
Rozhovor s Romanem Kokym, naším stážistou

Slovo21.cz, 5.4.2018

„Od malička jsem věděl, co je pro mě v životě nejdůležitější. Najít smysl v životě.“

Roman Koky je nadšeným studentem psychologie na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity a jeho cílem je učit lidi, jak být šťastnými. Od února je stážistou ve společnosti
OSRAM na personálním oddělení. Zde uplatňuje své dovednosti a zároveň získává nové
zkušenosti.

Co je pro tebe v životě nejdůležitější?

Od malička jsem věděl, že nejdůležitější je najít smysl v životě.

Psychiatr, který přežil koncentrační tábor, Viktor Emanuel Frankl věděl, že je to základní
podmínkou lidského štěstí a spokojenosti.

Proč sis vybral zrovna studium psychologie?

Věděl jsem, že abych byl spokojený, je důležité vykonávat profesi, která mě bude
naplňovat a dělat šťastným. Jako osobnost velmi tíhnu k profesím, které někomu
pomáhají. Ačkoliv to může znít jako klišé, chci pomáhat lidem. Chci lidi učit, jak být
šťastnými. Jak najít správný postoj ke své momentální situaci, jak najít smysl ve svém
životě. Psychologie je profese, která mi všechny tyto podmínky umožňuje.

Jaký je tvůj další cíl?

Mým dalším cílem a povinností je podílet se na vytváření kvalitnějších podmínek pro
vzdělávání a kvalitnější, a hlavně objektivnější psychodiagnostiky u romských dětí.
Aktuální situace tuto potřebu pouze utvrzuje, bohužel.

Plánuješ ve studiu pokračovat i po státnicích?

Rád bych pokračoval v navazujícím magisterském programu psychologie se specializací na
klinickou psychologii. Mým snem je pracovat v psychiatrických léčebnách a věnovat se
poruchám neurotického spektra a autistického spektra u dětské populace jak na základě
praxe, tak výzkumné a vědecké činnosti. Mým dalším cílem je po dokončení
magisterského programu získat atestaci v klinické psychologii a začít s
psychoterapeutickým výcvikem se zaměřením na logoterapii a existenciální analýzu.
Pokud mé nadšení pro tuto krásnou vědu vydrží, a já pevně doufám, že ano, další krok na
cestě za mým snem je doktorské studium klinické psychologie nebo lékařské psychologie
a psychopatologie.

„Absolvování stáží má obrovský význam pro nastartování budoucí kariéry. Roman Koky je
pozitivním příkladem pro mladé Romy, kteří by se svých cílů neměli vzdávat. V Romana
velice věříme. Jeho nadšení, cílevědomost a velké srdce ho dovedou ke splnění svých snů.



Přejeme mu mnoho úspěchů,“ říká koordinátorka projektu Baruv Fellowship Program,
Sabina Badžová.
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