někdy nikdo. Jo, tak jak vyvstane nějaké téma ve skupině 10 

nebo v deníku něco rozevřeme nebo prostě aktuálně mají návštěvu a něco se jim tam otevře, 11 

tak třeba druhý den chtějí hovořit, je to fakt individuální.  12 

A když třeba nemáš klienta, tak jaká je tvá náplň práce? 13 

Tak musíš...no...je toho hodně :) V pondělí třeba je potřeba číst elaboráty přes víkend, co oni 14 

mají, protože jednou týdně je tady tzv. edukační téma jo. Je tady 13 téma, která se pravidelně 15 

točí, craving-bažení, vztahy mezilidské, asertivita...o tom se jednou týdně hovoří, pak to děláme 16 

my jako psychologové nebo terapeuti. Druhý den o tom s nimi hovoří M. přímo primář, oni 17 

přes víkend z toho píší elaboráty, v pondělí jim je musíme přečíst, proto čteme ty deníky, a když 18 

není pohovor, tak se připravuješ na skupinu nebo se připravuješ na téma z dalšího týdne nebo 19 

děláš psychodiagnostiku nebo prostě děláš něco jinýho. Některé dny jsou prostě volnější, 20 

některé jsou úplně nabité. A všechno se to podřizuje tomu režimu tady.  21 

A obcházíš i ta oddělení a mluvíš s těmi lidmi? 22 

Jakože ne že bych to dělal cíleně, ale já jdu prostě a zeptám se, jak jim chutnal oběd nebo jak 23 

se dneska mají, to jo. Ale ne, že bych měl jako vizitu. 24 

To dělají tedy doktoři? 25 

Hm, tady to úplně neprobíhá jako klasická vizita, jestli jsi to někde zažila. Já třeba ve D. 26 

nemocnici jsem to zažil, ale tady je to tak, že prostě ti pacienti, co chtějí se nahlásí k lékaři a 27 

potom za ním přijdou do ordinace.  28 

Hm, tyhle otázky jsi už nějak zodpověděl v těch předešlých, chceš k tomu ještě něco 29 

dodat? 30 

Ne, to už jsem všechno řekl... 31 

Spolupracuješ nějak s ostatními pracovišti v rámci nemocnice i mimo ni? 32 

Mám kolegy nebo jak jsem byl v té B., v terapeutické komunitě, tak třeba tady byly dva už na 33 

stáži v K., jako na jiném pavilonu. A tak třeba s obouma se mi nějak podařilo je dostat sem k 34 



 

 

 

nám na pavilon, minimálně na jeden den a oni tady zase předali svou zkušenost, udělali tady 1 

dokonce přednášku pro pacienty o terapeutické komunitě, tak třeba takhle jsem v kontaktu s 2 

odborníkama. Co se týče, mluvím o závislostech jo, co se týče ostatních odborníků tady v 3 

léčebně, tak hodně setkávací čas je oběd. Když se chodí na oběd, tam se potkáváme všichni 4 

kolem té 12 nebo ne všichni, ale spousta lidí chodí kolem 12 na oběd, tak tam se dají konzultovat 5 

některé věci. Jako z jiných pavilonů jo, že se tam sejdem prostě tady je zaměstnanecká jídelna, 6 

tam je to takové setkání a jak společenské, tak může být odbornější. 7 

A máte se možnost setkat i mimo jídelnu, mimo tohle pracoviště? Je ještě jiná možnost, 8 

jak se sejít? 9 

Jako nějaké supervize nebo co myslíš? 10 

No třeba. 11 

Supervize moc tady neprobíhají. Můžeme se setkat, jako že si napíšeme a setkáme se. Ale jinak, 12 

že to tady je nějak podporované a tak...pak jsou ty kazuistické semináře, ty co máme přes 13 

semestr.  14 

Hm, ještě mě napadlo, jestli třeba nemocnice neorganizuje i nějaké vzdělávací semináře 15 

pro další vzdělávání pracovníků? Jestli vám třeba posílají informace o nějakých kurzech? 16 

Bývá pro lékaře tady, v rámci preatestace a my se toho jako psychologové můžeme účastnit. 17 

Tak to bývá přímo tady v nemocnici 1x nebo 2x do měsíce. Ale samozřejmě je tam pevně 18 

stanovený čas a je to pro celou nemocnici, ale tady pavilon má přednost. Takže když zrovna 19 

nemůžeš, protože tady je program, tak nejdeš.  20 

Tak můžeme jít dál? Máš osobně nějaké copingové strategie na zvládání stresu a 21 

zátěžových situací v zaměstnání? Už jsi zmínil, že hodně sportuješ, běháš...je ještě něco 22 

jiného, máš konkrétně nějakou strategii, jak překonat stres nebo nějakou zátěžovou 23 

situaci? 24 

Přemýšlím...ne, nic mě jako dalšího k tomu, co jsem řekl, nenapadá. Jakože něco...já jak chodím 25 

běhat tu středu a pátek s pacientama, tak na to se těším vždycky, že to bude takové jako 26 

uvolnění. Moje celoživotní copingová strategie je, že jsem optimista a přistupuju k věcem z 27 

pozice toho, že to nějak jde zvládnout. A snažím se hodně s humorem brát věci, tak to je moje, 28 

ale to není jenom tady v práci a nevypěstoval jsem si to tady. Jo, že jsem optimista, pozitivně 29 

naladěný člověk většinu času.  30 

Stala se ti někdy v praxi situace, kdy sis nevěděl rady, nevěděl jsi, jak ji řešit? A jak sis 31 

poradil? 32 

Jo, asi měsíc potom, co jsem nastoupil, tak to je teďka situace, co si vybavuju. Tak vím, že 33 

týden potom, co pacient ukončil tady léčbu, to byl právě z mojí skupiny terapeutické, tak 34 



 

 

 

zavolali mi lzespodu, že tam je ten pacient u dveří a jestli jsem ochotný ho přijmout. Já jsem 1 

nevěděl o co se jedná, tak jsem řekl, jasně, tak jsem tam za ním šel. Otevřel jsem dveře a on na 2 

mě jenom hleděl, bylo vidět, že je špatný, že snad brečel nebo něco takového, jenom tak těžce 3 

dýchal, jenom na mě koukal. Tak jsem se ho ptal, jestli pil a on, že ne, že nepil. A že by se 4 

mnou potřeboval mluvit, tak jsem ho pozval sem, no a tady z něho vypadlo, že mu zemřela ten 5 

den ráno přítelkyně, kterou si chtěl brát a tak to byla krizová situace jak vyšitá. No a to jsem 6 

úplně nevěděl co...to bylo asi měsíc a půl, co jsem ukončil ten kurz krizové intervence, byl jsem 7 

měsíc tady v praxi a ještě jsem tady byl sám, protože kolegyně tady tehdy nebyla, že byla někde 8 

na výcviku nebo něco, tak jsme tady nějak spolu chvíli komunikovali, no a potom jsem ho 9 

zavedl na centrum krizové intervence, co je v rámci nemocnice a tam už to pak fungovalo dál. 10 

Tak to byla taková situace náročnějšího charakteru, kdy jsem úplně nevěděl hned, co mám dělat, 11 

ale zvládnul jsem to nějak.  12 

Jak se vyrovnáváš s nezdarem a se zátěží v práci? Nebo jestli to zažíváš v práci a jak se s 13 

tím vyrovnáváš? 14 

Jo, já si myslím, že je to tady asi denní chleba. Minimálně ta zátěž, ten nezdar...tématem pro 15 

mě osobním jsou pro mě ty lidé, co se tady vracejí, to znamená recidivisté. Protože závislost je 16 

tak jako komplexní a složitá nemoc, že se prostě ta recidiva probíhá docela často a už za těch 6 17 

měsíců, co jsem tady, tak už snad je tady třetí nebo čtvrtý člověk, co je tady podruhé a jak se s 18 

tím vyrovnávám...no tak, že nad tím přemýšlím a že to konzultuju s kolegama zkušenějšíma. 19 

No a že si tu práci neberu domů, tak jak jsem říkal, nejsem hlavou pořád tady. 20 

Jo, že se to snažíš vyřešit hned v práci... 21 

Že tady je prostor nad tím uvažovat, tady je prostor to řešit, ale když vyjdu ven, tak už prostě 22 

nějak to...začínat se zajímat o jiné věci. Jo, přečíst si knížku nebo vlézt si do bazénu a soustředit 23 

se na něco jiného. A taky mi pomáhá to, protože to jsou klienti, co jsou recidivisté a nejsou 24 

úplně úspěšní, ale pak jsou samozřejmě ti, na kterých je vidět ten posun, tak to mi taky pomáhá, 25 

že to tam i vnímám, že přišli úplně špatní a odcházejí spravení. Což neznamená, že nezrecnou, 26 

nicméně že tam vidím ten vývoj, to mi dělá radost. Nebo když se někdo rozhodne, že půjde do 27 

terapeutické komunity, to vnímám jako takové vítězství naše, tady personálu, že ten člověk 28 

pochopil tu složitost a že  na tom chce pracovat, že je motivovaný. Protože tady já to vnímám 29 

jako předstupeň terapeutické komunity. 30 

Tohle oddělení myslíš? 31 

Tady jako ústavní léčbu závislostí. Jo, že ty 3 měsíce, to je krátkodobá léčba a pak je 32 

střednědobá, pak dlouhodobá, rok třeba. Ale ta střednědobá, dlouhodobá, to už probíhá v 33 

komunitách. To neprobíhá v nemocnicích, tady jsou jenom ty krátkodobé. 34 



 

 

 

A co ještě vnímáš jako zátěž v té práci pro tebe? 1 

Myslím si, že jsme tady poddimenzovaní jako personálně, že 40 pacientů na jednoho 2 

psychologa, dva terapeuty a dva lékaře, že je to hodně, ale to jsou limity tady zdravotnického 3 

zařízení, celkově jako zdravotnictví u nás a myslím si, že je to náročné. Mít přehled o tolika 4 

lidech a věnovat se jim. Myslím si, že by třeba bylo dobré, aby na každé terapeutické skupině 5 

byli terapeut a ko-terapeut, tady prostě není.  6 

A je to tím, že nejsou prostě peníze na ty místa? 7 

To asi není dotaz úplně na mě, ale myslím, že to tam hraje velkou roli, že nejsou prachy na další 8 

lidi.  9 

Hm, tak na tuhle otázku už jsi také částečně odpověděl. Můžeš ještě nějak doplnit 10 

konkrétně, jestli jsi přišel na něco o sobě v průběhu praxe? Co třeba nějak změnilo tvůj 11 

názor nebo tvůj pohled? 12 

Na co názor nebo pohled? 13 

Jestli jsi zažil situaci, moment, kdy jsi si upravil svůj názor, v návaznosti na nějakou 14 

zpětnou vazbu od pacienta. Jestli jsi měl nějaký AHA zážitek, takové prozření, že jsi něco 15 

pochopil... 16 

Nevím, jestli je to úplně odpověď na tuhle otázku, ale přišel jsem na to, že se dokážu 17 

přizpůsobit, že si zvyknu i na něco, co mi jako není příjemné. A že s tím dokážu fungovat a já 18 

myslím, že AHA zážitky tady mívám, ale takové jako menší, že si teď žádný nevybavím, ale 19 

jako to je často na skupinách a já si uvědomím, že něco řeknou ze svého života klienti a já si 20 

uvědomím, že tak to prostě je, ačkoliv jsme se učili něco jiného nebo prostě jo, tohle je to 21 

důležité, proč ten pacient doposud třeba tam ten progres nebyl nebo proč byl zaseknutý nebo v 22 

odporu. Jo, to tady je, ale to jsou takové menší věci, teď mě nic konkrétního nenapadá.  23 

Hm, to je v pohodě. Je fajn, že jsi něco takové tady zažil. 24 

To jo, učím se tady i o sobě.  25 

((V tom je asi i náročná ta profese, že to zasahuje do tvýho osobního prožívání, že se hodně 26 

dozvídáš o sobě. A tím se i hodně učíš no...)) 27 

Tak zažil jsi už v práci pocity vyhoření a víš jak proti nim bojovat? 28 

Ne, nezažil a bojovat tou osobní psychohygienou. A myslím si, že je hodně důležité nehořet, 29 

ale doutnat, protože tak člověk dýl vydrží. Myslím si, že já mám něco mezi tím. Že když jsem 30 

nastoupil, tak jsem hořel hodně, pak jsem nějak zklidnil, nevím, jestli ještě mám nějakou cestu 31 

před sebou k tomu, abych jenom doutnal. Jo, že pořád tomu zatím dávám víc, než by bylo 32 

vhodné a nedostává člověk tolik zpět a to si myslím, že je velké riziko vyhoření a vidím to tady 33 



 

 

 

na lidech kolem, že jsou prostě vyhořelý. Ale mě se to zatím nestalo a doufám, že se mi to ani 1 

nestane a dělám na tom. Vím o tom, pracuju na tom.  2 

Co pro tebe znamená vykonávat práci psychologa? V čem je pro tebe ta práce důležitá? 3 

Je to to, co mě baví, co mě naplňuje, je to to, v čem vidím smysl. A jo...znamená to pro mě žít 4 

smysluplný život. Teď momentálně.  5 

Jo. Na to navazuje i další otázka: Jsi spokojený se svým rozhodnutím stát se klinickým 6 

psychologem? Rozhodl by ses nějak jinak? A máš představu, kam chceš do budoucna 7 

směřovat?  8 

Vidím to jako velmi dobrou volbu, jsem za ni rád. Nerozhodl bych se jinak. Cítím se dobře v 9 

mé pracovní roli. Chci tady zůstat. Minimálně do atestace a nepřemýšlím o jiném profesním 10 

zaměření. A to, nad čím přemýšlím v budoucnu, tak je spíš ta terapeutická rovina. Protože 11 

klinika je fakt jako hodně terapie nebo diagnostika a ta terapie je to, co já chci dělat. Ne jako že 12 

je to obojí dohromady, ale není to úplně, že když dělá někdo...jasně, může to dělat dohromady, 13 

ale když někdo dělá terapii, není úplně ideální, když člověka, kterého diagnostikuješ ještě 14 

zároveň s ním dělat terapii, protože ten vztah je úplně jinej. Diagnostickej a terapeutickej, což 15 

neznamená, že se to tady neděje. Děje se to tady, ale nemyslím si, že je to úplně správně. A mě 16 

zajímá ta terapeutická rovina.  17 

Jo, já jsem myslela, že je to tak, že člověka nejdřív odiagnostikuješ a pak s ním mluvíš, 18 

pak ho léčíš… 19 

Jo, ale ne všichni se tady diagnostikují a opravdu se diagnostikují jenom lidé...většinou za tebou 20 

přijde psychiatr s tím, že by potřeboval něco upřesnit nebo zjistit, jestli bys mu mohla udělat 21 

psychologické vyšetření a ty, když s ním děláš to psychologické vyšetření, tak prostě jsi v jiné 22 

pozici než terapeutické. Jsi víc takový ten, co mu říká, co má dělat, snažíš se ho zaškatulkovat 23 

do něčeho, do nějaké škatulky a to není terapeutické.  24 

A ty máš teda oba dva typy klientů? Jedněm děláš psychodiagnostiku a druhým terapii? 25 

Tady na tom pavilonu se ta diagnostika tolik nedělá, ale z toho, co jsem tady měl možnost zažít, 26 

říkám, že mi vyhovuje spíš ta terapeutická rovina.  27 

Jak práce zasahuje do tvého soukromého života? Máš podporu blízkých, rodiny, přátel? 28 

Jak prožíváš to, že příbuzné máš v jiném městě a žiješ tady, na pro tebe novém místě? 29 

Jo, v tomhle směru to zasahuje do osobního života a zase nemyslím si, že je to nepřekonatelný. 30 

Podporu ale blízkých, rodiny i přátel mám, to rozhodně jo. Je to dané tím, že vidí na mě, že mě 31 

baví, co dělám a podporují mě v tom.  32 

Takže s tou tvojí volbou jsou spokojení? 33 



 

 

 

Jo, nemám zpětnou vazbu, že by ne. To si mi trošku vadí je, že nejsem v kontaktu tolik s 1 

blízkými kamarády. Protože zůstali všichni tam, to tady vnímám.  2 

A je to pro tebe důležité, abys měl podporu blízkých? Aby ti dali najevo, že tvá volba byla 3 

správná? Nebo by ti nevadilo, kdyby nesouhlasili s volbou tvého povolání? 4 

Už ne, už to pro mě není tak důležitý. Bylo a už jsem si to vyřešil a už není.  5 

Změnilo se nějak trávení tvého volného času po opuštění školy a vstupu do zaměstnání? 6 

Máš teď míň času? 7 

Hm, mám teď míň svého osobního času. To, co bych chtěl dělat, tak nemám na to tolik prostoru, 8 

to je dané tím, že hodinu dojíždím do práce a hodinu odjíždím z práce. Takže dvě hodiny prostě 9 

z mého osobního volného času jsou pryč. Na což jsem ve studijních letech nebyl zvyklý.  10 

A vadí ti to nebo to nějak bereš? Naučil ses s tím žít? 11 

Jo naučil, co jiného mi zbývá.  12 

Je pro tebe důležitý úspěch v práci? 13 

Ano. Chci vidět dobré výsledky své práce, dělá mi to potěšení a radost. Takže jo, je to důležité, 14 

ale když je neúspěch krátkodobý, tak se to dá si myslím zvládnout a nesmí to být pořád.  15 

A je potom důležitá zpětná vazba, to ohodnocení tvé práce? Kolegy nebo rodinou, přáteli? 16 

Je to příjemné jako ohodnocení od nich a je to asi do nějaké míry důležité, ale zásadní je pro 17 

mě, že já vím, že to dělám dobře. Že já z toho z toho mám dobrý pocit, to je pro mě důležitější. 18 

Ale tohle je taky důležité, do určité míry.  19 

Tak na další otázku už jsi odpověděl. Máš do budoucna v souvislosti s tvou prací nějaké 20 

obavy?  21 

Obavy ne, jenom vím, že mě nebaví ta diagnostika a že tomu budu muset věnovat víc času no. 22 

Ale obavy z toho nemám.  23 

Co bys poradil budoucím klinickým psychologům, teď studentům, kteří uvažují jít do 24 

zdravotnictví? Na co se mají připravit? Co bylo pro tebe těžké? 25 

Na to, že budou muset prokázat, že jim o to opravdu jde, že to chtějí dělat. Že se budou muset 26 

odlišit od ostatních v něčem a že budou muset překonat v něčem své limity. A na to, že jdou do 27 

skvělé práce, kde je možné vidět výsledky své práce, ale že to není jednoduché. Takže cokoliv, 28 

kde se nějak komunikuje s lidma je potenciálně rizikové. Tak na to, aby se připravili budoucí 29 

kliničtí psychologové. Ale když už se rozhodnou, tak ať za tím jdou.  30 

Hm, a co je na tom podle tebe rizikové? Že to může otřást jejich integritou? 31 

Jo, klidně, že to může otřást jejich integritou. Že tam prostě budou konfliktní situace.  32 



 

 

 

Tak na další otázku už jsi do jisté míry taky odpověděl, tak jen jestli chceš něco dodat. 1 

Jaká byla tvá cesta ke „staní se“ psychologem ve zdravotnictví? Byla pro tebe náročná? 2 

V čem? A co pro tebe naopak nebylo moc obtížné? 3 

Tak byla dlouhá. Mě trvalo docela dlouho, že tohle chci dělat. Pak jsem tomu musel věnovat 4 

spoustu času, spoustu úsilí a musel jsem začít dělat něco navíc v rámci studia. A co bylo naopak 5 

méně obtížné...? 6 

Co pro tebe nebyla moc překážka. Jestli si vybavíš, co pro tebe nebylo náročné? 7 

Tak pro mě není náročný být s lidma, takže podle mě je to všechno tady tohle jako o lidech, 8 

takže na jednu stranu jsem tomu musel věnovat spoustu času, na druhou to pro mě nebylo nějak 9 

něco, co bych dělal s odporem, jestli je to srozumitelné? 10 

Jo, jakože ti v tom bylo příjemně? A že víš, za čím jdeš, takže v tom ti to pomáhalo?  11 

No, někdy jsem si musel odříct něco jiného kvůli tomu, ale našel jsem si na tom to své, to dobré, 12 

proč to dělat.  13 

Tak tahle otázka je taková doplňková, spíš na studenty z pedagogických fakult. Setkal ses 14 

někdy setkal s někým, kdo studoval psychologii na pedagogické fakultě? A myslíš, že mají 15 

těžší vstup do kliniky? 16 

To fakt nevím. Setkal jsem se, ale ne tak jako do hloubky, abych dokázal říct, že jsou nějak 17 

znevýhodnění? Nevím..dokážu si představit, že jo, že jsou znevýhodnění, ale nemám to ničím 18 

podložené.  19 

Tak škála spokojenosti v práci: Jak jsi teď spokojen ve svém zaměstnání? Zaškrtni od 1 20 

do 5. 21 

5 22 

Našlo by se něco, co by ti pomohlo být spokojenější v práci? 23 

Hm, no aby se tady víc komunikovalo mezi lidma, mezi personálem. Jako, když se ptáš na 24 

cokoliv, tak to by mi pomohlo k tomu, abych tady byl ještě spokojenější. Aby tady byl větší 25 

důraz na komunikaci v týmu.  26 

Že si myslíš, že je to tady víc individuálně nastavené? 27 

Jo. My tady nejsme moc jako tým. A to si myslím, že v tak zásadní práci, jako je práce s 28 

pacientama, která musí být týmová, protože ani já, ani lékař, ani sestra nezvládnou všechno, 29 

protože každý dělá něco a všechno je důležité, tak to musí být týmové a musí se o tom mluvit 30 

a na to tady není důraz úplně. Protože to, jako medikaci dá lékař, jak se k pacientovi chová 31 

sestra, co se stalo na terapeutické skupině ovlivňuje toho pacienta, je to prostě komplexní věc 32 

ta léčba tady. A když vázne komunikace mezi těma jednotlivýma složkama, tak to není ku 33 

prospěchu věci. Tak v tom by to mohlo být příjemnější.  34 



 

 

 

 1 

Takže bys chtěl větší přehled o tom pacientovi?  2 

Třeba. 3 

Tak poslední otázka je otevřená. Jestli bys ještě něco chtěl doplnit, co nezaznělo. Na co se 4 

třeba otázky tolik nezaměřovaly? Na co jsem se neptala?  5 

Hele měla jsi tam spoustu otázek. Hodně otázek. Nevybavím si teď nic, na co by ses neptala 6 

důležitého. Možná na mě tam bylo až hodně otázek. Že do jedné otázky bylo vloženo moc 7 

dalších. Že někdy to bylo nesrozumitelné. A jinak myslím, že už jsem všechno řekl. Už mě k 8 

tomu nenapadá nic.  9 
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Datum rozhovoru: 7.4. 2016 
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Kdy ses začala zajímat o psychologii? Proč ses rozhodla ji studovat? 1 

Asi na gymplu, protože mě bavila docela filosofie a i přírodní vědy, máme v rodině hodně 2 

lékařů a tak jsem to psychologií propojila vše dohromady, jako spojení humanitního i 3 

biologického. Zároveň mě to zajímalo jako všechny mladé lidi v tomto věku.  4 

Byl někdo ve škole, kdo tě zaujal, například učitel, nebo kdo tě motivoval, byl tam někdo 5 

takový? 6 

Jedna profesorka na gymplu, která sice učila tělocvik a ZSV, ale měla ho vystudovaný v 7 

kombinaci s psychologií, když jsem ji řekla, že chci jít na psychologii, tak mně řekla, že se tam 8 

nedostanu a to mě trochu vyhecovalo, že jsem se víc snažila na přijímačky. Motivovala mě naše 9 

třídní profesorka, která byla dobrá na filozofii a pak jsem ještě četla knížku od Paola Koela - 10 

Veronika se rozhodla zemřít a to mě v tu chvíli velmi zaujalo. Myslím, že to byla taková 11 

kombinace více faktorů. 12 

Můžeš popsat, kdy ses konkrétně rozhodla jít do klinické psychologie a zda byl někdo, 13 

kdo tě v tom inspiroval? 14 

Asi jsem to podvědomě chtěla od začátku, přišlo mi to, že to je jediná zábavná část psychologie, 15 

ale zároveň jsem na vysoké škole pracovala v personalistice, protože se tím dalo vydělat. Už 16 

když jsem šla na školu, chtěla jsem pracovat jako klinický psycholog, nejvíc mě to bavilo, říkala 17 

jsem si, že je to nejlepší. Přišlo mi to nejzábavnější. Jedinou překážkou se jevily peníze. Proto 18 

jsem chvíli zkusila i andragogiku. Když se naši rozhodli, že mi nechají byt, tak mě to utvrdilo, 19 

že do kliniky půjdu. Na chvíli se to zvrtlo, protože do kliniky nebrali, takže jsem byla ještě asi 20 

3 měsíce v IT firmě. Já už když jsem šla na vysokou, tak jsem chtěla do kliniky, přišlo mi to 21 

takové automatické.   22 

Na co by se hlavně měla zaměřovat výuka psychologa ve zdravotnictví, jaké znalosti, 23 

praxe a výcvik jsou pro něj klíčové, když vstupuje do zaměstnání? 24 

Já si myslím, že výcvik si vybere až později. Ten není potřeba řešit na škole. Na škole by to 25 

mělo být více praktické, je to tam moc obecné, teoretické, studenti tam nevidí pacienta, nevidí 26 

nikoho nemocného, mělo by se to udělat více interaktivní. Pustit pacienta s diagnózou, zároveň 27 

říci jaké má symptomy, jak se to diagnostikuje. Dělat to tak, jak to v té klinice chodí. Trochu 28 

to propojit i s psychologickými metodami, jak se to v jakých testech projevuje, kliniku se učit 29 

jako celek, máme totiž diagnostiku, obecnou psychopatologii, speciální a mně přijde, že je to 30 

dobré, ale praktičtější by bylo postupně tyto disciplíny propojovat a spojovat s praxí. Studenti 31 

to pak neumí skloubit dohromady.  32 

Myslíš, že ta příprava, kterou jsi měla, byla dostatečná? 33 

Já si myslím, že ne.  Milionkrát bereme to samé. Například psychoanalýzu jsme brali několikrát, 34 



 

 

 

ale nikdo nám nikdy moc nevysvětlil, jak se to aplikuje, používá, až v hodně specializovaných 1 

předmětech jsem se s tím setkala. V nějakém semináři to možná trochu bylo. Ale i u té obecné 2 

psychopatologie, u těch směrů psychologických, prostě víc brát prostě to jak se to používá.  3 

Například, když se bere učení ve škole, je dobré to spojit s KBT. Vadí mě, že se to ve škole 4 

málo spojuje a že se to téma omílá stále dokola a vlastně je to to samé. To mi utkvělo v hlavě, 5 

víc už si nepamatuji. 6 

A ty jsi studovala na filosofické fakultě? 7 

Ano, na filosofické. 8 

Kde jsi absolvovala kurz psychologie ve zdravotnictví a jak jsi s ním byla spokojená? 9 

Na filosofické fakultě a já si ani moc podrobností nepamatuji, asi základ stačil, já si pamatuji 10 

na KBT, z toho asi farmakologii, to jsem prošla náhodou. Ta mi přišla až neúměrně složitá, asi 11 

bych to pro naše potřeby zjednodušila. Tenkrát to učila nějaká medička. Pak tam byla etika. 12 

Nějak jsem to přežila, ale nevím, zda mi to něco dalo. Nepřišlo mi to extra praktické.  13 

Absolvovala jsi to při studiu na vysoké škole nebo až po nástupu do zaměstnání? 14 

Už při škole, ten poslední rok, když jsem psala diplomku. Při nástupu do zaměstnání už jsem 15 

to měla hotové. 16 

Jak dlouho už jsi v klinické praxi ve zdravotnictví? 17 

Já jsem ve zdravotnictví jeden rok.  18 

Mohla bys porovnat přínos praxe a školy na výkon tvé profese, jak tě to připravilo na 19 

pětibodové škále, 1 je nejmíň a 5 je nejvíc – nejlépe? 20 

Tak já jsem na povinné praxi v rámci školy byla tady, takže mně to vlastně pomohlo, protože 21 

tady pracuji. Takže je to dobré. Za prvé si člověk obejde několik pracovišť a zjistí, co mu 22 

vyhovuje, kde se mu líbí a za druhé naváže kontakty a pak se mu třeba eventuálně ozvou, když 23 

skončí školu, což je dobré. Takže ty stáže jsou určité dobré, má to smysl.  24 

A kdybys mohla ohodnotit na pětibodové škále, jak dostatečně tě škola připravila na tvoji 25 

profesi?   26 

Váhám mezi 3 a 4, budu hodná. Škola - 4.  27 

A ta praxe, kontakty, které jsi navázala?  28 

Pokud jde o praxi, tam jde o to, že člověk zjistí, jak to funguje a naváže kontakty pro budoucí 29 

práci, vidí pacienty. Jde o to, že to člověk vidí. Oni kolikrát nepustí na praxi člověka k něčemu, 30 

tady mě třeba nenechali dělat vyšetření. Na Homolce jsem se například naučila administrovat 31 

testy. Což bylo docela dobré. Ohodnotila bych to tedy známkou 5, tj. velký přínos. 32 

Jsi momentálně v nějakém psychoterapeutickém výcviku, či už máš nějaký hotový?  33 

Jsem v KBT, čtvrtý běh, už mám tři týdny za sebou KBT, je to pětileté, vždy dva týdny v roce. 34 



 

 

 

Takže mám rok a půl za sebou. 1 

Proč sis vybrala KBT? 2 

Jsem prakticky, racionálně zaměřená, mám ráda systém, strukturu. Přijde mi, že je to směr 3 

nejvíce zmiňovaný v odborných článcích, nejvíc ověřitelný a nejvíc aplikovatelný. Trochu jsem 4 

ještě váhala s gestaltem.  5 

Jak ti výcvik pomáhá při výkonu tvé profese? V čem vidíš přínos? 6 

Hodně mi pomáhá. Vidím velký přínos, KBT mohu použít při diagnostice, při terapii. Holky 7 

mi posílají pacienty, kteří mají neurologické potíže a na to KBT je. Jsou věci, ve kterých bych 8 

si nebyla jistá, jak s tím pracovat v KBT. Cíleně si ale rozdělujeme pacienty podle toho, na co 9 

jsme se ve výcviku specializovali a popravdě řešeno, mi tito pacienti vyhovují, sedí mi. Měla 10 

jsem hodně pacientů s panickou poruchou. Při diagnostice mi to pomáhá hodně.  11 

Pochopila jsem správně, že ses sem dostala díky kontaktům, které sis vytvořila na stáži? 12 

Ano, já jsem tady byla na stáži a vlastně jsem sem docházela na různá zajímavá vyšetření, když 13 

mi dali vědět, tedy i po praxi. Já jsem tenkrát napsala hodnocení stáže, kde jsem popisovala 14 

nějakého pacienta, tenkrát se s diagnózou přeli psychiatři a psychologové, ten spor se táhne do 15 

dneška a já jsem byla na kazuistickém semináři a barvitě jsem to popsala do hodnocení stáže a 16 

asi to tenkrát zaujalo, měla jsem pak díky tomu možnost se dostat dál, nakonec mi vlastně volali, 17 

když někoho hledali.  18 

Můžeš popsat, jakého máš školitele a zda jsi spokojená s komunikací s ním? Jak často se 19 

vidíte? 20 

Můj školitel má tady dveře vedle, je ale velmi vytížený, občas je problém ho sehnat ale vlastně 21 

si na mě čas udělá. Někdy za ním běhám dva dny, než ho seženu, někdy tu není, pak píšu zprávy 22 

déle, komunikace je někdy super, když má špatnou náladu, tak je to horší, ale nestěžuji si. Je 23 

trochu náladový, ale nemám jiné námitky.  24 

A v čem konkrétně ti pomáhá? 25 

Tak kontroluje vyšetření všechny, klinická vyšetření, expertizní – ty vojáky, to ne, ale 26 

bariatrické pacienty (chirurgie obezity), hledá mi tam chyby, stráví nad tím hodně času, s tímhle 27 

jsem spokojená. 28 

Otázka na práci s pacienty. Co tě pacienti a samotná práce tady naučila, jak je pro tebe 29 

práce tady přínosná? 30 

Já nevím, co mi můžou dát pacienti? 31 

Co tě tedy učí ta praxe zde? 32 

Naučilo mě to to, že se stále učím, stále je to něco nového, stále musím něco zjišťovat, protože 33 

si připadám, že stále nic nevím. Umím se líp ptát než na začátku, to je asi zatím to nejzásadnější. 34 



 

 

 

Mám pocit, že už trošku, když se mám zeptat, už nejsem na vyšetření nervózní, je to trochu už 1 

jiné tím časem. 2 

Když jsi sem nastupovala, měla jsi nějakou představu a ta se časem naplnila nebo jsi 3 

naopak přišla o nějaké iluze? 4 

Já jsem možná čekala, že to bude menší stereotyp, že přeci jenom mě to s těmi lidmi bude víc 5 

bavit a asi jsem nečekala, že mě to bude občas štvát, a že na ně nebudu mít náladu. Trošku jsem 6 

čekala, že to v nemocnici bude víc žít dohromady, že bude víc psychologie jako oddělení 7 

integrovaná do všeho, zdá se mi trochu izolovaná a nečekala jsem, že budu v ordinaci tak sama, 8 

chybí mí taková sdílená kancelář ve dvou až třech. Byla jsem zvyklá pracovat v openspace a 9 

tady jsem velmi izolovaná. Přes den mluvím se spoustou lidí, které neznám a jsem z toho 10 

vyčerpaná.  11 

To už jsi vlastně také říkala. Zda by tě napadlo ještě něco k této otázce, jaké jsou 12 

podmínky pro absolventy psychologie, zda je pro ně snadné najít práci? Jak bys to 13 

zhodnotila? 14 

Já si myslím, že v Praze to není jednoduché, že těch míst je tady docela málo a psychologů je 15 

zde docela dost. Je to jednoduché pro atestované psychology. Kliniky hledají atestované 16 

psychology. Pro čerstvé absolventy je to docela složité, pokud si neudělají kontakty na stážích, 17 

není to jednoduché i po finanční stránce, nástupní platy, drahé je vzdělávání, které si musí platit. 18 

Já mám tu výhodu, že jsem se upsala na deset let, jsem tu dohodou a zaměstnavatel mi většinu 19 

věcí platí. Když za pět let atestuji, tak jim to budu dalších pět let vracet, co do mě investovali. 20 

Svojí přítomností.  Je to finančně náročné i problém samotnou práci sehnat. I psychicky je to 21 

náročné.  22 

A kolik lidí, které znáš, šli do kliniky ze školy? 23 

Přemýšlím, s kým jsem v kontaktu z kliniky, mých pět nejbližších kamarádek z psychologie, v 24 

klinice jsme dvě aktuálně, já a jedna kamarádka je v Bohnicích a 2 ostatní s tím koketovaly, ale 25 

nesehnaly místo, možná tolik nesháněly, jsou v personalistice, ale dělají si výcviky a koketují 26 

s klinikou a jedna ta vždy chtěla být a je v personalistice jako personální manažerka a koučuje. 27 

A je spokojená. Spousta lidí s klinikou koketuje, ale stejně je v personalistice. Ještě vím o jedné 28 

holčině od nás z ročníku, ta je u Apolináře a jedna kamarádka z bližšího okruhu je 29 

v pedagogicko-psychologické poradně.  30 

Přesuneme se na adaptační roli. Jak ses tedy adaptovala na roli psychologa ve 31 

zdravotnictví, jaké změny to přineslo do tvého života? 32 

Tak bylo to strašný, byla zima, bylo šedivo. Já jsem tady byla v prázdné vyšetřovně a vlastně 33 

nejdříve nebylo co dělat, protože mě k ničemu moc nepouštěli, vyšetření byla jen dopoledne, 34 



 

 

 

odpoledne bylo na samostudium, člověk se začal trochu flákat. Stýskalo se mi po bývalé firmě 1 

dlouho. Byla jsem trochu nešťastná, než jsem si zvykla na systém práce. Pak už to bylo lepší, 2 

ale počáteční šok tam byl. Byla jsem smutná. Teď už se i trochu změnil kolektiv, nastoupila 3 

jsem ale do ženského kolektivu, který byl trochu starší, než jsem byla zvyklá. V IT firmě jsem 4 

byla mezi mladými lidmi, nemusela jsem se finančně omezovat, tady jsem si připadala strašně 5 

hloupá, že o té psychologii nic nevím. Ze začátku jsem neměla moc práce.  6 

A co ti právě pomohlo v té adaptaci a zvyknout si na tuto práci? 7 

Prostě čas a to, že jsem postupně získala nějaké schopnosti a poznala jsem, že to má nějaký 8 

smysl a že to bude do budoucna dobré. Pomohly mi také holky psycholožky tady, jsou mladé a 9 

jsou fajn, blíže jsem se s nimi seznámila a sblížila. Asi mi pak pomohla samotná klinická práce 10 

a postupně i větší a větší zápřah. Ze začátku jenom při těch expertízách jsem pořádně ještě 11 

nevěděla, kdo jsem. Jestli jsem klinický psycholog, jestli jsem ještě personální psycholog, 12 

protože ta expertíza s vojáky je na pomezí. 13 

Jak se teď cítíš v té nové roli, po určitém čase? Jaký máš pocit? 14 

Když mě něco naštve, občas takový ten zkostnatělý hierarchický nemocniční systém, když se 15 

nedá otevřeně komunikovat, tak bych se na to vykašlala. Takový ten systém primářů, kteří 16 

nemají vždy pochopení. Občas mě štvou lidi, jsem z nich přetížená a vadí mi pracovní doba od 17 

sedmi hodin. Nejsem přirozeně nastavená na tuto denní dobu, ale jinak jsem spokojená. Hodně 18 

jsem se za tu dobu naučila, dělám to, co jsem studovala. Už mám pocit, že mám identitu 19 

psychologa, dlouho to trvalo, ale už to naskočilo.  20 

Teď obecně, kdyby ses měla zamyslet, jaké by měl mít klinický psycholog ve zdravotnictví 21 

schopnosti a dovednosti, aby mu to ulehčilo jeho práci? Co je potřeba mít? 22 

Měl by být odolný, neměl by se ze všeho sesypat. Teď to říkám já jako neurotik. Když zvládne 23 

vysokou školu, tak tam už jsou určité předpoklady odolnosti. Myslím si, že by neměl být úplně 24 

extrémně nadšený v tom směru, že všem pomůže a zachrání svět a všechny spasí. Neměl by to 25 

tedy být typ spasitele, měl by být spíš racionalistický a racionálnější. Zase ale každý psycholog 26 

je jiný a rovněž každý pacient je jiný. Měl by být určitě vyzrálou a zdravou osobností, aby 27 

nikoho nepoškodil. Spousta psychologů jsou totiž neurotici. Nás je tady dost neurotiků. Jedna 28 

kolegyně tvrdí, že je zase spíš hysterka. Já si myslím, že není. Ona je taková živější a zase si 29 

myslím, že s pacienty to velmi dobře umí. To ale nejsou diagnózy. To jsou spíš kdo má jaké 30 

osobnostní vlastnosti. Myslím, že se dělaly výzkumy mezi psychology a že je tam spousta 31 

neurotiků. Myslím si, že člověk by zas neměl být strašný neurotik, ale asi to není zase něco, co 32 

by poškodilo pacienty. Neurotici jsou trochu citlivější a úzkostnější, že pacienta nepoškodí. 33 

Někdo, kdo bude drsnější a odvážnější a víc osobitější a hlavně odolný, tak to s těmi pacienty 34 



 

 

 

může dotáhnout dál. Zase je může poškodit. Těžko říct.  Myslím si, že není úplně osobní vzorec 1 

pro psychologa. Neměl by být nemocný.  2 

Jaké ty si uvědomuješ na sobě vlastnosti a dovednosti, které ti pomáhají při výkonu tvé 3 

práce?  4 

Nějaká tvrdohlavost, že to jako dodělám, já ani nevím. Já jsem spíš rozumově orientovaná a 5 

zároveň citově, ale v té terapii mi přijde, že se víc řídím rozumem a právě při KBT se dokážu 6 

lépe bavit na úrovni myšlenek než emocí. Já jsem celkově uzavřenější. Pomáhá mi to, že se 7 

s člověkem dokážu víc bavit na takové té úrovni myšlenek než emocí. Neumím si představit, 8 

že bych empaticky někoho chytla za ruku.  Já jsem uzavřenější, dělá mi to problém takový 9 

blízký kontakt. A naopak to rozumové je pro některé pacienty je to vhodné, naopak u některých 10 

to fungovat nemusí. Potřebuji to logicky vnímat. Aby to dávalo smysl. Asi tak. Uzavřenost 11 

může být plus i mínus. Některým pacientům to vyhovuje, když se na ně člověk nevrhne a 12 

nenarušuje jim jejich osobní prostor. Myslím si, že jsem i empatická, umím odhadnout, kdy se 13 

mám jak chovat. Umím odhadnout, kdy si mohu dovolit být na pacienta i nepříjemná, kdy to 14 

diagnosticky může být dobré a kdy bych to neudělala. S pacienty si rozumím. Nestalo se mi, že 15 

by se mi někdo zhroutil, že jsem na něj byla nepříjemná. 16 

Už se tedy cítíš být kompetentní pro výkon tvé profese? 17 

Ano, už konečně ano, ale byla to dlouhá cesta. Ne sice plně jako zkušenější kolegové. To 18 

rozhodně ne. Ale před pacienty si už nepřipadám, zda mě nenachytají jako nezkušeného 19 

psychologa, tak to už ne.  Už je to taková kompetence, že se cítím jako psycholog. Ne jako 20 

kompletní, ale už jako kompetentní. 21 

A dřív se ti stávalo, že jsi byla nejistá? 22 

Bála jsem se před vyšetřením. Na vyšetření už to ze mě spadlo.  Před konziliem jsem také měla 23 

obavy, člověk si také říká, že jde na oddělení a co bude, stejně tak jsem měla obavy před 24 

některými pacienty. Bála jsem se, aby nebyli nepříjemní, nebo divní. Teď už to ale pominulo. 25 

Cítíš na sobě nějaké slabé stránky, které bys ráda zlepšila? 26 

Možná jak jsem mluvila o tom, že jsem uzavřenější, že třeba i to s tím fyzickým kontaktem, že 27 

třeba když je nějaký umírající pacient, tak vzít ho za ruku. Já jsem trochu úzkostnější a držím 28 

si trochu odstup, je to prostě pro mě divné, podle toho si i vybírám pacienty. Taková ta určitá 29 

blízkost s pacienty je pro mě ještě problém. Jsem v tom ale autentická, nehraji si na něco, co ve 30 

mně není. Kdyby to bylo hodně blízké, tak bych se toho bála. 31 

Cítíš se nebo popsala by ses jako psychicky odolná? 32 

Já si myslím, že jsem neurotická. Myslím si, že jsem hodně neurotická, ale ve finále to všechno 33 

ustojím, že jsem taková docela, nedám si toho víc, protože se obávám, abych neselhala. Možná 34 



 

 

 

se obávám víc dopředu. Nerada říkám ne. Mám strach, že selžu, nebo mi dělá problém shazovat 1 

nějaké příležitosti, které se mi zdají dobré. Na druhou stranu jsem i lenoch co není moc 2 

pracovitý, a také někdy dělám raději rukama venku na zahradě než hlavou a sportuji, radši jedu 3 

na kole než že bych doma studovala. 4 

Nabyla jsi praxí sebedůvěru (už jsi zmínila, že ano)? 5 

Ano, trošku větší určitě ano, na začátku byla nízká. 6 

Takže ty teď pracuješ jako klinický psycholog ve zdravotnictví a co jsi dělala předtím? 7 

Já jsem také pracovala jako psycholog ve zdravotnictví, ale nebyla jsem zařazena v atestační 8 

přípravě. Dělala jsem expertízu s vojáky, což je také klinické vyšetření ale zkrácené v základní 9 

formě se zdravými vojáky. Člověk tam detekuje případnou patologii. Nejsou tam úplně klinické 10 

metody, lehčí vyšetření, je to krátké vyšetření, osobnostní testy, anamnéza s ne klinickým 11 

pacientem.  Když je všechno v pořádku, tak je pustím do armády nebo ne. Těch vyšetření byla 12 

spousta v rámci armády.  13 

Ty jsi říkala, že tady jsi sama na pracovně. Jak vypadá běžně tvůj pracovní den?  14 

Pracujeme od 7:00 do 16:00. Po čtvrt na osm je porada u primáře. Pak začínají chodit 15 

ambulantní pacienti až do půl dvanácté.  Dopoledne máme až 7 někdy 10 pacientů, takže je to 16 

docela náročné. Děláme s nimi rozhovory, zapisujeme zprávu.  Člověk je za to dopoledne 17 

opravdu vyčerpaný. Odpoledne máme vyhrazené pro pacienty na terapie nebo na psaní zpráv 18 

z klinických vyšetření. Klinický den máme jednou týdně. Já mám středu, kdy mám celé 19 

dopoledne vyhrazené, že mi chodí klinický pacienti, takže já udělám klinické vyšetření a pak 20 

píšu zprávu. Klinická zpráva je u nás standardně na 3 až 4 stránky, dále musím vyhodnotit 21 

všechny testy. Ještě máme jednou za čas konzilia pro nemocnici, tj. den, kdy jsme vyhrazený 22 

pro nemocnici. Děláme pochůzky po nemocnici. Chodíme po oddělení. My to máme jednou 23 

měsíčně. Ale jiní psychologové to mají častěji.  24 

Kolik je vás tady pracovníků na oddělení? 25 

Asi tak 12, 13 nebo 14 psychologů, 2 psycholožky jsou na psychiatrii, ale patří pod nás, jedna 26 

je na neurologii, druhá neurologická je tady s námi, nás na expertíze je šest a čtyři z toho 27 

zároveň děláme i kliniku a jeden primář a asi 4 sestřičky a 2 administrativní síly. 28 

Jak se dělíte o pacienty, můžeš si vybrat pacienty? 29 

Ke klinickým pacientům člověk tak přijde, primář a psycholožky z psychiatrického oddělení 30 

nám přidělují pacienty, když nestíhají, vojáky psychiatrické máme, v nemocnici z konzilií, 31 

klienti přicházejí z venku - to spíše do terapie, dále máme tzv. pacienty bariatrické, to jsou ti, 32 

co jdou na operaci žaludku - na zmenšení žaludku, tzn. obézní pacienti.  33 

Sedí ti to, jaké máš nejraději pacienty? 34 



 

 

 

Já mám ráda neurotiky, těm rozumím. Já mám ráda, když přijde mladý, chytrý člověk a má 1 

nějakou neurotickou poruchu, tak to mám ráda. Rozumím si s ním, je to efektivní práce, vidím, 2 

že se to někam posunuje. Není typ pacientů, který mi nevyhovuje, snad jen narcistický typ 3 

pacientů. Nevadí mi psychiatričtí ani depresivní pacienti. Nemám s nimi problém komunikovat. 4 

Psychotické moc nevyšetřuji. S nimi moc zkušenost nemám. Hodně vyšetřuji kognitivní 5 

funkce, třeba u starších psychiatrických pacientů. 6 

Jak jsem pochopila, máš víc diagnostiky než terapie? 7 

Asi ano. Mně ta diagnostika nevadí. Asi je to také na mně. Já si dávám tolik terapie, kolik vím, 8 

že jsem schopna zvládnout, abych toho neměla moc.  9 

Cítíš se jistější v diagnostice? 10 

Jako v té terapii to velmi záleží na pacientovi. S některými mi to jde. Měla jsem kdysi paní s 11 

poruchou osobnosti, měla jsem ji i na vyšetření a ta mi prostě nešla. Ona nedělala úkoly, nebyla 12 

schopná dát dohromady, co jsem po ní chtěla, vlastně už pořádně nebyla motivovaná pro 13 

změnu, tak jí to moc nešlo. Mám víc diagnostiky a terapie mi jde jak s kým, když mně to jde 14 

tak mně to baví, když ne, tak mě to štve. 15 

Pracuješ tu na plný úvazek? Jsi tu každý den? 16 

Ano. 17 

Jak bys hodnotila tvoji celkovou spokojenost zde na pracovišti? 18 

Já myslím, že docela ano. I když jsem někdy kritická, tak ano. Jiné klinicko-psychologické 19 

pracoviště bych si rozhodně nevybrala, jedině když mě to naštve, tak jsem přemýšlela, že bych 20 

šla pryč z kliniky. Například, když jsem viděla kamarádku, která nastoupila na mé předchozí 21 

místo v IT firmě, a když vidím, že je služebně v Americe, finančně nemá potíže, byli tam fajn 22 

lidé, tak to si občas řeknu, že jsem mohla mít o půlku méně starostí a 2x více peněz. Ale z 23 

kliniky bych nehledala jinde, v dalekém budoucnu bych viděla i z finančních důvodů něco 24 

soukromého. Musím ale říct, že nyní jsem v této práci a zde spokojená.  25 

A jaká je tady komunikace na pracovišti s ostatními kolegy?  26 

S kolegy je to super, skoro se všemi, jedna kolegyně je taková, řekla bych, že má sociální fobii, 27 

tam je to někdy super a někdy ne, ona je křehčí osobnost. Občas jsou někteří náladoví, nejvíc 28 

nepříjemné bývají někdy sestry a asistentky. Někdy, ale ne dlouho. Jediná věc, co mi vadí v 29 

komunikaci a utkvěla mi v hlavě, že náš primář neumí komunikovat napřímo, navenek se tváří, 30 

že všechno běži, všechno běží a pak vlastně komunikuje přes někoho, například řekněte prosím 31 

té a té, že to a to. Neřekne to přímo, sděluje to přes někoho. Tak to mě točí.  32 

Spolupracujete třeba i s dalšími odborníky ať už zde v nemocnici nebo mimo nemocnici? 33 

Spolupracujeme s neurology a největší spolupráce je s psychiatrií. Hodně se na konzilia chodí 34 



 

 

 

na chirurgii, protože tu máme pacienty s těžkými diagnózami, hodně nám posílají chronické 1 

pacienty z rehabilitace, kteří si často své problémy somatizují. Hodně pacientů máme z 2 

dermatologie a rovněž přicházejí pacienti přímo z venku, tzn. mimo nemocnici.  3 

Jaké máte další vzdělávání zde v nemocnici? 4 

Máme zde atestační semináře, což je super. Nemusím nikam jezdit a nemusím nic platit. Máme 5 

to zadarmo. 6 

Jak často se koná? 7 

Kazuistické jednou za 14 dní. Každý z nás má jednou za rok podrobný referát o nějakém tématu 8 

na tři hodiny, semináře s aktualitama. Protože tu nemáme dětské oddělení, tak ještě chodíme na 9 

stáže do ostatních nemocnic na dětské v Praze. 10 

Vytvořila sis nějaké copingové strategie, které ti pomáhají zvládat stres v zátěžových 11 

situacích v práci? 12 

Asi je to sport, nebo že se vyspím, přiměřený odpočinek, dovolená.  Běžné odpočinkové aktivity 13 

a možná nebrat to tak vážně. Co je v práci, to je v práci. Co je doma, to je doma. Doma si občas 14 

dělám přípravu pouze na doktorské studium.  15 

Ve kterém jsi ročníku? 16 

Ve druhém. 17 

Stala se ti v praxi někdy situace, kdy sis opravdu nevěděla rady? Jak vyřešit situaci, která 18 

nastala? 19 

Možná trošku, ale já tu mám školitele, za kterým mohu odběhnout a zeptat se. Nic zásadního 20 

mě asi nevykolejilo, ale poslali mi na vyšetření pacientku, která byla nesvéprávná a moc jsem 21 

nevěděla, co po mě lékaři v té situaci chtějí. Bylo to takové zvláštní, tam se posuzuje dodržování 22 

režimu, a jak může nesvéprávný pacient dodržovat režim. Stává se to málokdy, uklidním se, 23 

posadím pacienta a odběhnu v takovém případě ke krátké konzultaci, jdu se zeptat. 24 

Zažíváš někdy v práci nezdar, a jak se s tím potom vyrovnáváš? 25 

Většinou je to kritika nějakého vyšetření, třeba mi řeknou, že se nějaký voják odvolal a já jsem 26 

tu zprávu nenapsala dostatečně, například, že je to málo popsané. Závěr je v pořádku, ale měla 27 

jsem to popsat tak a tak. Já se rozčílím, rozzlobím se a pak mě to přejde. Ale rozčiluji se.  28 

Dozvěděla ses v průběhu praxe něco zajímavého o sobě? O své osobnosti, co jsi předtím 29 

nevěděla, co jsi odhalila? 30 

Já si myslím, že ani moc ne. Já nemám sebezkušenostní výcvik, ale myslím, že asi nic 31 

závažného. No, jsem neurotická. 32 

A změnila jsi třeba v průběhu tvé praxe názor na něco? Například tvůj pohled na pacienty 33 

nebo na život? 34 



 

 

 

Možná například názor na psychopatologii, protože je hodně těžké odlišit, co je porucha a co je 1 

normální. Je těžké stanovit, kde je ta hranice. Je těžké ji určit. Někdy mi pacienti nepřijdou jako 2 

skuteční blázni, to, že jsou na psychiatrii nebo psychologii neznamená, že jsou jiní. I já bych 3 

mohla klidně onemocnět. Lidé, kteří ke mně přijdou, jsou mladí a relativně schopní.  4 

Setkala ses už u sebe s pocitem vyhoření, už jsi to pocítila nebo ne? 5 

Asi možná tuhle zimu, protože jsem měla velmi náročný podzim. Běžně jsem měla denně 10-6 

11 vojáků, vlastně jsem byla vyčerpaná, byla jsem nemocná, měla jsem angíny, do práce jsem 7 

chodila s antibiotiky a na konci roku místo poděkování a přání pěkných Vánoc, nám vedení 8 

nepřímo avizovalo nějaké změny, které jsme nechtěli. Nikdo se nás na nic neptal. Po období 9 

velkého vyčerpání nepřišla žádná pochvala. Ke změnám zatím naštěstí nedošlo, ale tenkrát jsem 10 

měla pocit, že se tady na to vykašlu, byla jsem hodně vyčerpaná.  11 

Jak jsi to vyřešila v té chvíli? 12 

Vyřešily to vánoční prázdniny, dále to, že jsme to probraly s děvčaty. Ten tým je tady opravdu 13 

dobrý, moc to v těchto situacích pomůže, to že na to nejsem sama, že nejsem jediná. Já jsem do 14 

té doby tady byla taková naivní a spokojená a od té doby, od zimy jsem trochu ztratila svůj 15 

růžový pohled. Já jsem si myslela, že je všechno v pohodě, pak jsem vlastně zjistila, že tu chybí 16 

totiž nějaká forma odměňování v psychologii. Když někdo dobře pracuje, tak ho nikdo 17 

nepochválí, peníze mu nedají, do ničeho se to nepromítne. Je velmi těžké v tomto pracovat, to 18 

je pro mě asi nejtěžší. Jediná odměna je, že když dopadne nějaký pacient z psychoterapie, tak 19 

to je takové uspokojení, ale to je málo. Já jsem byla zvyklá v personalistice, že když se něco 20 

podařilo, následovala pochvala, finanční odměna. To tady člověk nezažívá.  21 

Máš představu jak bojovat proti pocitům vyhoření? 22 

Nebrat tu práci moc vážně, přečkat to období a ono se to pak zlepší. Bojovat proti vyhoření je 23 

těžké. Já jsem si tuto práci vybrala. Musím si uvědomit pozitiva, a že mi to za to asi stojí. Ale 24 

někdy je to těžké si to takto říci, jak to je. 25 

Ty už jsi to trochu zmiňovala, ale tedy co to pro tebe znamená vykonávat tuto práci 26 

psychologa ve zdravotnictví, jestli k tomu chceš ještě něco dodat? 27 

Asi nic. Mně se vždycky líbila medicína, ale asi nemam ráda krev a je to na mě ještě vice 28 

zodpovědné než psychologie, je tam nutný i fyzicky kontakt s pacientem, což také nevím, zda 29 

bych zvládla. Pro mě je důležité to, že pomáhám a že se vzdělávám. Že mám pocit, že mi to 30 

něco dává i pro můj rozvoj. Dává mi to umění méně soudit lidi na první pohled a trošku víc se 31 

umět zeptat a trošku je umět poznat. Myslím si, že maličko víc dokážu lidi odhadnout. Ale ne, 32 

že já bych byla víc emočně stabilnější a že bych doma nevybouchávala, to si myslím, že ne. Ale 33 

vím, jak by to teoreticky mělo vypadat. Ne vždy to dovedu použít ve svém životě, ale víc chápu 34 



 

 

 

některé psychologické souvislosti.  1 

Vidíš nyní tu svoji volbu jít do zdravotnictví jako dobré rozhodnutí? Přemýšlíš do 2 

budoucna, zda bys tu chtěla zůstat nebo přemýšlíš nad jinýma variantami? 3 

Já to vesměs vidím jako dobrou volbu v životě. Já bych tu tak 10-15 let zůstat chtěla. Deset let 4 

musím.  Do budoucnosti by se mi líbila nějaká soukromá klinika, teď jsem třeba měla praxi 5 

s těmi bariatickými pacienty, tak jsem přemýšlela o nějaké klinice, která se na to specializuje, 6 

protože se mi líbilo, že tam pracuje tým na jednom člověku, jsou víc v kontaktu, dohromady. 7 

Je tam lepší ohodnocení, funguje to jinak. Možná víc jak firma než jako nemocnice.  Tak to by 8 

mě asi bavilo tímto si to zpestřit. Nějakou terapii já jako úplně nechci dělat, jako živit se sama 9 

a být jen závislá sama na sobě, to by pro mě byl velký stres a v Praze je to dost náročné, 10 

psychologů asi bude hodně časem. Možná mě to jednou naštve a prásknu dveřmi a půjdu do 11 

firmy. Zaplatím jim ty peníze, nevím. Já jsem někdy taková emotivní. Racionální, racionální a 12 

pak mě něco vytočí. Muselo by mě ale něco opravdu hodně naštvat.  13 

Jak ta práce zasahuje do tvého soukromého života? Zda se změnilo trávení tvého volného 14 

času? 15 

Strašně moc, protože denně pracuji od sedmi. To znamená, že večer jsem docela hotová a to, 16 

že bych měla večer náladu někam jít, třeba do 11 hodin, to už jsem neudělala strašně dlouho. 17 

Zvládám jakž takž tréninky, hraji volejbal, na tréninky chodím 2 x týdně a jsem víc unavená. 18 

Nesedí mi ten režim. Na vstávání v šest si prostě nezvyknu. Jsem unavenější, většina lidí končí 19 

později, já jsem dříve doma a jsem asi i ráda, že jsem chvíli sama. Mám ráda ticho. Mám ráda 20 

být jen tak doma a třeba něco dělat vedle někoho a trochu si i povídat. Ale jsem unavenější.  21 

Máš podporu blízkých přátel v tom, co děláš?  22 

To ano. Souhlasí s tím. Občas si dělají legraci. Myslím si, že ani do osobního života s blízkými 23 

lidmi mi psychologie moc nevstoupila. Nepoužívám nějaké metody, to nedělám. Držím si tu 24 

hranici. I třeba vím, že i je někdy těžké odlišit terapii a když třeba kamarádka má nějakou krizi, 25 

tak přesně jako v terapii člověk neradí a spíš se doptává otázkami, jako např. co byste chtěl, co 26 

cítíte, jaké prožíváte emoce, co svědčí pro to, že tato myšlenka je pravdivá.  U těch kamarádek 27 

se prostě rozčílím a řeknu, že je to debil.  Asi by se ze mě zbláznily, kdybych jim tam dělala 28 

psychologa, ani v tu chvíli na to nemám chuť. Popravdě někdy si sice říkám, že by jim víc 29 

pomohla moje terapie než moje emoce, ale je to víc osobní a přátelské než si hrát na nějakou 30 

psycholožku. Vystupuji jako kamarádka. Držím si hranici, neradím, jen občas velmi málo jim 31 

něco poradím, ale nepoužiji formu psychologa. 32 

Je pro tebe důležitý úspěch v práci a ohodnoceni tvé práce? 33 

Já myslím, že dost a to mi tady nejvíc chybí. To je asi to nejvíc, co mi chybí. Nemam ambice 34 



 

 

 

někoho vést a být na nějakém piedestale, takový typ nejsem. Ale hrozně jsem ráda, když mi 1 

někdo řekne, že jsem něco udělala dobře. Tohle jsi udělala dobře, to se ti povedlo. A co mě 2 

motivuje je i finanční ohodnocení. Finance se sice postupně zlepšují, ale není to stále motivace 3 

za to, co dělám. Osobní ohodnocení se neváže na práci, kterou dělám ale jak tu jsem dlouho. Já 4 

nevím, já se v tom nevyznám, ale osobní ohodnocení máme všichni skoro stejné. Ale vím, že 5 

by mě motivovalo, kdyby mi někdo řekl, že když budu víc makat, dostanu větší osobní 6 

ohodnocení. Já myslím, že bych makala víc. Je to prostě vázané na odpracované roky. Kdyby 7 

mi fakt někdo řekl, když budeš dřít víc, když uděláš víc vyšetření, budeš mít lepší zprávy, tak 8 

ti zvedneme osobní ohodnocení, tak si myslím, že by mě to docela nakoplo. Plus nějaká 9 

obyčejná slovní pochvala. Nepotřebuji zrovna růst kariérně, to mě tolik nevzrušuje. 10 

Co bys třeba poradila studentům, kteří by chtěli jít do zdravotnictví, do kliniky? Na co 11 

by se měli připravit? 12 

Já bych jim asi poradila, aby se připravili na to, že budou mít málo peněz.  13 

Mohu se zeptat, kolik máš? 14 

Já ani nevím, já se na to nedívám. Teď mám asi 19-20000 čistého. Plus mám ještě k tomu PhD. 15 

Ale začínala jsem na nějakých 17000 hrubého, takže jsem měla 14000 měsíčně. Což je fakt 16 

málo. Teď je to víc a my občas jedeme do T., takže máme příplatky za noční, takže ta mzda 17 

byla třeba o 1500 vyšší. Ale je to prostě hodně málo. A třeba to PhD. interní je hodně vysoké, 18 

je to od 6000 do 9000, ono to roste během těch tří let, nejsou tam požadavky, aby tam člověk 19 

fyzicky docházel. Já bych třeba poradila lidem, já jsem psala diplomku na hormonální 20 

antikoncepci a pak jsem v tom pokračovala na doktorát, takže teď v tom asi budu pokračovat 21 

dál, ale poradila bych lidem, aby se specializovali už na té škole na něco na klinické téma, které 22 

pak využijí jak na stáži tak v té práci. Ať to prostě spojí dohromady. Ať už na škole si udělají 23 

jasnou představu, např. já chci jít do kliniky, fajn. Zajímají mě neurotičtí pacienti, fajn. Udělám 24 

nějaký výzkum, zajistím si stáž tady, tady s nimi dělají, fajn. Pak s tím budu pokračovat na 25 

doktorát. Když si to pak člověk spojí dohromady, určitou oblast, pak v pohodě vyžije. Zapojí 26 

se do grantů, udělá si školu, bude mít příplatek za PhD., které bude vlastně zvládat levou zadní, 27 

protože bude mít půlku práce hotovou ze školy. Myslím si, že toto je asi nejlepší cesta, jak 28 

zvládat kliniku. Takto tímto způsobem. Prostě bych doporučila, ať už jsi ve třeťáku, čtvrťáku 29 

dobře promyslí, co chtějí.  30 

Kdybys teď celkově zhodnotila svoji cestu dostat se do oboru, kde jsi ty nyní. Jak dalece 31 

náročné to pro tebe bylo a stálo to úsilí za to? 32 

Ano, já si myslím, že ano. Já jsem člověk, který se dívá na situaci z obou stran. Nedokáži říct 33 

jasně ano nebo jasně ne. Já si myslím, že bych si asi vybrala podobně. Jenom si myslím, že 34 



 

 

 

bych na škole, kdybych si to mohla vybrat, tak bych se víc specializovala už dřív, abych to teď 1 

měla jednodušší. Mě zajímaly hormony, které teď tak moc nepoužiji v té práci. I když je to 2 

zajímavé stále, tak už nemám tolik kapacitu se věnovat oběma velkým tématům. Takže si 3 

myslím, že je dobré vybrat si jedno a v tom být odborník. Vybrat si, kde to využije a pak bude 4 

mít náskok před ostatními.  5 

Setkala ses s tím, že studenti psychologie z ostatních než filosofických fakult, např. z 6 

pedagogických nebo v Brně z fakulty sociálních věd, mají vstup do kliniky ztížený? 7 

Já si myslím, že ano. Že nemůžou. Já jsem měla kamarádku a ta měla vystudovanou 8 

dvouoborovou psychologii na pedagogické fakultě. A protože to nebyla jednooborová 9 

psychologie, tak ona nemohla pracovat na pojišťovnu a nemohla být klinický psycholog. Ona 10 

mohla dělat terapii, ale nemohla dělat atestaci. Já nevím, jak je to teď. 11 

Já jsem myslela, zda nemáš nějakého známého, nebo zda jsi to už nezažila tady v 12 

nemocnici, že třeba nevzali někoho, protože nebyl z filosofické fakulty?  13 

Já myslím, že tady berou i z jiných psychologií z celé republiky. Ale mají to horší se stážemi a 14 

s klinikou. Já mám tedy tu kamarádku, která s tím bojovala. Vím, že říkala, kdyby si mohla 15 

vybrat jedno-obor, tak si ho vybere, protože takto nebude moci pracovat pod pojišťovnou.  16 

Už budeme končit, poslední dvě otázky. Požádám tě o zhodnocení tvé spokojenosti tady v 17 

práci od 1 do 5, kdy 1 je, že nejsi spokojená a 5, že jsi absolutně spokojená, 3 něco mezi. 18 

Já nevím. Před vánocemi bych dala 5, teď tak jako 3 nebo 4. Kdyby to bylo lépe ohodnocené i 19 

finančně, tak bych byla asi absolutně spokojená. Je to prostě náročnější, že vím, že kdybych 20 

nemusela finančně přemýšlet nad některými věcmi, jako v dřívějším zaměstnání. Je to takový 21 

brouk, který mi zůstal. Zase na druhou stranu vidím, že lidé v personalistice se nikam 22 

neposouvají. V personalistice je prostě psychologie málo, to není psychologie. Může to dělat 23 

člověk s ekonomkou. Tam prostě psychologie není potřeba. Jako mám tam takový ten strach z 24 

personalistiky, co bude, až mi bude padesát. Když to vidím, tak mi to přijde tak pro mladé lidi. 25 

Že tam člověk s věkem ztrácí nějakou hodnotu. Kdežto v klinice s věkem hodnotu naopak 26 

získávám. Takže jsem si to vybrala proto a říkám si, že bych mohla být spokojenější. Je to něco, 27 

co má delší cíle. Takže je to něco, co jsem chtěla, je to ale někdy hodně těžký. Ale zase třeba 28 

do budoucna je to asi dobrý. 29 

A poslední otázka, jestli tě napadne něco, na co jsem se nezeptala a chtěla bys k té práci 30 

klinického psychologa dodat? 31 

Asi ne. No, myslím si, že je to dobré rozhodnutí, které je prostě na začátku náročné a člověk s 32 

tím musí počítat. Že to není jednoduché. A asi je dobré, že to mám určitým způsobem ulehčené, 33 

protože rodiče mi nechali byt a já to mám pět minut odsud. Což jsou velké výhody, které ke své 34 



 

 

 

práci mám. Ale kdybych se měla živit a ještě kupovat byt, tak toho bych se bála. Myslím, že 1 

záleží na spoustě okolností, zda to dělat nebo nedělat. Také člověk chce cestovat, nastavuje si 2 

určitý životní standard, ve kterém chce žít. Člověk si musí vybírat, jde to docela v pohodě. Já 3 

cestuji hodně, prostě jde o to, že se pak musím hodně omezovat, musím s tím počítat. Teď v 4 

lednu jsem byla na Havaji, jsou dovolené drahé, na které si člověk ušetří, ale nebydlím v drahém 5 

hotelu, ale dá se to, musím se pak omezovat i jindy. Když je člověk ve firmě, tak je to bez 6 

omezení. To nad tím nemusí tak přemýšlet a plánovat dopředu. 7 

Ještě si dovolím jednu otázku, co by ti pomohlo, abys v práci byla spokojenější? Ty jsi 8 

mluvila o osobním ohodnocení. 9 

Ano. Buď finance ve vztahu k mé vykonané práci. Prostě tolik a tolik vyšetření, tady máme 10 

různé grafy, co jsme vykonali za práci, tak větší osobko, tak to by mě asi docela motivovalo. 11 

Plus by mě motivovalo, jak jsem říkala, slovní ohodnocení od vedení. Když se něco povede tak 12 

více té pozitivní zpětné vazby. Která teď trošku je, protože už jsem to vedení říkala, že mi 13 

neřeknou nic pozitivního, tak už to trošku je. Já jsem možná takový typ, že když mi někdo 14 

řekne, teď se sleduje tohle a můžeš za to získat jako něco, tak se tím nechám motivovat.  15 

Děkuji, je to všechno, můžeme to takto uzavřít? 16 

Tak jo, díky. 17 


