Zahraniční stáž Ph.D. studenta na NYU pohledem Hero´s Journey
Tak jako hrdinové v Hollywoodských filmech vydal jsem se i já na svou cestu za dobrodružstvím
a poznáním. Díky studiu na Pedagogické fakultě v rámci doktorského programu Speciální pedagogika
jsem si zvolil možnost zahraniční stáže, a stejně jako hrdina z filmů se také musel popasovat
s překážkami (v mém případě to však byla devítihlavá saň v podobě prvotního vyřízení veškeré potřebné
dokumentace a oficialit) a vstoupil tak na pomyslnou cestu. Stáž mě zavála až „za velkou louži“ - přímo
do New Yorku neboli velkého jablka, ačkoliv metaforu velkého jablka si dokáži představit, pouze pokud
bychom jej brali jako prostor pro nikdy neutuchající hemžení a shon kolem jablka, které je králem ovoce
(tímto narážím na vznik názvu Velké jablko).
Má stáž, potažmo cesta hrdiny se odehrála na New York University, kde učil slovutný Robert J. Landy.
Právě on a jeho Rolová teorie, kterou on sám propojuje s Cestou hrdiny, bylo pro mne jakési
dramaterapeutické vábení. Roberta Landyho jsem měl možnost potkat a zažít jeho výuku a zároveň
absolvovat poslední výcvik, který na NYU vedl. Potkal jsem mnohé další celebrity i vycházející hvězdy
dramaterapie. Nemůžu nezmínit Mariu Hodemarskou, která mi během celé doby stáže byla neuvěřitelnou oporou a průvodcem.
New York je město, které je magické a má genius loci. Procházky po Broadwayi, Central parkem, po
Times Square a mnohými dalšími místy byli vždy chvíle kdy jsem si vychutnával možnost žít 4 měsíce
v tomto koktejlu všech možných kultur, náboženství, umění, módy, jazyků a dalších. O tomto městě se
dá mluvit dlouho, zajímavé ale je, že vždy jen v superlativech. Ať už v pozitivních nebo negativních.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat – v první řadě mé alma mater, potažmo domovskému Ústavu
speciálněpedagogických studií za tuto neuvěřitelnou životní možnost i odbornou zkušenost. Velké díky
pak patří mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali na mé cestě.
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