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Slovo vydavatele
Vysoká škola aplikované psychologie začala vydávat časopis Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology jako platformu pro publikování a sdílení vědeckých a výzkumných poznatků z oblasti
aplikované psychologie. Od obsahové stránky časopisu očekáváme témata v širokém pojetí aplikované
psychologie.
Skutečná profilace časopisu je nepochybně nejenom věcí vydavatele a redakční rady, ale
především autorů, jaké články budou chtít publikovat. Neomezujeme je proto a necháváme obsah
příspěvků postupnému vývoji, zaměření a změnám v úrovni poznání a potřeb našich čtenářů.
Základem je však psychologie v nejrůznějších podobách aplikace.
Do vínku novému časopisu dáváme dvě související stránky jeho poslání.
Na prvním místě to, že články z nejrůznějších oblastí aplikované psychologie nebo propojující
dva, či více oblastí poznání budou vždy vycházet a směřovat k aplikované psychologii. Očekáváme, že
budou jednoznačně zaměřené na hledání, popisování a analyzování psychologické podstaty daných jevů,
průniků a souvislostí. Cílem je, aby, báze příspěvků byla v každém případě psychologická, i když se
aplikace budou týkat zdraví, vzdělávání, ekonomiky, obchodu, interkulturality nebo jiných oblastí.
Hned na druhém místě vědecký charakter časopisu, věnovaný myšlenkám, výzkumům a
pohledům, které neopakují známé pravdy a naopak přinášejí i nové poznatky a trendy. S tím úzce souvisí
i vědecká úroveň článků, vč. citace pramenů, s jednoznačným požadavkem na využívání systému APPA,
který je stanoveným standardem pro články publikované v časopise Aplikovaná psychologie/Applied
psychology.
Články jsou tištěné v češtině nebo ve slovenštině, jsou doprovázeny rozsáhlými abstrakty
v angličtině, které Vám umožní sdílet své poznatky, výsledky bádání s velkým počtem kolegů
(psychologů) po celém světě. Některé příspěvky vycházejí v angličtině s abstrakty v češtině. Mimořádně
zařazujeme i překlady vybraných zahraničních článků.
Časopis vychází dvakrát do roka v elektronické a tištěné podobě. Příspěvky přijímáme celoročně,
s uzávěrkami do konce března a do konce srpna.
Očekáváme tvůrčí spolupráci, obohacující pozitivní sdílení a vědeckou diskusi relevantních témat
aplikované psychologie.
Uvítáme všechny originální příspěvky a také recenze významných publikací z různých oblastí
aplikované psychologie.
Posílejte je na adresu redakce v duchu pokynů pro přispěvatele, které jsou uveřejněné na
webových stránkách VŠAPs a na požádání je také zašleme.
Budeme se těšit na spolupráci.
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie
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Editorial
Vážený čtenáři,
jsme rádi, že se podařilo naplnit záměr založit nový recenzovaný časopis pro odbornou
psychologickou obec i pro další zájemce, takže nyní dostáváte do rukou jeho první číslo.
Časopis se zaměřuje na publikování původních prací na psychologická témata v širokém
žánrovém spektru zahrnujícím jak přehledové a metodické studie, tak různá předběžná sdělení či zprávy
z oborných akcí a recenzí odborných děl.
Naším cílem je poskytnout psychologickým odborníkům i badatelům s příbuznou vědeckou
orientací prostor pro zveřejňování teoretických i praktických poznatků, názorů do diskuse dojmů
z odborných akcí či přečtené literatury.
Současně chceme dát zájemcům možnost se s výsledky vědecké práce a názory různých autorů
pravidelně seznamovat.
Obsah prvního čísla přináší původní články různých autorů, jejichž témata onu zmíněnou
žánrovou šíři plně odrážejí. S celou redakční radou doufáme, že Vás nový časopis zaujme, že jej přijmete
s porozuměním a zařadíte se mezi jeho pravidelné čtenáře.
Přejeme Vám i našemu časopisu vše dobré.
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., šéfredaktor
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Klinická psychologie jako aplikovaná disciplina
Marie Gabriela Lhotová
Abstrakt
Obecně platí, že psychologie je aplikovanou vědou od okamžiku, kdy akademická psychologie
dospěla ve svém vývoji do stadia možnosti formulovat různé předpovědi. Vznik aplikované psychologie
spadá do začátku minulého století. Francouzský psycholog Alfred Binet tehdy studoval chování dětí
především z hlediska toho, nakolik byly schopny v různém věku řešit různé problémy. Aplikovaná
psychologie poskytuje zpětnou vazbu psychologii akademické, kterou obohacuje o svá zjištění a
zkoumané oblasti. Její obory usilují o využití psychologických poznatků pro řešení psychologických
aspektů, resp. činitelů celospolečenských činností v praxi a zaměřují se na nejrůznější oblasti lidských
činností. Má též vlastní zdroje poznatků, tzv. aplikovaný výzkum, a často vytváří svébytný pojmový
aparát.1
Cílem následného textu je přiblížit souběh oblastí umožňujících postihnout aplikační dopad
psychologie klinické a načrtnout východiska pro její hlubší procesy a mechanismy.
Abstract
Psychology can be considered an applied science since the academic psychology has become able
to formulate various predictions. Establishment of applied psychology falls into the beginning of the last
century. French psychologist Alfred Binet studied the behavior of children at different ages, especially
their capacity to solve various problems. Applied Psychology gives a feedback to academic psychology
and enriches it with its findings in relevant issues. Applied psychology is focused on using psychological
knowledge in various aspects of life and human activity. Applied psychology also has its own sources of
knowledge, i.e. applied research and specific terminology. The aim of the subsequent text is to describe
the application area of clinical psychology and outline the basis for its deeper processes and mechanisms.
Klíčová slova
Klinická psychologie, Psychoterapie, Psychopatologie, Psychodiagnostika
Keywords
Clinical Psychology, Psychotherapy, Psychopathology, Psychodiagnosis
Místo klinické psychologie v psychologických vědách
Klinická psychologie bývá řazena ve smyslu aplikace na klinickou praxi mezi nejstarší a
nejrozšířenější oblasti aplikované psychologie. Její poznatky však vyplývají také z vlastní výzkumné
činnosti a praxe. V tomto rámci aplikuje poznatky o normálním a patologickém fungování lidské
psychiky, využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, případně
psychoterapeutické postupy ke zlepšení stavu pacienta nebo klienta.
Specifika klinické psychologie jsou v tom, že zkoumá individuální psychické problémy
vycházející z psychodiagnostiky jedinců a malých skupin, ale současně zahrnuje i poznatky teoretických
psychologických oborů, zejména obecné psychologie a psychologie osobnosti. Vnímá individuální
jedinečnost, jako zvláštní případ obecného konceptu, kdy např. agrese je obecně psychologický koncept,
ale různí jedinci vykazují různé způsoby, různou intenzitu a různé motivy agresivního chování. Základní

1

Hayes, N. (2003). Aplikovaná psychologie. Praha, s. 11.
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náplní klinické psychologie je identifikovat tyto motivy při řešení psychických problémů jedinců,2
provádět diagnostiku, tj. identifikovat, a psychoterapii, tj. přispívat k řešení problémů.
Tyto dvě komplementární činnosti stojí na teoretické základně tvořené psychopatologií, příp.
patopsychologií.3 Spojení těchto oborů je nezbytnou součástí pro naplňování cílů klinické psychologie.
Psychopatologie je teoretickým oborem, který se zabývá studiem poruch lidské psychiky a
chování. Mimo jiné zkoumá hranice mezi duševním zdravím a nemocí. Obecná psychopatologie popisuje
poruchy jednotlivých psychických funkcí, speciální se pak zajímá o vznik, průběh a charakteristiky
duševních nemocí. Od psychopatologie se v některých převážně starších zdrojích rozlišuje
patopsychologie, tedy psychologie nemocných.4 Blíže vysvětluje pojem patopsychologie např. Musil,
jako „pojem, který se vztahuje nejen na patologii psychiky osob postižených duševními poruchami, ale
vystihuje také možné psychické změny, odchylky či nápadnosti u jedinců nemocných smyslově či osob
tělesně znevýhodněných.“5 V tomto významu má pojem patopsychologie širší sémantický rámec, i když
se s užívanějším pojmem psychopatologie obsahově překrývá, základním úkolem psychopatologie i
patopsychologie je porozumět odchylkám od normy.
V odborné literatuře nalezneme různé přístupy k psychopatologii lišící se zejména výkladem
vzniku poruch. Jsou to přístupy psychoanalytické, behaviorální, biologické, kognitivistické, vývojové,
ekosystémové, etologické, fenomenologické, experimentální, existencialistické, strukturální, sociální.6
Psychodiagnostika je „aplikovaná psychologická disciplína, jejímž úkolem je zjišťování a měření
duševních vlastností a stavů, případně dalších charakteristik individua.“7 Rozpoznává individuální
zvláštnosti jedince, je tedy těsně spjata s psychologií osobnosti a s diferenciální psychologií. Diagnostika
může být zacílená na určení stupně psychického vývoje a event. jeho odlišnosti od věkové normy, zjištění
individuálních zvláštností osobnosti a zjištění podstaty, podmínek a příčin těchto individuálních rozdílů.
Na základě těchto zjištěných skutečností může být vyslovena prognóza či predikce a zahájena adekvátní
léčba.
V klinické praxi je psychologické vyšetření psychodiagnostickými metodami významné pro
diagnostické a diferenciálně diagnostické účely a k posouzení pracovního a společenského zařazení osob
dle jejich možností. Probíhá-li terapeutický proces, pak lze sledovat jeho průběh, účinky a výsledky
pomocí psychodiagnostických metod. Psychologická vyšetření opírající se o objektivní
psychodiagnostické materiály jsou vyžadována v pracovní psychologii, forenzní psychologii,
pedagogické psychologii, profesním poradenství, ve vojenské psychologii, psychologii dopravy,
v personální práci, v psychologii řízení i v psychiatrii a ve výčtu by bylo možné pokračovat.
Základním úkolem psychodiagnostiky je dospět k porozumění, na čem se u daného člověka dá
stavět v případě odchylek od normy a neadaptivního chování a prožívání.
Psychoterapie
Nejjednodušeji vymezíme psychoterapii jako léčbu duševních poruch psychologickými
prostředky, nikoliv biologickými, nikoliv farmakologickými, byť i s těmito se může kombinovat. Toto
působení má být pokud možno systematické, záměrné a zacílené, účelně indikované. Terapie může být

2

Srov. Nakonečný, M. (2011). Psychologie. Přehled základních oborů. Praha/Kroměříž, s.109-110.
Tamtéž.
4
Tamtéž.
5
Musil J. a kol. (2006). Klinická psychologie a psychiatrie. Olomouc, s. 40.
Pojem patopsychologie nalezneme ve vědeckých a odborných monografiích P. Vodáka a A Šulce (1964), S. Langera (1969),
v práci B. V. Zejgarníkové (1972), u L. Košče (1975), J. Fischerové (1977).
6
Srov. Ionescu, S. (2005). Quatorze approches de la psychopathologie. Paris.
7
Svoboda, M. (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Praha., s. 11.
3

6

symptomatická či kauzální, tj. založená na odstranění či zmírnění symptomů psychické poruchy nebo
poznávání příčin, predisponujících a rizikových faktorů, které mohou ovlivňovat vznik a průběh obtíží.
Psychoterapie bývá popisována ve dvou rovinách8. Jednak jako činnost, jednak jako věda.
Rozšířené je pojetí psychoterapie jako samostatného oboru zahrnujícího v sobě obě tato vymezení.
Psychoterapie je činnost léčebná, směřující k žádoucí změně k uspokojivějšímu prožívání, chování ve
vztazích a sociálnímu začlenění.9 Zakládá se významně na osobnosti psychoterapeuta, jeho dovednostech,
tvořivosti, osobním umění, ale je to činnost s nezbytným poznatkovým zázemím ve vědě založená na
systematičnosti, promyšlenosti, kázni a etice10, na vzdělání psychoterapeutů akreditovaným výcvikem a
jejich systematickým kontinuálním vzděláváním s povinností supervize. Kliničtí psychologové mají ve
svých kvalifikačních požadavcích funkční specializaci v systematické psychoterapii. V roce 1991 byla
založena Evropská asociace pro psychoterapii. V ní jsou zastoupeny různé psychoterapeutické systémy a
přístupy, které mají své instituty, systémy vzdělávání, výklad etiologie psychických poruch, teorii
osobnosti, vlastní výzkumy, vlastní odbornou terminologii a speciálně strukturované techniky a metody,
kterými psychoterapeuti pracují se svými klienty či pacienty. Společným účinným faktorem všech
přístupů je terapeutický vztah poskytující pochopení, porozumění, důvěru a zacílení k redukci obtíží.
Hlavními aplikačními oblastmi psychoterapie jsou oblasti prevence a léčby.
Klasické rozdělení proudů v psychoterapii je možné vidět ve třech skupinách – analytických a
dynamických, behaviorálních/kognitivně behaviorálních a humanistických zahrnujících terapii
rogeriánskou, gestaltistickou, daseinsanalytickou a existenciálně analytickou. Nutno však připojit, že řada
psychoterapeutů během své praxe dospívá k integrativní pozici. Vybíral uvádí čtyři odlišné formy
integrování psychoterapie11. Je to v prvé řadě technický eklekticismus, kdy se psychoterapeut neřídí
teorií, ale sleduje jen koherenci a systematičnost v používání technik. Dalším přístup je založený na
společných účinných faktorech, kdy psychoterapeut kombinuje obecné účinné faktory vyskytující se
napříč psychoterapeutickými směry. Třetí přístup směřuje k vypracování zastřešujícího teoretického
systému integrace. Konečně pod pojmem asimilativní integrace rozumíme přístup, kdy psychoterapeut
vychází z jedné, příp. ze dvou hlavních teoretických orientací a asimiluje techniky odjinud, aby byl
terapeutický postup „na míru“ danému klientovi. Vývojově nejmladší je obecná psychoterapie převádějící
na společné jmenovatele to, co je většině směrů a přístupů obecné a co lze považovat za prokázané.
Související obory
Podle mého názoru lze za součást klinické psychologie považovat další obory, jako je nikoliv
jasně a jednoznačně vymezená zdravotnická psychologie zabývající se psychickými kontexty procesu
onemocnění a jeho léčby a lékařská psychologie zabývající se mimo jiné vztahy mezi zdravotníky a
pacienty podle zásady, že „je třeba léčit člověka, a nikoli jen nemoc“. Řadu paralelních témat řeší
psychologie zdraví a psychologie nemoci. Specificky lze do oboru činností klinické psychologie zařadit i
její podobory, jako např. psychoonkologie specializovaná na kontext onkologických onemocnění,
částečně i neuropsychologie, psychosomatický přístup v psychologii apod.
K historii oboru klinické psychologie
Původně vznikla klinická psychologie jako disciplína akademická. Za své pojmenování vděčí
americké psychologii, v níž psychoterapie a poradenství byly těsně spjaty s psychologickými klinikami.

8

Srov. též Kratochvíl, S.; Vybíral, Z.; Lazarus, R. Stanley, 2005, YALOM, 2003.
Srov. Vybíral, Z.; Roubal, J. eds. (2010) Současná psychoterapie. Praha., s. 30.
10
Srov. Tamtéž.
11
Tamtéž s. 278.
9

7

Obr. č. 1 Lightner Witmer Za jednoho ze zakladatelů oboru klinická psychologie je považován americký
psycholog Lightner Witmer, 12 žák zakladatele prvního psychologického ústavu v Lipsku Wilhelma
Wundta, který se stal po Cattelovi ředitelem psychologické laboratoře Pennsylvánské univerzity (1892).
Lihtner Witmer po svém návratu do Filadelfie otevřel v r. 1896 ve Spojených státech první
psychologickou kliniku na světě a v roce 1907 založil časopls „Psychological Clinic“. Odtud se
pojmenování klinická psychologie rozšířilo do celého světa13. Pracoval také ve školách, rozvíjel
psychologické a speciálně pedagogické vzdělávání pedagogů a jeho klienty byli mimo jiné žáci a studenti
trpící poruchami učení. Za klinickou metodu označil metodu kazuistickou.
V roce 1907 byl konstituován obor klinická psychologie v rámci Americké psychologické
asociace. Po deseti letech se vyčlenil, aby se stal základem samostatné Americké asociace klinických
psychologů. V dalších letech se však znovu zařadil do Americké psychologické asociace. Jako obor byla
klinická psychologie v USA definována v roce 1935 v rámci činnosti Výboru pro normy a vzdělávání
Americké psychologické asociace.
Za evropského předchůdce bychom mohli považovat Pierre Janeta14, který je první, kdo představil
vědeckou psychologii založenou na metodě psychologické analýzy. Sigmund Freud vstoupil na scénu
klinického myšlení debatami o konstrukci psychického aparátu. Později k počátečnímu rozvoji klinické
psychologie přispěli Henri Wallon, André Rey, Jean Piaget, ale také Kurt Lewin. Dle francouzských
zdrojů je klinická psychologie převážně spojována se jmény Edouarda Claparède, Daniela Lagache 15 a
Juliette Favez-Boutonier16. Všichni tři byli lékaři, psychologové a filosofové, dva poslední také
psychoanalytici. Šlo jim o poznávání komplexní psychické reality a výzkum psychologických procesů na
základě genetických studií. Podle André Rey byl prvním, kdo používal termínu klinická psychologie,
Švýcar Edouard Claparède17, když si dovolil přenést zdroje experimentální psychologie k lůžku
nemocného18. Evropský vývoj klinické psychologie byl ovlivněn poptávkou po psychologické intervenci
při pomoci válkou poškozeným osobám tělesně i duševně. Na této rovině je třeba zmínit psychiatrickou
kliniku E. Kraepelina, v Německu W. Popoelreuthera a O. Lippmana.
12

Narozen 28. června 1867, zemřel 19. července 1956
Srov. Benesch, H. (1997) Encyklopedický atlas psychologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 80-7106-317-7., s.
371.
14
Srov. In Chabrier, L.; Cariou, M. Psychologie Clinique, s. 37.
15
Nar. 1903, zemřel 1972.
16
Nar. 1903, zemřela 1994.
17
Nar. 1873, zemřel 1940.
18
Srov. Rey, A. (1964). L´'examen clinique en psychologie, s. 28.; Piaget, J. (1941). La psychologie d'Édouard Claparède, s.
28(111):193–213.
13
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V období mezi válkami klinická psychologie rozšířila vlastní své uplatnění z původně
psychodiagnostické na poradenskou a terapeutickou oblast. V období po druhé světové válce došlo k
dalšímu rozšíření a prohloubení vlivu oboru ve spolupráci se službami medicínskými, také při vedení
léčebných komunit, skupinové terapii, při sociálním a profesionálním poradenství. Současně se
prohluboval klinicko psychologický výzkum19. Termín „klinický“ je převzat z medicíny. V psychologii je
vnímán tak, že klinický psycholog „vystupuje ze své laboratoře“, aby se setkával s lidmi, jejich problémy,
obtížemi a psychickými poruchami v přirozených situacích. Dle Lagache je předmětem této discipliny
člověk. Tím je ovlivněn metodologický přístup, kterým je: zvažovat vedení člověka v jeho vlastní
perspektivě, reflektovat co nejvěrněji způsoby bytí konkrétní lidské bytosti a její komplexní reagování, a
to v souladu s konkrétní situací a stupněm vývoje.20 Vedle toho zmíněný autor připojuje další úkoly,
kterými jsou usilování o poznání smyslu, identifikace konfliktů, které člověka nepříznivě ovlivňují, a
hledání přístupů, které směřují k jejich řešení.
V průběhu vývoje discipliny se posunovalo její těžiště vlivem změn pohledů na psychoanalýzu.
Psychoanalýza původně „super-klinická“ se postupně stala jádrem konfrontací. Bylo poukazováno na její
„slepé uličky“ zejména ze strany behaviorálních a humanistických psychologických přístupů. I přesto si
psychoanalýza své místo mezi důležitými teoretickými modely klinické psychologie zachovala.
Klinická psychologie dlouho zahrnovala prvořadě oblast psychopatologie a jako taková se
zabývala výzkumem, rozpoznáváním, porozuměním, popisem, tříděním, klasifikací a výkladem
psychických poruch či onemocnění. Sledovala a popisovala abnormality chování a prožívání jedince,
charakterizované odchylkou od statistické či sociální normy, sledovala maladaptivní chování a míru
subjektivních obtíží k němu se vztahující. K posunu od akademického zaměření klinické psychologie
k její aplikované podobě ve zdravotnictví přispěla psychoterapie a psychodiagnostika jako její součásti.
Při pozdější praktické aplikaci tedy zahrnovala tato věda veškerou psychologickou práci s jednotlivcem a
vždy záleželo na tom, z jakého rezortu vyplynul požadavek na její využití. Na této aplikační rovině si
můžeme představit paralelu se způsoby psychodiagnostiky a psychoterapeutickými přístupy, neboť třemi
základními složkami klinické psychologie se staly, jak je dnes zřejmé též z požadavků na znalosti
klinických psychologů,21 psychopatologie, psychodiagnostika a psychoterapie.
Vymezení oboru klinické psychologie
První vysokoškolská učebnice klinické psychologie u nás je datována rokem 1977 a pochází
z pera Ondreje Kondáše.22 Autor v ní podává základní obraz o všech hlavních oblastech klinické
psychologie. Věnuje se vybraným problémům osobnosti a chování, adaptaci a maladaptaci,
psychologické podmíněnosti duševních změn a poruch i možnostem diagnostikovat a ovlivňovat
nepřiměřené, maladaptivní projevy. Zaměřil se na nejdůležitější teoretická i aplikační východiska a
poznatky, otázky normality, duševních poruch, shrnul poznatky neuropsychologie. V učebnici probírá
duševní změny a poruchy při poškození mozku i psychosomatické poruchy.
Mezi zástupci první poválečné generace klinických psychologů u nás je třeba připomenout jména
Bursík, Kubička, E. Urban, J. Srnec, E. Syřišťová. Za zmínku stojí též bohatá tradice i současnost
klinické psychologie v německé jazykové oblasti prezentovaná jmény U. Baumann, H. P. Huber a M.
Perrez.

19

Srov. Musil, J. Klinická psychologie a psychiatrie. Olomouc. s. 16 - 17.
Srov. Lagache, D. (1992). The Works of Daniel Lagache: Selected Papers, 1938-1964. Karnac Books.
21
Dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/specializacni-vzdelavani_1765_935_3.html, příl. 12, specializační vzdělávání
v oboru klinická psychologie
22
Kondáš, O. (1977). Klinická psychológia, Martin: Osveta.
20
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Vymezení oboru klinické psychologie
Klinická psychologie aplikuje poznatky o normálním a patologickém fungování lidské psychiky,
využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin psychických poruch, případně využívá
poradenské a psychoterapeutické postupy ke změně a zlepšení stavu pacienta či klienta. Ve snaze co
nejpřesněji vymezit klinickou psychologii nalezneme v různých textech více definic. Společný všem je
širší či užší výčet oblastí, na které se může klinická psychologie zaměřovat při realizaci svých cílů ve
smyslu redukce či odstranění obtíží pacienta a formulace východisek, která tvoří rámec oboru.
Výše zmíněný Lightner Witmer definoval klinickou psychologii jako vědní obor zabývající se
jednotlivci, jejich pozorováním a experimentováním s cílem podporovat u nich změnu.23 Prostředky
vyvolání změny jsou představitelné v rámci široké oblasti psychoterapeutické práce různých směrů a
přístupů rozlišitelných pohledem na psychopatologii ve smyslu etiopatogeneze poruch, teorií osobnosti a
specifickým pojmovým aparátem různých přístupů. Hartl, Hartlová vidí důležitý úkol klinické
psychologie jednak na rovině vztahu pacienta a klinického psychologa zakládající se na podpoře
komunikace mezi lékařem a pacientem, jednak na poskytnutí psychologické podpory nemocným i
zdravotnickému personálu, zvláště tam, kde jde o vysokou psychickou zátěž a rizikovost.24
V našich odborných kruzích bychom mohli za významnou považovat definici formulovanou
Asociací klinické psychologie ČR v Návrhu koncepce oboru klinické psychologie (2011): „Klinická
psychologie je samostatným aplikovaným vědním oborem, jehož předmětem je duševní život člověka
v bio-psycho-sociálních souvislostech v kontinuu zdraví-nemoc, které je pojímáno vývojově, a to
v projevech vnějších (chování, jednání, komunikace, interakce) a vnitřních (prožívání, vědomí, nevědomí,
sebepojetí, hodnoty atd.) i v projevech bio-sociálních (vlivy duševních pochodů na procesy biologické a
sociální). Kontinuum zdraví-nemoc zahrnuje psychické zdraví a jeho podmínky, psychické poruchy a
poruchy psychického vývoje, psychická traumata a krize, psychosomatická onemocnění, tělesná
onemocnění ovlivňující psychické zdraví. Sleduje i vliv biologických, sociálních, kulturních,
civilizačních, historických, politických a duchovních podmínek na toto kontinuum. Zabývá se též
etickými otázkami oboru.“25
V podobném smyslu Baštecká vymezuje klinickou psychologii jako „praktický psychologický
obor, který využívá a obohacuje poznatky věd o člověku a zabývá se jedinečností člověka a jeho
duševního života v otázkách nemoci a zdraví, pojímá člověka jako bio-psychosociálně-spirituální jednotu
a systém v systémech okolního světa.“26 Důraz klade na systémy rodinné, obecné a návazně zdravotnické.
Uvádí též Růžičkovu definici, která se stala součástí formulace definice Asociace klinických psychologů
(v. výše) „…předmětem klinické psychologie je duševní život člověka v biopsychosociálních
souvislostech na cestě od zdraví k nemoci a zpátky.“
Obecněji formulují obor klinické psychologie francouzští autoři27. „Klinická psychologie se
zabývá pacienty, kteří trpí psychickými či morálními obtížemi. Přináší jim přiměřené řešení.“ 28 Lagache
vidí klinickou psychologii jako vědu a vedení lidí, založené principiálně na pozorování a důkladné
analýze jednotlivých případů. Je jasná ve své teorii a díky kombinaci experimentálních vyšetřovacích
metod je schopna vytvářet platné závěry. Jejím předmětem je chování lidí, jeho podmínky (dědičnost,
zrání, životní historie) a studium celé osobnosti. 29 Lagacheův žák Anzieu v r. 1981 pojmenoval tři
základní funkce klinické psychologie, a to diagnostiku, vzdělání a odborné kompetence. Do své definice
23

Witmer, L. Clinical Psychology: Reprint of Witmer's 1907 article. American Psychologist, Vol 51(3), Mar 1996, 248-251.
dostupné na http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.51.3.248
24
Hartl, P.; Hartlová, H. (2010) Velký psychologický slovník. Praha.
25
Návrh koncepce oboru klinická psychologie AKP ČR, Růžička, Sulženková, 2011. In Baštecká, B. Praha 2001. Dostupné též
na http://cs.wikipedia.org/wiki/Klinická_psychologie
26
Baštecká, B. a kol. (2003). Klinická psychologie v praxi. Praha. s. 15.
27
Dostupné na http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/psychologie/psychologue-clinicien-1260
28
Tamtéž.
29
Lagache, D. (1949). L'unité de la psychologie, Paris, s. 70.
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zahrnul rozsah působení klinické psychologie: „..je psychologií individuální a sociální, normální a
patologickou, týká se novorozence, dítěte, dospívajícího, člověka zralého i umírajícího.“ 30
Shrneme-li konkrétněji definici oboru se zřetelem k odlišení psychopatologie a normality, je pak
možné zformulovat její cíle: Klinická psychologie aplikuje poznatky o zdravém a patologickém
fungování lidské psychiky a využívá psychodiagnostické postupy k určování jejich typu, etiologie a
patogeneze. Jejím cílem je zjistit pacientovy obtíže a případně navrhnout možnosti léčby. Samotná léčba
psychologickými prostředky se nazývá psychoterapie. V případech, kdy nejde o duševní poruchu, ale o
pomoc zdravému člověku v psychické nouzi, mluvíme spíše o poradenství zaměřeném na různé oblasti,
z nich nejrozšířenější jsou manželská, rodinná, školní.
Metody
Ke dvěma základním metodám patří klinický rozhovor a psychologické vyšetření pomocí testů
(osobnostních, výkonových a projektivních) a dotazníků. Prvotní částí vyšetření je klinický rozhovor, kdy
psycholog zkoumá současný psychický stav (status praesens psychicus), podrobně sleduje jeho rozvoj a
příčiny psychického onemocnění či psychické nepohody, blízké vztahy jedince, způsob života, návyky,
omezení, která nemoc přináší, hledá možné zdroje stresu (explorační část), využívá a teoreticky rozvíjí
zjištěné skutečnosti, objasňuje je pro co nejlepší výklad a porozumění stavu (explanační část) a provádí
rozbor, výklad, vysvětlení poznaného (explikační část). V případě potřeby pak použije speciální metody
klinické psychologie, jimiž jsou psychodiagnostické nástroje vypracované na základě exaktních
vědeckých postupů. Při těchto postupech se sleduje validita, reliabilita, objektivita, efektivita a utilita
těchto nástrojů.
Na základě vyšetření je doporučen další postup. Někdy stačí jednorázová pomoc, rada či návod,
nácvik relaxace, jindy se psycholog po domluvě s klientem společně pouští do dlouhodobější
systematické psychoterapie, event. odkazuje k dalším odborníkům.
Možné rozpory a kontraverze klinického přístupu
Z předchozího textu vyplývá, že klinická psychologie zahrnuje širokou oblast vyznačující se
určitým napětím mezi dvěma póly. Jedním je stupeň využití empirického výzkumu a praxe založené na
faktech. Druhým pólem je její založení na racionálním myšlení a kritickém úsudku. Klinici mohou
tomuto tématu připisovat různou důležitost. Témata klinické psychologie pak mohou být podrobena
kritice, jako se stalo např. psychiatrii v podobě antipsychiatrického hnutí.
Činnost klinických psychologů je praktikována v přímé péči o pacienty, nikoliv v laboratoři, i
když je významnou částí založena na vědeckých poznatcích z výzkumu. Tomuto zakotvení klinické
psychologie v praktické činnosti i ve výzkumu připisuje Dieudonné Tsokini31 v textech své knihy
zvláštní charakter, a to reflexí napětí mezi objektivním pólem reprezentovaným využitím testů a
subjektivním pólem reprezentovaným konkrétní situací zkoušky a podobou ošetření či vyšetření. V obou
případech se jedná o klinickou situaci vzájemné interakce psychologa a pacienta. Předmětem studia
klinické psychologie je jedinečná, unikátní osobnost ve vztazích neredukovatelná jinými, ale současně je
předmět klinické psychologie založen na setkání subjektivního, individuálního a univerzálního.
Shrnutí - Funkční koncepce a tematické oblasti klinické psychologie
Systém klinické psychologie lze znázornit graficky tak, že postihujeme „ústřední pilíř“, porucha –
symptom – příčina.32 Je zde patrný souběh tří disciplin: psychopatologie- psychodiagnostika –
psychoterapie.
30

Dostupné na https://fr.wikipedia.org/wiki/Anzieu#L.E2.80.99.C5.93uvre_de_Didier_Anzieu
Srov. Tsokini, D. (2008). Psychologie clinique et santé au Congo. Congo-Brazzaville, s. 25.
32
Benesch, H. (1997). Encyklopecický atlas psychologie. Praha, s. 371.
31

11

Obr. č. 2: Systémy klinické psychologie. Zdroj: BENESH, Hellmuth, Encyklopecický atlas psychologie.
Praha 1997. s. 371.
Každá psychická porucha je definována určitým množstvím diagnostických kritérií. Porucha, její
etiopatogeneze - vznik a příčiny, má obecné i specifické symptomy, které se seskupují do syndromů,
které pak vystupují v klinickém obraze poruchy. Syndrom umožňuje třídit, ale nepřihlíží k etiologii a
patogenezi. Syndromy jsou konstruovány tak, aby vystihovaly aktuální psychopatologický obraz
chorobného procesu. Vystihuje nejpodstatnější a nejdůležitější projevy u nemocného. Většina
psychofarmak je zaměřena na léčbu syndromů, nikoliv jednotlivých psychických poruch.33
Symptomy mají svého „nositele“ a řadí se na obrázku č. 2 do „zásobníku symptomů“ 34, čímž se
rozumí maximální nahromadění příznaků poruchy. Tak vzniká osm spojovacích tras, jímž odpovídá osm
vědeckých úkolů: nozologie (systematický popis poruch), symptomatologie (charakteristika příznaků
poruch), etiologie (odhalování příčin poruch), diagnostika (určování individuálních poruch), konzistence
(nezměnitelnost, popř. ovlivnitelnost poruchy), anamnestika (chápání příčinných vztahů), obecná
epidemiologie (rozšíření psychických poruch), sociální epidemiologie (narušený vztah klienta a jeho
okolí).
Kolem centrálního postavení psychické poruchy se pak sdružují personalistické funkční součásti
klinické psychologie, terapie zahrnuje intervenci (soubor možných zákroků) terapeuta vůči pacientovi.
Proti tomuto trojúhelníku je postaven druhý, v němž je terapie nahrazena prevencí (předcházení
psychickým poruchám). Tento osobní vztah účastníků intervence s jeho vlivem na proces terapieprevence je zasazen do jejich aktuálního a společného světa.
Podle současných názorů většinu psychických poruch nelze odvodit jenom z jedné příčiny, ale
počítáme s multifaktoriálním modelem, kdy na vzniku psychické poruchy se podílí více faktorů. Světová
zdravotnická organizace vypracovává mezinárodní statistické klasifikace duševních poruch, které jsou
pravidelně revidované. Pro jednotlivé psychické poruchy uvádí diagnostická kritéria i diferenciální
diagnostiku. Ve zdravotnickém provozu je aktuálně závazné používání Mezinárodní klasifikace
duševních a behaviorálních poruch (MKN-10).

33
34

Dušek, K.; Večeřová-Procházková, A. (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha., s. 144.
Zdroj: Benesch, H. (2001). Encyklopedický atlas psychologie, Praha., s. 370.
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Závažnou otázkou je míra, do jaké jsou poruchy schopné proměny:

Na obr. č. 3 je graficky znázorněna jedna z možností přehledného uspořádání psychických poruch.
V podstatě každý psychický výkon je několikanásobně narušitelný. V tomto přehledu jsou sjednoceny
vzájemně se překrývající názvy poruch. Zdroj: BENESCH, H., Encyklopedický atlas psychologie, Praha
2001. s.370.
Závěr:
Při hodnocení přínosu klinické psychologie ve zdravotnictví je nutno brát v úvahu tři kritéria:
a) Výsledky psychologické intervence – zdali a v jakém rozsahu klinicko psychologický program
naplňuje očekávané cíle léčby a jaký dopad léčba měla, resp. k jakým změnám došlo u pacienta,
který léčbu dokončil.
b) Vzdělávání klinických psychologů, stanovení profesionálních kompetencí a existence komplexního
vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zdravotnictví.
c) Etické aspekty v klinické psychologii. K ochraně klienta před poškozením v důsledku nevhodně
použitých psychologických postupů slouží Etický kodex Asociace klinických psychologů,
závazný pro všechny členy. Je též podkladem pro řešení sporných otázek, vzniklých ve vztahu
klinického psychologa a klienta, resp. klinického psychologa a jiného odborného pracovníka.
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Psychopathology from the aspect of the Daseinsanalysis
Pavel Hlavinka

Abstract
The study deals with a suggestion of possible psychopatological classification, as
presented by daseinsanalysis. This intention is presented by phenomenological description of
schizophrenia, mood disorders, narcism and hysteria. We presented several options in
phenomenological insight into psychic disorders and showed the ontical application of
fundamental ontological existential guidelines for the description of human existence which
cannot realize itself because the neurosis narrows and blurs its view of the world.
Each disease also entails the opportunity to uncover hitherto repressed and not
manifested possibility of an individual existence. The disease is therefore not only,
Heideggerian said, an unmistakable manifestation of being to death. It is also always a kind of
node, a crisis from which it can stay emerge cured, not only as a functional unit in store reengage in Heidegger described the bureaucratic-technocratic machinery a Ge-stell or
“enframing” maintained the social system on the principle of carrot and stick, but, and this is
important, be strengthened in their existentiality. That means the possible ways to be more
myself and really live together and not anonymous other without the right to take
responsibility for their being in the world.
Boss’ guidance for the classification of diseases is a way of restricting or distorting socalled existential and relationship possibilities of human existence.
Keywords
Phenomenological analysis of human existence, schizophrenic existence, depressive
existence, narcissistic and hysterical existence.
Abstrakt
Studie předkládá návrh možné psychopatologické klasifikace, jak ji ve své daseinsanalýze
představil Medard Boss. Uvedený záměr je prezentován fenomenologickým výkladem
schizofrenie, poruch nálad, narcismu a hysterie. Tyto fenomenologické náhledy na psychické
poruchy zároveň ukazují na tzv. ontickou aplikaci základních ontologických existenciálních
vodítek, tzv. existenciálů, vhodných pro popis a rozumějící výklad lidské existence. Jako
nemocného daseinsananlýza vidí takového člověka, kterému je výrazně zúženo nebo
zamlženo realizační pole jeho existenciálních možností a přiměřené porozumění jim.
Klíčová slova
Fenomenologická analýza lidské existence, schizofrenní existence, depresivní existence,
narcistická a hysterická existence.
Acknowledgement
In a basically ontological sense, the Daseinsanalysis defines a disease as a deficient
way of the existential “be able-to-be”. The disease always suggests the unable-to-be in certain
possibilities of one’s own being. Thus the disease cannot be limited to and understood as a
mere disorder of the energetic mechanism of the living existence because it always implies a
disturbance of the being as a whole, its independence and availability of choice.
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On the other hand it is not necessary to emphasize too much that every disease brings
the possibility of uncovering the previously suppressed and not yet revealed possibilities of a
particular existence. So the disease is not only a clear manifestation of an existence
proceeding to death but it is always a junction, a crisis, when the existence can be cured both
as a functional unit ready to rejoin the technocratic machinery of the technological age (Gestell) described by Heidegger, but especially from the aspect of Daseinsanalysis, to be
strengthened in its existentiality.
According to the way a particular behavior and relating of the existence is restricted or
disturbed, Boss offers approximately the following classification of human diseases:
“1. Disease with a striking affliction of the physical human existence;
2. diseases with greater affliction of the place and time of the being-in-the-world;
3. diseases with greater disturbances in the performance of the essential feelings;
4. diseases with a specific affliction of co-existence;
5. diseases with greater affliction of the performance of openness and freedom of existence.”35
Diseases in the first category are in the common pathological classifications quite
distant from one another because the Daseinsanalysis includes many disturbances which from
the ethiopathogenetic aspect are quite different: sprained ankle, hysterical paralysis or
dementia due to a horse rider’s fall on his head.
Being-in-the-world is linked directly with physical existence. When disturbed, the
other existential possibilities are restricted: for instance the approaching and distancing; the
brain area of physical existence afflicted by dementia due to an injury destroys the possibility
of a scheduled and open existence with the other.
The Daseinsanalysis psychopathology also puts into this group the so-called
psychosomatic diseases – they were treated separately in the preceding section. The other
group can include neurotic disorders of the phobia type, in particular agoraphobia and
claustrophobia as well as disorders of memory and deterioration. A large part of diseases are
disturbances in the performance of the essential feelings, co-existence, openness and freedom
of stay. This group of disorders will be used for a brief description and clarification of the
Daseinsanalysis psychopathology. A sample from the casuistic work of Medard Boss will be
of assistance here.
1. Schizophrenic existence
While an analysis based on natural science examines the patient with an objective
detachment guaranteeing that the nosological unit is classified under diagnosis and prognosis,
the phenomenological view can see the holistic position of an individual in the failure to keep
this detachment, ready to understand the estranged world as a world unsuspended to an
abnormal world. With a slight exaggeration we can say that the world of a schizophrenic
35

Condrau, G. (1998) S. Freud a M. Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha: Triton,
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patient as if it first passed through the Husserlesque procedure epoché and abstains from
generally treated truths. It is based on its immanence (autism) but with an absolute lack of
freedom and is therefore open to anxiety, hallucination or illusion. Re-establishing a natural
attitude with the other person is prevented by the patient.
Although this estranged world, this pathological structure of the psyché is nothing
original, Urgegebenheit (the original phenomenon, when paraphrasing Husserl), still it is a
sort of original. And that is why it cannot be covered by the psychologizing dichotomy
normal-abnormal, the core of which is the age of Enlightenment oriented toward technical
purpose.
For our study, the fundamentally-ontological dichotomy of authentic and free versus
unauthentic existence of man is important. We can return to it on the daseinsanalytic
conception of hallucination. 36 For Heidegger and Boss man exists as an open field required
by the world, entered by the things which are present for us immediately in their semantic
conceptions. A schizophrenic, however, cannot bear this openness. To what is announced he
cannot answer freely and adequately to the nature of things. He who demands it, at the same
time threatens him so that the patient has nothing left but to escape into his own world in
order as an immature, dependent and not free existence he can avoid
The demands of the inimical and incomprehensible co-existence in the current world.
He loses the essential feature of man’s existence (Dasein): an openness to all that gives us
existential options. In his narrowed world he becomes subject to semantic hallucinations, to
which he feels to be defenseless.
It is always important to know in the daseinsanalytic approach that the so-called
somatogenic or psychogenic influences can keep man in these non-free relationships.
Understanding these influences, however, always assumes the previous understanding of man
in the relation to being, i.e. the possible overall structure of his existence.
As an example of the conflict between medicine as a natural science and the natural
world, to which phenomenology tries to show ways of access, can serve the case of one
schizophrenic psychiatrist, who was treated by M. Boss. The description of the case, which
we are going now to paraphrase, is found in the book “Von der Psychoanalyse zur
Daseinsanalyse”, in the chapter “How one therapist’s biophysiological star went down.” 37
A woman physician aged 36 fell ill with paranoid schizophrenia. The description of
her life shows that one year before her father died. Since then she felt without a will, lax,
insensitive, not able to concentrate or to remember the text she was studying. She anxiously
avoided telling anyone in her neighborhood about her despair. Only the urge to commit
suicide made her visit M. Boss. The patient told him that she came from a Puritan
background, in which her family eagerly fought against anything that belonged to the socalled human nature. An absolute obedience and systematic fulfilling of duties was required.
Only her iron discipline and high intelligence made it possible for her to rise quickly in her
profession. The patient – called by Boss in this book Dr. Cobling – was asked to take at last a
rest in her life and admit her inability to work. But as soon as the patient gave up any working
activities and thus lost the last remnants of the support she had in her former life style, the
first psychotic symptoms became manifested in her: “electric grotesque faces and masks”
appeared before her eyes.” When she put a sheet of paper on the desk in front of her, these
faces and masks began to emerge from it, staring at her so that her hand started drawing the
shapes, without any conscious effort. Usually they were faces of “old, sour, charitable aunts”,
36

This theme in Boss was discussed e.g. in: Boss, M. (1963) Gedanken über eine schizofrene Halluzination. In:
Schweiz. Archiv für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Bd. 91, K.1. Further Boss, M. Nárys medicíny
..., II. sv., P.75. - 76. or Boss, M.: Von der Psychoanalyse zur Daseinsanalyse. P. 347 - 372.
37
Boss, M. (1979) Von der Psychoanalyse zur Daseinsanalyse. Wien: Europa Verlag, P. 203 - 245.
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which were around her while she was young. Her own mother belonged to that company too.
Into her hearing, something strange penetrated, ”an old woman’s whisper” accused her of
immoral sexual inclinations.
Several weeks later, the whole thinking of the patient revolved around the feeling of
persecution. She believed that the motorcyclists she met in the streets were spies of the
approaching invasion army. She believed that these motorized spies could turn themselves
into tiny lice, capable of getting through cracks in the walls into her apartment so that they
could watch every step of hers. In these phases of the disease the psychiatrist Boss tried to
speak with the patient in a reasonable way. He advised her, for instance, to become detached
from her hallucinations by taking them for mere sensual hallucinations, with no basis in
reality. Dr Boss even tried the solidity of the “biochemical soil”: he explained to her that the
hallucinations were merely a product of the disturbed metabolism in the brain, probably a
wrong metabolism of catecholamins. To all these scientific biological arguments Dr. Cobling
responded derisively but with unbelievable philosophical weight: “How can perception of
idea, either usual or unusual, be really understood as a product of metabolism, neural
functions or electric currents, and thus be interpreted as perception and idea.” 38 Next Boss
tried to suggest to her that metabolisms in the CNS and psychic phenomena were only two
aspects of the same event. Figuratively he compares subjective perceptions, ideas, fantasies
and feelings, that is the psychical reflection of the processes of higher nervous activity in the
brain, like objects reflected on the photographic plate. To this the patient responded with
questions: ”What should the cortex of man be like in order to develop an understanding
relationship with its environment? In what should the physical processes be reflected? In the
consciousness? But where is it found? To whom does it belong? Should the comparison with
the photographic plate relate to this consciousness? But is a photographic plate able to
perceive the reflection as a thing of such and such meaning.39
After the failure of the Pavlovian interpretation of the CNS activities Boss passed to an
analysis. He said to his patent that her hallucinations did not correspond to exterior reality and
were only the inner, purely psychical reality. They were alleged to be projections of contents
and tendencies of her own non-consciousness. Here Dr. Cobling expressed herself even more
fiercely: “What do you, psychiatrists, know of reality? Nothing, nothing indeed! And yet you
conceited blockheads judge things of which you have no idea. You speak of subjective and
objective, intrapsychical and exterior reality. You do not hesitate to play one reality against
the other as more real than the hallucinatory reality, although you can distinguish between
the two only by referring to the majority conclusions of the persons just present?”40 In this
phase of therapy the psychiatrist Boss became familiar with the book by Martin Heidegger,
Being and Time. He says that he found there such openness of thinking that it overcame the
most severe criticism formulated by his psychiatrist colleague. In fundamental ontology Boss
appreciates the clear and unbiased phenomenological description of man’s understanding of
the existence.
Let us remember that stay as being-in-the world is always an opportunity to
understand the present, that is being of the phenomenon. They address the being of each
phenomenon and they interpret the relations as particular options in life. Boss correctly
38
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understood Heidegger showing that the relation of a man to a particular phenomenon was not
a bipolar relation – that usually suggests the essential character of the relation between two
non-living objects. The essential character of relating man’s being to the phenomenon is
mainly the relation through the being itself. For physicians-psychiatrists it means that what
he meets – e.g. a hallucinatory patient – he allows to remain in the original value, undisturbed
and wants to be a “faithful guard and servant of the being.”
The patient was very grateful for this new interpretation and a more fruitful stage of
the treatment started. Boss openly admitted to Dr. Cobling that he did not intend to give
priority to one rather than the other reality. Hallucinatory and non-hallucinatory realities
should be left as phenomena and their meaning should always be considered as completely as
possible. The content, as you know, is always bound in an adequate way to the existential
possibilities of a particular stay and one should not close one’s eyes or block one’s ears to it.
Boss recommended the patient to let all the spies and hypocritical devout old women enter
and stop being afraid of them. Now she bears all hallucinatory invasions with trust and
patience. In time, Dr. Cobling began to hallucinate seeing gentle faces of young girls and
children. Now Boss correctly revealed the patient’s need to be like a young child. Dr. Cobling
sucks her thumb in his surgery, cries and allows herself being fed from a bottle and even plays
with her own excrements.
In these phases of the treatment the therapist had to avoid showing with even the
slightest hint his feeling of repugnance or his ironic laugh. The patient would immediately
perceive him is one of the prudish “educators”, who previously robbed her of the possibilities
pointing out the way to her. The therapy culminated when Dr. Cobling hallucinated she was a
mysterious masked beauty and in lessons of analysis she did not hesitate admitting a new
sexual excitement. In that period she felt very relaxed and the hallucinations stopped. Later,
when the crisis culminated, Boss had to visit his patient after she made a phone call to him, in
which she threatened with suicide and expressed her urge to drink her own blood. Boss
explained to her, among other things, that her desire to cut her physical sphere was actually
her original lack of courage in a transferred sense to open her heart and let her emotions flow
from it.
The struggle waged by Dr. Cobling was a bizarre example of learning, in this case
learning the courage of loving. She learns how to accept the physical body and due to the
meditations she discovered that God is in everything: even in the depraved dancer she had
modelled in clay.
At the end of the chapter “How a therapist...” Medard Boss writes: “Fifteen years
have passed since. During all that time not the slightest symptoms of schizophrenia appeared
in the woman. On the other hand, Dr. Cobling never returned to her previous profession. In
the meantime she matured into a sculptress, renowned even outside her country. At the same
time she achieved a lasting amatory attachment with a man who suits her character.“ 41
2. Depressive existence
Man is always ecstatically open to the world and is in some mood. A sad man is
reserved and inaccessible. To be depressive means to abandon the possibilities offered by the
open world. From the aspect of perception of time the existence and the future of depressed
persons is so difficult that they resign any hope and have nothing with which to fill the
present time. There is no time for “something”. For depressed persons, time is not filled with
kairiological meaningful opening to the present but by something that passes them in endless
mechanical chronology. Perception of time in melancholics was also studied by Ludwig
Binswanger in his book Melancholy and Mania (1961). A melancholic’s timing is thoroughly
41
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disturbed: he regrets the passed chances and refuses to accept the past as something that is
over. He negates future by the fact that the assumed evil became real for him. To put it
simply, a depressed man stops in time.
Similarly it is possible to speak of the space or spacing of the stay. A melancholic
fears changes, persists in motor indolence. He is afraid to cross the borders because thus he
would leave the safety. In the need to keep an order, the élan vital gets lost, as it is shown e.g.
by G. Condrau. 42 The melancholic relation of the world and the existence is marked by the
need to be always available for anyone who asks for it. Heidegger calls this form of serving
others the substitute care. A melancholic – by this is not meant a patient suffering from severe
endogenic depression – he is ready to have a correct behavior, is considerate and helpful to
his fellow beings. He is prepared to help anybody around him but leaves out himself from this
care. When facing others he withdraws in defense and simultaneously tries to meet their
demand, which puts him into isolation: Many daseinsanalytic therapists point out that in this
type of patients the substituting rather than preliminary care is needed first, but this will be
dealt with later.
To the existential “existence-to-death” it should be noted that a melancholic and thus a
more depressive patient does not experience any realization of his existential opportunities.
His self-fulfillment toward the future is a devaluation of what Heidegger expects from mortal
existence: a permanent appeal to realization and care of authentic existence in the world.
Where it is still possible, the remaining strength, disrupting every opportunity in life, should
be directed to breaking down of the barriers on the road to self-cognition. One should bravely
stay in the most tightly closed space of one’s existence in which a large space of the liberated
light can be open. A melancholic mood can also be a challenge to respond to the demand of
life not by suppressed sadness or suppressed anger but by accepting the given, the challenge
to take over the eventual transition to a more free future.
A depression can also be understood as an acute confrontation with the above
mentioned analyzed impossibility to be at home in the world and admit the transitional
character of our existence, its finality in which of course for many of us a desire for a wise
and blessed unification with timelessness... For many, however, this falling into a deep
sadness is tempting. As if their existence was realized by the temptation to achieve selfdestruction, at the end of which one expects getting free of the weight of the load of the
world, which lost its value. The Daseinsanalysis in this respect is a type of therapy which
could bring the patient, if he is willing, to an authentic experiencing of the sad tuning with all
relations in meaning and evaluation. In a genuinely experienced sadness the objects of our
pain generally appear heavily objectified, as available objects, by which they naturally lose
something of their existence.
The analysis of depressive existence brings us back to the fact, which is somewhat
abstract in this connection but is the more urgent: every perception of life, the other people,
the opportunities offered in life, as well as religion and the absolute as objects available is
false and fails to consider the original feelings, in which the voice of existence is heard. In it
all the emotional disharmony abolishes like our heart becomes quiet when the authentic voice
of the conscience is heard. Man is ecstatically open in a particular manner of feelings. When
sad, he closes himself and becomes inaccessible. On the other hand, in a mania a man has the
whole world in front of him, becomes its master and cheerful entertainer. In a mania the
perception of time is also modified, the maniac is unable to choose from the immense variety
of challenges to the existence in the world. He is obsessed by the rush of his thoughts, which
makes him extremely talkative and desire to achieve a maximum right now. According to his
individual disposition the desire is realized in various ways, from sensual exhibitionism to
Savior exhibitionism in the mental area. While a melancholic person fears any change and is
42
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imprisoned inside the borders defined by his sadness, a maniac has never sufficient space for
his life élan, has not enough friends and time. And while in a depression he experiences the
existence as humiliation, in a mania he can achieve an unheard-of blossoming, with
manipulative control of his existence in the world. It is obvious that this type of feelings
should be channeled into “inner” cheerfulness and clarity, some cheerful quieting in which
each temporal ecstasy gets stabilized, and the present time gives an attentive and patient
person a chance to meet happily the omnipresent existence.
3. Narcissistic and hysterical existence
It becomes increasingly obvious that for the term of neurosis around which we try to
circle when presenting the daseinsanalytical psychopathology, a limitation of freedom is
decisive. In each neurosis one can find feelings and ways of behavior found in a “healthy
man” as well. That is why some daseinsanalytical authors, e.g. A. Hicklin 43 distinguishes
healthy and a pathological narcissism. Healthy narcissism includes anything that belongs to
the development of the genuine being oneself (Selbst-Sein). Hicklin says that is includes
realization of what is my own, and my confidence in the knowledge of my own borders, i.e.
my possibilities and their reception. A stay based on such self-being does not need any
support from the “not one’s own” (das Man Selbst). It does not strive for ideals and absolute
perfection.
Of course one should immediately add that Hincklin’s attempt at building a bridge,
that is at least a connection between Heidegger’s being oneself (Daseinsanalysis is translated
by Čálek as oneself, das Selbst) and Kohut‘s or the psychoanalytical “oneself“, as very
dubious. The daseinsanalytical conception can be compared with the psychoanalytical only
when the basis of the two conceptions is considered. But they are as remote from one another
as heaven and earth.
Heidegger’s self-being as one’s own unique existence penetrating the whole existence,
on the basis of which man can continue feeling and being the same, always emerges as the
courage to escape from the anonymous, public “Man-Selbst”. What defines man is his
relation to existence: “... actually it is this relation of correspondence and only it.” 44
On the other hand, psychoanalysis and psychology as a science have in mind quite a
different self-being although, like most sciences, it usually does not take the trouble of
seeking the theoretical foundations. This self-being is based on the determination of man as a
subject. The subject is the Descartean isolated “I”, which in agreement with it keeps the world
as objects. He becomes the heroic creator of the existing, the determining subject for all
existence. This then leads to the ontological illusion that everything we meet only exists when
it is man’s product and man as if meets only himself. But he naturally does not meet his own
substance, his relation to existence.
These thoughts may help in the description of a narcissistic relation to the world, i.e.
describe the existence of a man who is unable to meet oneself. A narcissistic person realizes
his co-existence in a clearly instrumental manner, the other man is for him an object of
consumption, a sort of goods. The other person is not perceived and is left to his own
existence. A narcissistic patient usually goes to the most renowned therapists. For the feeling
of their own value they need a confirmation by as high authority as possible. The other
distinguishing features of narcissistic people are envy and jealousy – this shows that
narcissism is based on possession and egocentrism. Next it is a rejection of what really
appears. Instead, such a person chases an illusion, is intoxicated by illusions. An interesting
43
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finding is the fact that in a narcissistic breakdown, when the raised “ego” was “disturbed” by
something or someone, depression and an aggressive abreaction usually appear. Depression in
narcissistic persons is revealed by the fact that the so-called guilt feeling is absolutely
missing. When a narcissistic breakdown does not take place, there is an imminent threat of a
transition from narcissistic neurosis to “borderline disorders”, e.g. in the Daseinsanalysis the
diagnosis of perplexion, with a negative prognosis. In these disorders are found in particular
chaotic and uncontrolled exaggerated feelings, distorted ideas of one self, one’s sexual
preferences and identity and the goal of life in general. In connection with narcissist existence
our attention was turned in the borderline type of an emotionally unstable personality also to
the attempts at avoiding a real or alleged rejection and at altering between excessive
idealization and devaluation in interpersonal relations.
Narcissism is a phenomenon that makes us ask how to become oneself, how to deal
with one’s own identity. Condrau adds: “Here the problem is not to accept a man suffering
from a narcissistic illusion of megalomania, to make him experience his unimportance or to
make a person suffering from the illusion of unimportance to taste his grandness but we
should try to link the apparent with the real. The feeling of one’s own value, vitality, selfconfidence and realization of one’s individuality and freedom are not a priori pathological
manifestations of a narcissistic relation to the world.” 45
In our opinion, a similar spirit of feelings in a narcissistic existence is shown in
hysteria. Condrau wrote On hysteria in the erudite book referred to above. He tells of
classical psychoanalytical experiments (refuge in disease, primary and secondary benefit),
anthropological approaches of Ernst Michel and Walter Winkler (disassociation and
disintegration of “oneself” or the typical discrepancy between the negligible character of the
outer stimulus and the drastic character of the following symptomatics). 46 Even though the
daseinsanalytical Condrau believes that the authors orientated toward anthropology go beyond
Freud, they remain confined to the subjectivist assumption of a “personal center of the
personality”. That is why Condreau proposes an interpretation of hysterical behavior which is
adequate as to the Daseinsanalysis: “In a hysterical patient in the foreground is a special
vyladěnost, a special form of co-existence and a special relation to the bodily. (...) He is too
sensitive, even ‘oversensitive’, easily vulnerable, (...) his attitude to what he meets is
‘inadequate’, (...) he reacts in a disproportionate way, detached from reality, is moody,
uncontrollable, wayward. (...) He often reveals his emotions for others to admire. He is an
exhibitionist of emotions. (...) The daily frustration sticks to him like the little stones on which
he walks barefoot. Of him the following sentence is true: ’What offends will bring an illness
because he is offended by simply everything.” 47
The Swiss psychiatrist and philosopher believes that a hysterical person’s co-existence
is distinguished by the fact that “he rejects the preliminary care, he demands a substitute care
(...) A hysterical patient in his outward relation does not bear any detachment. He seeks the
nearness so intensively that the other person evades him. For the hysterical person this means
a confirmation of his inferiority. (...) The latter is another feature of hysteria: the perpetual
feeling of being unloved, unaccepted, of course (and always in the first place) because of his
inferiority, as it is found in the “illusion of inferiority”, which is also the “illusion of
megalomania.” 48 Here narcissism passes to hysteria, which formerly was admitted in women
only (the need of dependent resignation, with repeated proofs of its desirability). Interestingly,
as it was increasingly possible to attribute symptoms of hysteria to men as well, the
physicians, Condrau says, began to abandon this diagnosis and preferred e.g. the diagnosis of
45
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a somatoformous disorder, posttraumatic stress disorder, etc. It is known that analysts find
hysterical patients most difficult (they have high demands, interfere in his personal life, there
is a tendency to physical activity. In physical forms of existence in a hysterical person it is
typical, in many cases, to formulate it in the terms of psychoanalysis, “a conversion of the
originally psychic (relationship) symptom into a physical symptom.” The Daseinsanalyst will
generally see in this a tendency to avoid one’s responsibility and the necessity to make a
conscious decision. The neurotic (not free) feelings then must find its expression in the area of
the body.
Summary
I showed some possibilities of the phenomenological insight into psychiatric disorders
and showed an ontical (practical) application of the fundamental ontological (theoretical)
existential guides to describe a human being who can not go to the full realization of its
elemental purpose, because it is a psychosis or neurosis vitiated by narrowing and vailing his
worldview. If we want to see a situation of a sick man in a broader historical context, we can
say that it is also an expression of morbidity of the modern human society as such because it
is also affected by narrowing the existential space of what is commonly called a consumerist
materialism. This way of being human is wedged under Heidegger originally in the system
Ge-stell, reducing the so-called reality only on measurable facts.
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Psychopatologie pohledem daseinsanalýzy
Pavel Hlavinka

Abstrakt
Studie předkládá návrh možné psychopatologické klasifikace, jak ji ve své
daseinsanalýze představil Medard Boss. Uvedený záměr je prezentován fenomenologickým
výkladem schizofrenie, poruch nálad, narcismu a hysterie. Tyto fenomenologické náhledy na
psychické poruchy zároveň ukazují na tzv. ontickou aplikaci základních ontologických
existenciálních vodítek, tzv. existenciálů, vhodných pro popis a rozumějící výklad lidské
existence. Jako nemocného daseinsananlýza vidí takového člověka, kterému je výrazně
zúženo nebo zamlženo realizační pole jeho existenciálních možností a přiměřené porozumění
jim.
Klíčová slova
Fenomenologická analýza lidské existence, schizofrenní existence, depresivní existence,
narcistická a hysterická existence.
Abstract
The study deals with a suggestion of possible psychopatological classification, as
presented by daseinsanalysis. This intention is presented by phenomenological description of
schizophrenia, mood disorders, narcism and hysteria. We presented several options in
phenomenological insight into psychic disorders and showed the ontical application of
fundamental ontological existential guidelines for the description of human existence which
cannot realize itself because the neurosis narrows and blurs its view of the world.
Each disease also entails the opportunity to uncover hitherto repressed and not
manifested possibility of that any man. The disease is therefore not only, Heideggerian said,
an unmistakable manifestation being to death. It is also always a kind of node, a crisis from
which it can stay emerge cured, not only as a functional unit in store re-engage in Heidegger
described the bureaucratic-technocratic machinery a Ge-stell or “enframing” maintained the
social system on the principle of carrot and stick, but and this is important, be strengthened in
their existentiality. That means the possible ways to be more myself and really live together
and not anonymous second without the right to take responsibility for their being in the world.
Boss’ guidance for the classification of diseases is a way of restricting or distorting so called
existential and relationship possibilities of human existence.
Keywords
Phenomenological analysis of human existence, schizophrenic existence, depressive
existence, narcissistic and hysterical existence.
Úvod
Jak známo, dasiensanalytický přístup vychází z fenomenologické filosofie Martina
Heideggera. Proto se také v této studii budu k jeho pojetí člověka (tzv. pobytu, něm. Dasein)
prostřednictvím interpretací Medarda Bosse stále obracet. Existenciální charakter
daseinsanalýzy směřuje k chápání nemoci, ať už “fyzické“ nebo “psychické“ ve smyslu
nedostatečné nebo jinak okleštěné možnosti plně projevovat své bytí skrze existenciál „mocibýti“. Nemoc signalizuje ne-moci-býti v určitých oblastech mého života. Nelze proto nemoc
spolu s Bossem limitovat pouze do somatického rámce přírodovědné medicíny, protože
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pohledem fenomenologa je každá nemoc primárně narušením celkovosti bytí člověka, které je
ze své strany nejspíše pochopitelné jako bytí, jemuž jde v jeho potenciální samostatnosti o
uvolněnost k možnému rozhodování o tom,“ jak to s ním bude“.
Existenciál moci-býti v jeho deficientním modu byl prvním úhelným kamenem pro
porozumění nemoci. Výsledkem tohoto úvodního zamyšlení by mohl být náhled, že existuje
principiální rozdíl mezi tím, co se nazývá psychickou abnormalitou (například genialita,
hluboká náboženská víra anebo sebeobětování z lásky) a tím, čemu se říká, že je
„patologické“. Jako patologické bych mohl zjednodušeně nazvat to, co brání určitému
člověku nebo s ním spjatému okolí dalších lidí plně prožívat jeho či jejich životní možnosti
nebo je dokonce úplně negovat až na hranici života samého. Takto je patologická
psychika protipólem psychického zdraví, které naopak co nejplnější uskutečňování
životních možností umožňuje. Tímto zamyšlením jsem se dostal, jak je zřejmé,
zpátky úvodnímu vymezení nemoci.49
Konečně bude vhodné úvodem ještě doplnit, že každá nemoc s sebou zároveň přináší i
možnost rozkrytí dosud potlačených a nezjevených možností toho kterého pobytu. Nemoc
proto není jenom, heideggerovsky řečeno, neklamnou manifestací bytí k smrti. Je také vždy
jakýmsi uzlovým bodem, krizí, z níž může pobyt vyjít vyléčen nejen jako funkční jednotka
přichystaná znovu se zapojit do Heideggerem popsané byrokraticko-technokratické mašinérie
sestavy (něm. Ge-stell) udržované sociálním systémem na principu cukru a biče, ale, a to je
podstatnější, být posílen ve své existencialitě. To znamená v možnostech, jak být více sám
sebou a žít opravdu sebe a nikoliv anonymní druhé bez nároku převzít odpovědnost za svoje
bytí ve světě.
Vodítkem pro Bossovu klasifikaci nemocí je způsob omezení nebo narušení tzv.
bytostných a vztahových možností bytí člověka:
„1. Nemoci s nápadným postižením tělesnosti lidského existování;
2. nemoci se zvýrazněným postižením umístěnosti a časování bytí-na-světě;
3. způsoby onemocnění se zvýrazněnými poruchami ve výkonu bytostného vyladění;
4. nemoci se specifickým postižením spolubytí;
5. způsoby onemocnění se zvýrazněným postižením ve výkonu otevřenosti a svobody
pobytu.“ 50
Nemoci náležející k první skupině jsou v obvyklých patologických klasifikacích od
sebe velmi vzdáleny, neboť daseinsanalýza pod tuto skupinu zahrnuje řadu poruch, jež jsou
z etiopatogenetického hlediska naprosto odlišné a přináleží do odlišných medicínských oborů:
například zlomená ruka, vegetativní dysfunkce nebo poúrazové ochrnutí. Bytí-na-světě je pro
pobyt přímo spojeno s tělesným bytováním. Je-li toto narušeno, omezují se současně i další
49
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existenciální možnosti: například přibližování a vzdalování. Mozková oblast tělesné existence
postižená poúrazovou demencí zase destruuje možnost časového rozvrhování a otevřeného
pobývání s druhým. Daseinsanalytická psychopatologie do této skupiny řadí i tzv.
psychosomatická onemocnění.
Do skupiny druhé by bylo lze zařadit neurotické poruchy fóbického typu, zvláště
agorafobii a klaustrofobii a dále paměťové a deteriorační poruchy. Rozsáhlou oblast
onemocnění tvoří zvýrazněné poruchy ve výkonu bytostného vyladění, spolubytí, otevřenosti
a svobody pobytu. A právě tato skupina poruch mi dobře poslouží ke stručnému popisu a
vyjasnění daseinsanalytického přístupu k psychopatologii. K témuž mi mohou pomoci i
ukázky z kasuistických prací Medarda Bosse, na nichž je patrné úmění věcnosti
fenomenologického pohledu. Tento pohled však asi není náhodou některými autory řazen
mezi tzv. antipsychiatrické a antipsychologické přístupy k bytí člověka.
1. Schizofrenní bytí člověka
Zatímco přírodovědecká analýza zkoumá nemocného s objektivním odstupem
zaručujícím exemplář nosologické jednotky zařadit do schémat diagnóz a prognóz,
fenomenologický pohled může shlédnout celostní postavení jedince právě v nedodržení onoho
odstupu, připraven porozumět světu odcizeného jakožto světu nesuspendovaného na
nenormální. S lehkou nadsázkou mohu říci, že svět schizofrenika jakoby zprvu prodělal
Husserlovskou proceduru epoché a zříká se obecně traktovaných pravd. Spočívá sice ve své
imanenci (autismu), ale naprosto propadle a nesvobodně, a je proto vydán všanc úzkostným
představám, halucinacím či bludům. Znovunavázání přirozeného postoje s druhým je z jeho
strany znemožněno.
Ačkoliv tento odcizený svět, tato patologická struktura psychiky není něčím
originárním, pradaností, použiji-li husserlovskou terminologii, přesto je svého druhu
originálem, je původní. A proto se nám i nutně vymyká z psychologizující dichotomie
normální-nenormální, která má svůj původ v účelově-technickém charakteru osvícenského
věku.
Pro toto fenomenologické zkoumání se mi jeví jako závažná Heideggerova
fundamentálně-ontologická dichotomie autentické a svobodné versus nevlastní a propadlé
bytí člověka. Pokusím se ji demonstrovat na daseinsanalytickém pojetí halucinace.51 Pro
Heideggera i Bosse člověk existuje jako světu otevřené fenomenologické pole52, do něhož
se věci dostavují samy. Člověk je jimi specifickým způsobem nárokován a zároveň mu jsou
zpřítomněny bezprostředně v jejich významových souvislostech. Věci jsou nám v tomto
otevřeném poli dány právě svými významy, k nimž máme relativně svobodnou možnost se
přichýlit nebo naopak od nich zachovat odstup.
Schizofrenik však není s to tuto otevřenost ustát. Tomu, co se ohlašuje ve
schizofrenikově významovém poli, není schopen, svobodně a adekvátně povaze věci,
odpovídat. Jsoucí věc, která si ho takto nárokuje, ho současně ohrožuje a nemocnému
nezbývá než únik do vlastního světa, aby se jako nezralé, nesamostatné a nesvobodné bytí
nárokům nepřátelského a nesrozumitelného spolubytí v jednom společném světě vyhnul. Je
mu odňata bytostná charakteristika lidského pobytu: otevřená uvolněnost ke všemu, co se
nám dává jako vlastní existenciální možnost. Ve svém zúženém světě je propadlý
halucinováním významovostí, vůči nimž se cítí bezbranný.
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Je důležité si být při daseinsanalytickém přístupu vždy vědom, že tzv. somatogenní či
psychogenní vlivy mohou držet člověka v těchto nesvobodných vazbách. Ovšem porozumění
těmto vlivům už vždy předpokládá předchůdné porozumění člověku ve vztahu k bytí, tj.
možné celkové struktuře jeho existence.
Jako příklad střetu přírodovědecké medicíny s přirozeným světem, k němuž se snaží
ukazovat přístupové cesty fenomenologie, uvedu případ jedné schizofrenií onemocnivší
psychiatričky, která se léčila u M. Bosse. Popis případu, který nyní budeme parafrázovat, je
v knize „Von der Psychoanalyse zur Daseinsanalyse“, kapitole nazvané „Jak jednomu
terapeutovi splaskla jeho biopsychologická hvězda.“ 53
Lékařka onemocněla ve věku 36 let paranoidní schizofrenií. Z popisu jejího životopisu
vyplývá, že před rokem zemřel její otec. Od té doby se cítí bez vůle, ochablá, necitlivá,
nemůže se soustředit a zapamatovat si studovaný text. Úzkostlivě se vyhýbá tomu, aby
někomu ze svého okolí prozradila něco o svém zoufalství. Teprve nutkavé sebevražedné
tendence ji přiměly, aby navštívila M. Bosse. Pacientka se svěřuje, že pochází z puritánské
atmosféry, v níž její rodina horlivě bojovala proti všemu, co patří k tzv. lidské přirozenosti.
Vyžadovala se od ní absolutní poslušnost a bezvýhradné plnění povinností. Železná disciplína
a vysoká inteligence jí umožnila rychlý profesionální vzestup. Pacientku - kterou nazval Boss
v této knize Dr. Coblingovou - vyzval, aby si konečně ve svém životě odpočinula, aby se
přiznala k neschopnosti pracovat. Sotva se však nemocná vzdala veškeré pracovní aktivity a
tím uvolnila poslední zbytky opory, kterou měla ve svém dřívějším životním stylu, objevily se
u ní první manifestní psychotické příznaky: před očima se jí začaly míhat „grimasující
elektrické pitvorné obličeje a masky.“ Když položila před sebe na stůl list papíru, začaly se
tyto obličeje vynořovat z prostoru za papírem, intenzivně na ni civěly, takže je její ruka
samočinně musela kreslit bez jakéhokoliv jejího dalšího přičinění. Zpravidla se jednalo o
tváře „starých, zakyslých, dobročinných tet“, které ji obklopovaly po celé její mládí. Do této
společnosti patřila i její vlastní matka. I její sluch nebyl ušetřen pronikání něčeho cizího.
Jakýsi „babský šepot“ ji obviňoval z morálně závadných sexuálních tendencí.
Veškeré myšlení pacientky se o několik týdnů později točilo výlučně kolem pocitu
pronásledování. Byla přesvědčena, že motocyklisté, s nimiž se setkávala na ulici, pro ni byli
vyzvědači blížící se invazní armády. Byla přesvědčena, že se tito motorizovaní špióni mohou
učinit natolik malými, že jsou jako vši, a tak mohou pronikat všemi skulinami jejího bytu, aby
jí mohli pozorovat na každém kroku. V těchto fázích vývoje choroby se psychiatr Boss snaží
s inteligentní psychoticky nemocnou kolegyní hovořit rozumně. Radí ji například, aby vůči
svým halucinacím získala distanci tím, že je bude považovat za pouhé smyslové klamy,
kterým v žádném případě nenáleží hodnota skutečnosti. Lékař Boss zkouší i pevnost
„biochemické půdy“: pacientce vykládá, že takové halucinace jsou vždy jen výrazem a
následkem narušené látkové výměny v mozku, patrně scestného metabolismu katecholaminů.
Dr. Coblingová ovšem na všechny vědecké biologické vývody reaguje opovržlivě, ale
s neuvěřitelnou filozofickou váhou: „Jak by se nějaký vjem nebo myšlenka, obvyklého nebo
neobvyklého druhu daly skutečně pochopit z nějakých produktů látkové výměny, nervových
funkcí nebo elektrických proudů, a tím vysvětlit jako vjem a myšlenka.“54 Poté se Boss
pokouší naznačit, že metabolismus v CNS a psychické jevy jsou jen dvěma aspekty jedné a
téže události. Obrazně přirovnává subjektivní vjemy, myšlenky, fantazie a pocity, tedy vlastně
psychické zrcadlení procesů vyšší nervové činnosti v mozku k tomu, jak se předměty vnějšího
světa odrážejí na fotografické desce. Na tento lékařův pokus pacientka reaguje otázkami,
„...jakou povahu by mozková kůra člověka musela mít, aby vůbec mohla vstoupit do
rozumějícího vztahu s okolím? V čem by se pak měli zrcadlit fyzické procesy? Ve vědomí? Ale
kde se nachází? Komu patří? Má se přirovnání s fotografickou deskou vztahovat právě na
53
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toto vědomí? Může ale nějaká fotografická deska to, co se na ní zrcadlí, vůbec někdy sama
vnímat jako věc s takovými a takovými významy?“ 55
Po neúspěchu s „pavlovovskou“ interpretací činnosti CNS přešel Boss na půdu
analytickou. Tvrdil své pacientce, že její halucinace neodpovídají vnější skutečnosti, ale jsou
jen vnitřní, čistě psychickou realitou. Jsou to údajně projekce obsahů a tendencí jejího
vlastního nevědomí navenek. Zde se Dr. Coblingová projevuje ještě razantněji: „Co vy,
psychiatři, víte o tom, co je to skutečnost? Nic a zase nic! Bez ohledu na to, vy namyšlení
pitomci, vynášíte povýšené soudy o něčem, o čem nemáte ani tušení. Mluvíte o subjektivní a
objektivní, intrapsychické a vnější realitě. Nerozpakujete se ani rozehrávat jednu skutečnost
proti té druhé jako tu reálnější proti nějaké pouze halucinované. Ale co můžete mínit slovem
„halucinace“, když nevíte, co je to skutečnost nehalucinovaná, a když mezi oběma můžete
rozlišovat jen s odvoláním na většinové závěry zrovna přítomných osob?“ 56 V této fázi
terapie se psychiatr Boss seznamuje s knihou M. Heideggera Bytí a čas. Prohlašuje o ní, že se
v ní setkal s takovou otevřeností myšlení, která obstála i před nejostřejší kritikou jeho
psychotické kolegyně. Boss oceňuje na fundamentální ontologii zřejmý a nezkreslený
fenomenologický popis lidského rozumění bytí.
Zopakujme si, že pobyt jakožto bytí-na-světě, je vždy možností rozumět přítomnému,
tedy rozumět bytí danosti. Pobyt jednotlivé danosti oslovují a nárokují, přičemž se tato
vztahování odehrávají jako vynakládání určitých konkrétních životních možností. Boss
správně pochopil snahu Heideggera ukázat, že vztah nějakého člověka k určité danosti není
pouze dvoupólovým poměrem - ten obvykle naznačuje bytostný charakter vztahu mezi dvěma
neživými předměty. Oním bytostným charakterem vztahování pobytu ke jsoucím danostem je
především vztaženost prostřednictvím bytí jsoucna samého. Pro lékaře-psychiatry to
znamená, že to co se s ním setkává - například halucinující pacientka - nechává být a platit
v její původní hodnotě a neporušenosti a že se vůči tomu chce osvědčit jako „věrný strážce a
služebník bytí“.
Za toto nové porozumění byla pacientka velmi vděčná a začala nyní plodnější cesta
léčby. Boss Dr. Coblingové otevřeně přiznal, že opravdu nemá smysl udělovat jedné
skutečnosti prioritu před druhou. Je třeba reality halucinované i nehalucinované nechat platit
jakožto fenomény a vždy uvážit co nejúplněji jejich významový obsah. Ten se jak známo
vždy sobě přiměřeným způsobem váže k existenciálním možnostem určitého pobytu a zajisté
před nimi nelze zavírat oči a ucpávat si uši. Boss doporučuje pacientce, aby už všechny ty
špióny a pokrytecky pobožné stařeny vpustila dovnitř a nebála se jich. Ta s důvěrou a
trpělivostí všechny halucinatorní vpády snáší. Časem Dr. Coblingová začala halucinovat i
jemné dívčí a dětské tváře. Boss nyní správně odhaluje pacientčinu potřebu být jako malé
dítě. Dr. Coblingová si u něj v ordinaci dumlá palec, vříská, nechává se krmit z kojenecké
láhve a hraje si dokonce se svými vlastními výkaly.
V těchto fázích léčby se terapeut musel varovat toho, aby i jen nejjemnějším gestem
naznačil pocit hnusu nebo ironického smíchu. Pacientka by jej okamžitě začala vnímat jako ty
prudérní „vychovatele“, kteří ji dosud olupovali o všechny možnosti, jež by jí ukázali cestu
k ní samé. Vyvrcholení terapie začalo nastávat, když Dr. Coblingová halucinuje tajemně
maskovanou krásku a nebojí se otevřeně přiznat nové sexuální vzrušení na analytických
hodinách. Cítila se v této době velmi uvolněně a halucinace ustávaly. Pak však konečně přišla
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vrcholná krize, během níž musel Boss navštívit pacientku po jejím telefonátu, v němž vážně
hrozila suicidiem a nutkavou touhou pít svou vlastní krev. Boss jí mj. vysvětluje, že její touha
rozříznout svou fyzickou sféru je vlastně původně nedostatkem odvahy v přeneseném smyslu
otevřít své srdce a nechat z něj tryskat své city.
Zápas, který Dr. Coblingová sváděla, tedy byl bizarním způsobem učení, v tomto
případě odvahy milovat. Učí se přijímat své fyzické tělo a díky meditacím, které si sama
objevila, zjišťuje, že Bůh proniká všechno: i neřestnou tanečnici, kterou vymodelovala z
hlíny.
V závěru kapitoly „Jak jednomu terapeutovi ...“ Medard Boss píše: „Od té doby
uplynulo 15 let. Za celý ten čas se u této ženy neprojevily nikdy ani ty nejmenší schizofrenní
symptomy. Na druhé straně se však také paní Dr. Coblingová již nikdy nevrátila ke svému
předchozímu povolání. Mezitím dozrála v sochařku, proslavenou daleko za hranicemi své
země. Zároveň dospěla k trvalému milostnému vztahu s partnerem, který se k ní hodí.“ 57
2. Depresivní existence
Člověk je vždy už předem rozevřený ekstaticky do světa a vždy určitým způsobem
naladěn. Člověk, který je smutný, se uzavírá a stává se nepřístupným. Být depresivní znamená
stahovat se z možností, které nabízí otevřenost světu. Z hlediska vnímání času je pro
depresivní pobyt budoucnost jeho bytí tak těžká, že rezignoval na veškerou naději a
přítomnost není čím vyplnit. Pobyt nemá čas „pro něco“. Čas depresivního se již nenaplňuje
oním kairologickým smysluplným otevřením se přítomnému, nýbrž je něčím, co nekonečně
v mechanické chronologičnosti nesmyslně míjí. Aspektem prožívání času se u melancholika
zabýval také Ludwig Binswanger v knize „Melancholie und Manie“. Binswanger u svých
melancholických pacientů odhaluje, že mají skrz na skrz narušené časování: nad minulými
možnostmi prožívá lítost a minulost neakceptuje jako něco, co se již stalo. Budoucnost neguje
tím, že předpokládané zlo, se pro něj stalo již něčím reálným. Depresivní člověk se jednoduše
řečeno zastavuje v čase. K problematice subjektivního plynutí času u depresivních a
mánických pacientů se ze současných českých autorů vyjadřují ve společné práci také Karel
Flaška a Panajotis Cakirpaloglu (2013).58
Podobně lze hovořit o prostorovosti či prostorování pobytu. Melancholik má strach ze
změny, setrvává v pohybové chudobě. Má strach z překročení hranic, neboť to by jej vyvedlo
z bezpečného pořádku. V nutnosti mít pořádek se vytrácí élan vital, jak o tom píše například
G. Condrau. 59 Melancholicky laděný světavztah a spolubytí se vyznačuje dále potřebou být
vždy po ruce tomu, kdo jej o to požádá. Heidegger nazývá tuto formu obstarávání druhých
jako zastupující péči. Melancholik - nikoliv snad už těžkou endogenní depresí stižený pacient
- je přichystán být vždy korektní, ohleduplný a pomáhající ve spolubytí. Je přichystán pomoci
všem okolo, ale sebe z této péče vynechává. Před druhými se v obraně stahuje a zároveň se
snaží vyhovět jejich nárokům, což jej uvádí do izolace. Mnozí daseinsanalytičtí terapeuti
upozorňují, že u těchto typů pacientů je zpočátku také nutná spíše zastupující péče, než-li
terapie předbíhavá, uvolňující k samostatnosti.
S ohledem k existenciálu „bytí-k-smrti“ je třeba říci, že melancholický a tím více
depresivní pacient, nezažívá žádné uskutečňování svých existenciálních možností. Jeho
sebenaplňování směrem do budoucnosti je právě znehodnocením toho, co Heidegger od
smrtelného bytí očekává: permanentní vyzývání k realizaci a opatrování autentického pobytu
zde na světě. Tam, kde to ještě lze, je třeba namířit zbylé síly rozleptávající každou životní
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možnost, na proražení hradeb bránících cestě k sebepoznání. Odhodlaně je třeba vystát
nejtěsněji uzavřený prostor vlastního bytí, v němž se jistě může rozevřít rozsáhlý prostor
uvolněné prosvětlenosti. Melancholické vyladění bývá rovněž výzvou odpovídat na
požadavky života nikoliv potlačeným smutkem nebo vztekem, ale schopností akceptovat vždy
danou vrženost, kterou jsme vyzýváni v přítomnosti převzít jako eventuelní přechod do
svobodnější budocnosti.
Depresi je možno také rozumět jako vyhrocené konfrontaci s výše analyzovanou
nemožností být na světě doma, a připustit si pomíjivost vezdejšího bytí, jeho konečnost, v níž
se ovšem pro mnohé z nás může naopak skrývat touha po moudrém a blaženém sjednocení
s bezčasím… Pro mnohé je však upadání do hlubokého smutku svůdné. Jakoby se jejich
existence realizovala právě vábením k sebedestrukci, na jejímž konci je přece jen očekáváno
uvolnění od zátěže světa, který ztratil na hodnotě. Daseinsanalýza je v tomto ohledu typem
terapie, která, pokud je k tomu pacient alespoň trochu ochoten, by jej mohla přivádět
k autentickému prožití smutného vyladění se všemi významovými a hodnotícími
souvislostmi. V opravdově prožitém smutku se zjevují objekty naší bolesti zpravidla silně
zpředmětněny, jako objekty k mání, čímž samozřejmě ztrácí na svém bytostném charakteru.
Analýza depresivní existence mě přivedla k poznatku, v pojednávaných souvislostech
sice poněkud abstraktnímu, nicméně o to naléhavějšímu: každé pojímání života, druhých lidí,
životních možností, ale i náboženství a absolutna jako objektů k disponování je falešné a
ztrácí ze zřetele původní vyladěnost, v níž se ozývá to, co by Heidegger nazval jako hlas bytí.
V něm jsou všechny emocionální rozlady zrušeny asi tak, jako se zklidní naše srdce,
poslechne-li autentický hlas svědomí. Člověk je ek-staticky (ve smyslu vy-strčený) otevřený
jevícímu se světu věcí v jejich významech v určitém způsobu naladění. Ve smutku se uzavírá
a stává se nepřístupným. V mánii má člověk naopak celý svět před sebou, stává se jeho pánem
a bujarým bavičem. V mánii se vnímání času rovněž modifikuje, a to tak, že z nepřeberného
množství výzev bytí na světě si mánií stižený člověk nestíhá vybrat. Je posedlý myšlenkovým
tryskem, který jej žene k extrémní povídavosti, touze dosáhnout maxima z přítomného
okamžiku. Podle individuálního založení se touha a přání realizuje od smyslněexhibicionistických výstřelků po spasitelské exhibice v oblasti duchovní. Zatímco má
melancholik strach ze změny a je uvězněn ve svých smutkem vytýčených hranicích, mánické
vyladění nikdy nemůže mít pro svůj životní elán dost místa, přátel a času. A zatímco v depresi
se zažívá pobyt ve svém ponížení zpředmětněně, v mánii může dosáhnout nebývalého
rozkvětu ve smyslu manipulativního ovládnutí svého bytí na světě. Je zřejmé, že i tento typ
vyladění je třeba usměrnit do „vnitřní“ veselosti a projasněnosti, jakéhosi rozjařilého ztišení,
v němž se jednotlivé časové extáze ustalují v přítomnosti, která dává pozornému a trpělivému
šanci se šťastně setkat s oním vždy přítomným bytím.
3. Narcistické a hysterické bytí
Pro pojem neurózy nebo moderněji řečeno neuroticity, kolem kterého kroužím při
představování daseinsanalytické psychopatologie, je směrodatný rozsah omezení svobody. U
všech neuróz lze nalézt vyladěnosti a způsoby chování, kterými se vyznačuje i „zdravý“
člověk. Proto i někteří daseinsanalytičtí autoři, např. A. Hicklin 60 rozlišují zdravý a
patologický narcismus. Zdravý narcismus zahrnuje vše, co patří k vývoji pravého, vlastního
sebou-samým-bytí (das Selbst-Sein). Patří sem podle Hicklina uvědomění si toho, co mi je
vlastní a důvěru v to, znalost vlastních hranic, tzn. vlastních možností a jejich přijetí. Pobyt
vycházející z takového sebebytí nepotřebuje podporu z „nevlastního sebe“ (das Man Selbst).
Neshlíží se podle Hicklina v ideálech a absolutních dokonalostech.
Musím však ihned dodat, že Hicklinův pokus vystavět most, tedy přinejmenším
jazykovou a významovou spojnici mezi Heideggerovým sebou-samým-bytím a Kohutovým či
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psychoanalytickým „sebe“, je velmi pochybný. Srovnání daseinsanalytického pojetí
s psychoanalytickým je možné jen potud, budeme-li brát v úvahu základy těchto koncepcí. Ty
jsou ovšem od sebe vzdáleny jako „nebe a dudy“.
Heideggerovo sebe-bytí jakožto jedinečně vlastní bytí pronikající celou existenci
pobytu, na základě čehož se může člověk stále cítit a být týmž, se vynořuje vždy v odvaze
vymanit se z anonymního, veřejného „Man - Selbst“. To, co člověka vyznačuje, je jeho poměr
k bytí: „...je vlastně tímto vztahem korespondence a je pouze jím.“61
Naproti tomu psychoanalýza a psychologie jako věda má na mysli zcela odlišné sebebytí, přestože se zpravidla tak jako většina věd, neobtěžuje tázat po svých teoretických
základech. Toto sebe-bytí vychází totiž z určení člověka jako subjektu. Subjekt je
descartovsky izolovaným „já“, které si v souladu s tím danosti světa naproti sobě udržuje jako
objekty. Stává se heroickým tvůrcem jsoucího, určujícím subjektem pro veškeré jsoucno. Pak
dochází ke klamnému ontologickému zdání, že všechno, co se s námi setkává, existuje jen
potud, pokud je to výtvor člověka a ten jakoby se již setkával všude jen se sebou. Ale ten se
samozřejmě již se svou podstatou nesetkává, to znamená se vztahem k vlastnímu bytí.
Tyto myšlenky jsou předstupňem k následnému popisu narcisticky vyladěného
světavztahu, tj. fenomenologické interpretace bytí člověka, který se nemůže setkat se sebou
samým. Narcistický člověk realizuje své spolubytí jednoznačně instrumentálním
způsobem, druhý člověk je mu předmětem spotřeby, je svého druhu zbožím. Druhý
člověk není vnímán a ponechán svému vlastnímu bytí. Narcistický pacient vyhledává
zpravidla ty nejvěhlasnější terapeuty, u nichž předpokládá, že mu dají pro jeho nutkavě
vyžadující pocit vlastní hodnoty „kulaté razítko“ nejvyšší autority.
Dalšími charakteristickými rysy narcisticky laděných existencí je závist a žárlivost zde se zjevuje majetnický a egocentrický charakter narcismu. Dále je to odmítání vidět, co se
skutečně ukazuje, a místo toho se honí za přízrakem, je opájen zdáním. Zajímavým zjištěním
je to, že při narcistickém zhroucení, kdy povýšené ego je něčím nebo někým „setřeno“,
dochází zpravidla k depresi a agresivní abreakci. Deprese je u narcistů nicméně nápadná tím,
že tzv. pocit viny je naprosto deficientní. Pakliže k narcistickému zhroucení nedojde, hrozí
přechod od narcistické neurózy k „hraničním poruchám“, což je například pro daseinsanalýzu
diagnóza z bezradnosti, opatřená negativní prognózou. Zřejmá je u těchto poruch hlavně
chaotická a nekontrolovatelně přepjatá vyladěnost, zkreslené představy o sobě samém, svých
sexuálních preferencích a identitě a životních cílech vůbec. V souvislosti s narcistickým
bytím není zřídkavá u hraničního typu emočně nestabilní osobnosti také snaha se vyhnout
reálnému nebo domnělému odmítnutí. Typické bývá střídání nadměrné idealizace s
následným znehodnocováním v interpersonálních vztazích.
Narcismus je fenomén, který nás ponouká k tázání, jak se stát sám sebou, jak se
vyrovnat s vlastní identitou. Condrau k tomu dodává, že: „Přitom nejde o to přijmout člověka
trpícího narcistickým velikášským bludem, aby přišel na chuť své malosti, anebo toho, kdo je
nemocný bludem malosti, aby mu zachutnala jeho velikost, nýbrž jde o to pokusit se o spojení
zdánlivého s tím, co je. Pocit vlastní hodnoty, vitalita, sebejistota a vědomí vlastní svébytnosti
a svobody nejsou apriori patologické projevy narcistického světavztahu.“ 62
Podobný duch ladění v rámci narcistického bytí fenomenálně vykazuje podle mého
mínění rovněž hysterický typ existence. O „hysterii“ Condrau podává zasvěcené svědectví
také v uvedené knize. Seznamuje čtenáře s klasickými psychoanalytickými pokusy (útěk do
nemoci, primární a sekundární prospěch), antropologickými přístupy Ernsta Michela a
Waltera Winklera (disociace a desintegrace instance zvané „sebe“, respektive příznačná
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diskrepance mezi zanedbatelností vnějšího podnětu a drastičností navazující symptomatiky).63
I když jdou antropologicky orientovaní autoři podle daseinsanalytika Condraua dále než
Freud, zůstávají přesto uvězněni v subjektivistickém předpokladu jakéhosi „personálního
středu osobnosti“. Proto Condrau navrhuje daseinsanalyticky přiměřený výklad hysterického
chování: „U hysterika stojí v popředí zvláštní vyladěnost, zvláštní podoba spolubytí a zvláštní
vztah k tělovosti. (…) Je příliš sensibilní, citlivý, ba „přecitlivělý“, snadno zranitelný, (…)
jeho nastavenost vůči tomu, co se s ním setkává, není „adekvátní“, (…) reaguje neúměrně,
odtrženě od reality, náladově, nekontrolovaně, vrtkavě (…) Často staví na odiv své city. Je to
citový exhibicionista. (…) Dennodenní frustrace na něm ulpívají jako křemínky, po kterých
chodí bos. Právě pro něho platí věta: „Co uráží, přivolá nemoc, neboť jeho uráží prostě
všechno.“ 64
Hysterikovo spolubytí se podle tohoto švýcarského psychiatra a filosofa vyznačuje
tím, že: „nechce předstihující, nýbrž zástupnou péči (…) Hysterik ve svém vztahu napovrch
nesnáší žádný odstup. Vyhledává blízkost natolik intenzívně, že před ním dotyčný člověk
uhýbá. To pro hysterika zase znamená potvrzení jeho méněcennosti.(…) Také to totiž patří
k nastavení hysterika: věčný pocit, že není milován, že není přijímán, přirozeně (a vždy
prvořadě) na základě své nicotnosti, jak se s ní střetáváme v „ bludu malosti“, který je vždy
také „bludem velikášství“. 65
Zde je určitě patrné prosakování narcismu do hysterického nastavení, které bylo dříve,
minimálně do 1. sv. války, připisováno výhradně ženám: jejich potřebě závislé odevzdanosti
se stálými důkazy o její žádoucnosti. Je zajímavé až úsměvné, že s tím, jak bylo možné
postupem času připisovat hysterické symptomy rovněž mužům, se od této diagnózy lékaři čím
dál víc podle Condraua odkláněli66 a používali například diagnóz somatoformní porucha,
posttraumatická stresová porucha apod. Pro analytika bývají, jak známo, hysteričtí pacienti ti
nejobtížnější (mají na něj vysoké nároky, vměšují se do jeho osobního života, patrná je
tendence k agování). V tělování existence je u hysterika typická v mnohých případech
psychoanalyticky řečeno „konverze původně psychického (vztahového) symptomu v příznak
tělesný.“ Daseinsanalytik v tom zpravidla spatřuje tendenci obcházet vlastní zodpovědnost a
nutnost sám vědomě učinit rozhodnutí. Neurotické (nesvobodné) nastavení pak musí nalézt
svůj výraz v tělové oblasti. Hysterikovo bytí ve světě má zároveň často citové prožívání
malého dítěte, pro které je zásadní okamžité uspokojení přání bez ohledu na potřeby druhých.
Nepřizpůsobivé myšlení je závislé na aktuálním emočním naladění, kterému chybí schopnost
své city reflektovat a diferencovat. Všechno kolem pak hysterik halí do jednoho hávu své
nálady. K druhým přistupuje tato osobnost velmi natěsno, aby se ujistila o své žádoucnosti, a
vyžaduje být milována bez schopnosti city druhých k ní opětovat. Má potřebu eroticky svádět
svým dokonale pěstovaným zevnějškem navzdory své časté nejen citové, ale i sexuální
chladnosti. V případě odmítnutí má podobné reakce jako narcistická osobnost. Vyhledává
úspěšné osoby, z jejichž lesku a exkluzivity se snaží těžit. Běžně u ní dochází k somatizaci
psychických problémů, zveličování vlastního utrpení a dožadování se nadstandartní péče a
pomoci.
Souhrn
Tímto jsem předvedl některé možnosti fenomenologických vhledů do psychických
poruch a ukázal ontickou (praktickou) aplikaci základních ontologických (teoretických)
existenciálních vodítek pro popis lidského bytí, které se nemůže ubírat k plné realizaci svých
bytostných určení, neboť je psychózou nebo neurózou stiženo zúžením a zkalením svého
pohledu na svět. Budeme-li chtít vidět situaci nemocného člověka v širším dějinném kontextu,
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pak můžeme říci, že je rovněž výrazem chorobnosti moderní lidské společnosti jako takové,
neboť i ona je postižena zúžením existenciálního prostoru na to, co se běžně nazývá jako
konzumní materialismus. Tento způsob bytí člověka je zaklíněn dle Heideggera původně
v systému Ge-stell, redukujícího tzv. realitu pouze na měřitelná fakta.
Literatura
Binswanger. L. (1961). Melancholie und Manie. Bern: Benteli Verlag.
Boss, M. (1963). Gedanken über eine schizofrene Halluzination. In: Schweiz. Archiv für
Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Volume 91, K.1.
Boss, M. (1961). Die Bedeutung der Daseinsanalyse für die psychoanalytische Praxis. In:
Zeitschrift fürPsychosomatische Medizin , Vol. 7, No. 3.
Boss, M., Condrau G., Hicklin, A. (1977). Leiben und Leben. Beiträge zur Psychosomatik
und Psychotherapie. Bern: Benteli Verlag.
Boss, M. (1979). Von der Psychoanalyse zur Daseinsanalyse.Wien:Europa Verlag.
Boss, M. (1982). Von der Spannweite der Seele. Bern: Benteli Verlag.
Boss, M. (1992). Nárys medicíny a psychologie. Havířov: Vydavatelství JaJ.
Condrau, G. (1998). S. Freud a M. Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a
psychoterapie. Praha: Triton.
Condrau,G. (2003). "Ich bin, ich weiss nicht wer". Philosophische und psychotherapeutische
Gedanken zu einer modernen Sinn- und Lebensforschung anhand eines mittelalterlichen
Spruches. Zürich: Wolfbach Verlag.
Čálek, O. (1997). Úvod do daseinanalýzy. In: Psychoterapie III. Sborník přednášek Pražské
psychoterapeutické fakulty.Pp. 9-30. Prague: Triton.
Flaska, K. & Cakirpaloglu, P. (2013). Subjective time experience in depression and mania –
a controlled experimental study. In: Compiladores: Raúl Quevedo-Blasco,Víctor J. QuevedoBlasco.Avances en psícologia clínica. 2013. Pp. 973-986. Granada: Facultad de Psicología.
Universidad de Granada.
Heidegger, M. (1957). Identität und Differenz. Pfullingen: Neske.
Heidegger, M. (1996). Bytí a čas. Praha: OYKUMENH.
Hicklin, A. (1984). Daseinsanalyse und Narzissmustheorie. Daseinsanalyse. Jahrg.1., Pp.
81-131.Wien: Internationale Vereinigung fur Daseinsanalyse.
Jirásek, I. (1999). Prožitek a ideál. In: Olympijské ideály v současném světě. Proceedings
from the Symposium held in May 1999 in Olomouc. Olomouc: Hanex.

O autorovi:
Doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D.
Právnická a Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Oblasti odborného zájmu:
fenomenologická filosofie a psychologie, transpersonální psychologie, orientální filosofie a
spiritualita.

33

Integrující pojetí lidské přirozenosti v psychologii
Panajotis Cakirpaloglu

Abstrakt
Článek konfrontuje nosné psychologické teorie o lidské přirozenosti v etickém a
dynamickém kontextu. Etický rozbor člověka v psychologii mimo jiné navazuje na
Schopenhauerovo dichotomní vymezení dobra a špatnosti, rozlišujíce přitom špatnost od zla,
zatímco dynamická analýza se soustřeďuje na vymezení významu vrozených a získaných
dispozic osobnosti z užších a často protikladných epistemologických pozic psychoanalytické,
behavioristické a humanistické perspektivy.
„Ideologické“ nesoulady mezi teoriemi osobnosti mají přímý dopad na každodenní
praxi psychologů, zejména v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie. Dosvědčují to četné
vesměs parciální modely psychodiagnostické interpretace osobnosti, ale také pestrá škála
psychoterapeutických směrů s odlišnými cíli, metodami a důrazy, které kladou na typ relace
mezi terapeutem a klientem.
Cílem článku je nastínit model integrujícího pojetí člověka v psychologii, který
překonává formální a obsahové nesrovnalosti ve stávajících teoriích osobnosti a zároveň
podněcuje pozitivní vývoj psychologické epistemologie, etiky a praxe. Pro tento úkol se jako
optimální jeví Jungová analytická a Bandurová sociálně-kognitivní teorie, které v duchu
holizmu explikují osobnost jako funkční jednotu intrapsychických a sociálněpsychologických interakcí.
Klíčová slova
Dobro, etika, osobnost, psychodiagnostika, psychoterapie, špatnost, zlo.
Abstract
The article confronts the basic psychological theories of human nature in ethical and
dynamic context. Ethical analysis of human psychology, among other, builds upon
Schopenhauer dichotomous definition of good and evil, while differentiating badness from
evil, whereas the dynamic analysis focuses on defining the importance of inherited and
acquired dispositions of personality from narrow and often contradictory epistemological
positions of psychoanalytic, behavioral and humanistic perspectives. In general, the
psychological approach to the human nature may be marked as continuity of axiological
traditions of philosophies and religions with all of the premises, controversies and relations
between the axiological sciences.
"Ideological"discrepancies between the theories of personality have a direct impact on
the everyday practice of psychologists, especially in the field of psycho-diagnostics and
psychotherapy. On the one hand, there are numerous partial models of psycho diagnostic
interpretation of the personality related to psychoanalysis, cognitive and humanistic school.
On the other hand, psychotherapy also consists numerous curative techniques derived from
the mentioned triad of psychological theories, while each treatment is favouring its own goals,
methods and the type of relationship between the therapist and client.
This article aims to outline a model of an integrative concept of man in psychology,
which overcomes the formal and substantive discrepancies in the existing theories of
personality and at the same time encourages positive development of psychological
epistemology, ethics and practices. For this task, the optimal appears Jung’s analytical and
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Bandura’s social cognitive theory, which, in the spirit of holism, explicate the personality as a
functional unity of intra psychic and socio-psychological interactions.
Keywords
Badness, ethics, evil, goodness, personality, psycho-diagnostics, psychotherapy.
Úvod
Psychologický rozbor lidské přirozenosti odkrývá dvě prolínající se otázky: Jaká je
lidská přirozenost (z morálního hlediska) a jaké jsou nejvyšší dynamizmy (procesy) na
počátku vývoje osobnosti? Obě otázky vyvolávají polemiky a koncepční rozpory mezi
psychology, kteří na ně odpovídají zejména ve svých teoriích osobnosti.
První otázka se tedy týká psychologického určení lidské přirozenosti. Zde psychologie
zaujímá tři poměrně neslučitelné pozice: člověk je imanentně dobrý, zlý nebo eticky neutrální.
Odpověď, na tuto první otázku o lidské přirozenosti, je provázána s odpovědí na druhou
otázku, čímž je objasnění původu nejvyšších psycho-sociálních a spirituálních dynamismů
osobnosti, zejména individuálních hodnot a etičnosti. Souhlasně s tím početná skupina
psychologů hájí myšlenku, že hodnoty a etičnost existují mimo jedince. Vytvářejí se zejména
uvnitř kultury a společnosti, posléze se tyto externí obsahy usazují v osobnosti v průběhu
výchovy, socializace, akulturace atd. Toto stanovisko v psychologii odráží širší filosofické
pojetí a známe je jako hodnotový (etický) transcendentalismus. Na opačném pólu stojí
koncepce, která pojetí dobra a mravnosti považuje za imanentní kvalitu lidské přirozenosti.
Člověk je tvůrcem veškerých lidských hodnot včetně etických a morálních, čímž potvrzuje
vlastní individuální a společenské bytí. Tato pozice je známa jako hodnotový empirismus.
Dobro a špatnost
Základními atributy člověka jsou dobro a špatnost. K vymezení povahy lidského dobra
a špatnosti existují, napříč filozofií, teologií nebo psychologií, různé, ba i protikladné názory.
V Bruggerově Filozofickém slovníku dobro je definováno utilitaristicky ve smyslu „všeho, co
může zdokonalit jsoucnost, a je pro něj tím, oč je třeba usilovat“ (1994, s. 111). Humanistická
či existencialistická podoba tohoto pojetí vyzdvihuje sebeaktualizační procesy osobnosti.
V tom smyslu dobro představuje naplnění přirozených sklonů člověka k růstu a štěstí. Na
opačné straně dobra jsou špatnost (angl. Badness) a zlo (angl. Evil). Zatímco špatnost lze
chápat jako negativní tendence k někomu nebo něčemu, zlo představuje negativní jev,
zbavený etického významu, např. nemoc, smrt atd. Podobně o špatnosti a zlu uvažuje
Schopenhauer. V prvním spisu díla Svět jako vůle a představa Schopenhauer vymezuje zlo
jako „všechno, co není v souladu s jakýmkoli úsilím vůle“, zatímco špatnost jako “negativní
vztah konkrétního jedince k jiné osobě, lidem nebo objektům“ (1997, s. 287). Zlo představuje
abstraktní a absolutní pojem, zbavený etického významu, zatímco špatnost je vždy konkrétní,
relativní a neetické.
Dobro, zlo a špatnost tradičně rozebírá klasická literatura v kontextu odhalení lidské
přirozenosti. Přední znalci lidské přirozenosti, například F. Dostojevskij nebo H. Hesse
nepochybují o tom, že podstatu člověka tvoří obě protikladné tendence. Tak Dostojevskij
v Bratrech Karamazových píše: „Ó, my jsme bezprostřední, my jsme dobro a zlo v
podivuhodné směsi, my jsme milovníci osvěty a Schillera a zároveň se potloukáme po
hospodách, a vytrháváme opilcům, našim spolupijanům, vousy“ (1979, s. 472). Podobně také
smýšlí Hesse v psychologickém románu Demián: „Pořád, až moc těsně stahujeme hranice své
osobnosti! Ke své osobě ustavičně počítáme jenom to, co rozlišujeme jako individuální, co
poznáváme jako odchylné. Jenže my přece pozůstáváme ze všeho, z čeho se skládá svět,
každý z nás, a právě tak jako naše tělo v sobě nese celý vývojový rodopis až k rybám a ještě
mnohem dál nazpět, máme i v duši všechno, co kdy žilo v lidských duších. Všichni bohové i
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ďáblové, jací se kdy vyskytovali, ať u Řeků a Číňanů či u Zulukafrů, všichni jsou v nás, jsou
tu jako možnosti, jako přání, jako východiska. Kdyby lidstvo vymřelo až na jedno jediné
jakžtakž nadané dítě, které nikdy neprošlo žádnou výukou čehokoli, toto dítě by znovu
odhalilo veškerý běh věcí, dokázalo by vyprodukovat bohy, démony, ráje, příkazy i zákazy,
Staré i Nové zákony, všecko by dovedlo znovu vytvořit" (1987, s. 99).
Dobro a zlo se v psychologii zpravidla vyskytují v rámci teoretického vymezení
osobnosti. I zde jsou patrné disonantní názory na přirozenost člověka, přičemž někteří znalci
v osobnostním jádru postulují inherentní špatnost, druzí dobro, zatímco třetí buď obojí, dobro
a špatnost, nebo žádný etický rozměr. Zakladatel psychoanalýzy, Freud, je zastáncem vrozené
špatnosti člověka. V díle Nevolnost civilizace tuto vlastní tezi argumentuje slovy: „Člověk
není něžné, přátelské jsoucno, které touží po lásce a které se jednoduše brání, když je v
ohrožení. Agresivní tendence je, ve významné míře, část jeho pudové výbavy“ (2010, s. 85).
Opačný názor o inherentním dobru člověka zastávají zejména psychologové humanistického
zaměření. Jedním z protagonistů tohoto pojetí je Karl Rogers, který v díle Stávání se
osobnosti (angl. On becoming a person) píše: „Jedním z nejvýznamnějších vhledů, který
vzešel z klinické zkušenosti, souvisí s rostoucím přesvědčením, že nejhlubší jádro lidské
přirozenosti, nejhlubší vrstva jeho osobnosti je ve své podstatě pozitivní“ (1961, s. 77).
Podobný humanistický názor sdílí Gordon Allport v díle Skladba a růst osobnosti (angl.
Pattern and growth in personality): „Mé vlastní stanovisko pramení z obecných evidencí, dle
kterých člověk není robot, který pouze reaguje. Fakta spíše nasvědčují, že člověk je bytí s
jedinečným potenciálem pro vlastní vývoj“ (1961, s. 8). Posléze, tradiční behavioristická
škola v USA postuluje, že člověk je ve svém jádru eticky neutrální a že veškeré jeho dobré a
špatné vlastnosti pocházejí z okolního světa. V kontextu pozitivistického pojetí člověka
přední neobehaviorista Burrus Skinner v díle Věda a lidské chování (ang. Science and Human
Behavior) píše: „Člověk je hédonista, který hledá uspokojení a vyhýbá se bolesti. Chování
určují vnější činitele, je naučené a skládá se z četných asociací. Jelikož člověk je ovlivněn
biologickými a sociálními okolnostmi, otázka o jeho svobodě a zodpovědnosti zůstává mimo
vědecké pojetí o lidském chování“ (1965, s. 412). Podobné stanovisko převládává i mezi
faktorovými psychology, zejména u Raymonda Cattella, který ve studii Vědecká analýza
osobnosti (angl. The Scientific Analysis of Personality) argumentuje: „Člověk je energetický
systém fungující v souladu se zásadami podněcování a redukce napětí… Někdy je konečný
výsledek příznivý (integrovaná osobnost), jindy nepříznivý (dezintegrovaná osobnost). Tudíž,
někteří lidé jsou dobři, jiní nikoliv“ (1965, s. 316).
V dalším textu představíme triádu konfrontovaných psychologických pojetí o
přirozenosti člověka a implikace rozdílných psychologických přístupů k této problematice
v klinické praxi, zejména v psychodiagnostice a psychoterapii. Závěrem vyzdvihneme hlavní
teoretické premisy jednoho z možných modelů integrace dílčích psychologických pojetí a
také potenciální přínos holistického řešení antropognostické otázky o přirozenosti člověka.
Stěžejní psychologické doktríny o přirozenosti člověka
Triádu poměrně neslučitelných pojetí o lidské přirozenosti tvoří klasická
psychoanalýza,
humanistická
psychologie
a
neobehaviorizmus.
Disonantnost
psychologických názorů lze hodnotit z pohledu základního axiologického postoje, učení o
původu hodnot, posléze související etické pozice té které školy.
Jak již bylo uvedeno, Freud postuluje vrozenou špatnost člověka, ke které nalézá
nespočet očividných nebo maskovaných příkladů jako jsou pomluvy, sadistické nebo
masochistické projevy, vraždy, sebevraždy, soupeření, války apod. V Nových přednáškách
(angl. New introductory lectures) Freud varuje před lehkomyslným přijetím opačného názoru:
„Víra v dobrou lidskou přirozenost představuje jednu z oněch nešťastných iluzí, …, které ve
skutečnosti přinášejí jen neštěstí“ (1979, s. 199). Etická pozice psychoanalýzy je, v podstatě,
transcendetalistická, neboť tvrdí, že hodnoty člověka pocházejí ze společnosti a kultury.
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Internalizované hodnoty tvoří etickou složku Superego a působí jako direktivní princip
„musím nebo nesmím“. V kontextu pojetí o inherentní špatnosti člověka Freud postuluje:





dítě se rodí jako egocentrické a hédonistické bytí
Id (počáteční složka osobnosti) se řídí principem slasti
součásti Id je pud smrti (Thanatos), jehož významným derivátem je agrese
základní funkce morálky je chránit společnost před špatným člověkem.

Jde-li o vymezení původu lidských hodnot, Freud vyzdvihuje skupiny vrozených a
získaných hodnot. Vrozené hodnoty jsou hodnotami nevědomého a Id a především zahrnují
primitivní preference nebo také cíle naplňující biologickou neochvějnost primitivních potřeb.
V tomto biologickém prostoru panuje touha po slasti a tendence bezpodmínečného uspokojení
aktuálních potřeb. Na druhé straně, získané hodnoty jsou hodnotami Superego, zejména
mravní normy, zábrany, příkazy a další psychosociální obsahy související s naplněním
idealizovaného obrazu dokonalé osobnosti. Zde Freud postuluje dvojí původ získaných
hodnot: biologický a interakční. V prvním případě hodnoty Superego tvoří sublimované
obsahy primitivních tendencí Id, např. altruizmus jako sociálně přijatelná podoba původní
agrese. Interakční hodnoty Superego nastávají cestou ztotožnění jedince se
zásadami významné autority, institucí či ideologií. Jde především o morální normy, hodnoty
dokonalého růstu, politické orientace apod. Stěžejním cílem Superego je nahrazení principu
slasti (Id) principem dokonalosti. Jde-li o pozitivní transformaci původní negativní povahy
osobnosti či lidstva, Freud v Nových přednáškách nepochybuje o významu Superego a
vyšších hodnot: „Superego se jeví jako reprezentant mravních omezení, jako zástupce úsilí o
sebezdokonalení jako to, co můžeme nyní z vyšších stránek lidského života psychologicky
postihnout“ (1979, s. 156).
Shrneme-li, Freud se hlásí k etickému transcendentalizmu v psychologii, zejména
kvůli jeho doktríně o nadindividuálním původu nejvyšších psychických dynamizmů
osobnosti. V tomto kontextu sklízel řadu kritik, zejména kvůli postulování významu
autoritární výchovy pro blokování nebo společenskou přeměnu původní hédonistické povahy
člověka. Sociální psychologie osobnosti nesouhlasí s tezí, že strach jako negativní emoce,
pozitivně mění lidskou přirozenost. Spíše naopak, strach z autority omezuje spontaneitu
projevu a v konečném důsledku vývoj autoregulačních mechanizmů osobnosti. Jde-li o
morálku, autoritární výchova a ztotožnění se s trestající či omezující autoritou omezuje
morální růst osobnosti, která zpravidla nepřekročí nižší vývojovou etapu morální
heteronomie.
Humanistická psychologie vyvinula zcela opačnou teorii o přirozenosti člověka.
Výchozími postuláty Maslowa, Rogerse, Frankla a dalších fenomenologických psychologů
jsou: člověk je v podstatě dobrý, v jádru osobnosti jsou potenciály k všestrannému růstu,
posléze člověk je tvůrcem vlastních hodnot. Zde jsou patrné humanistické teze antických
filozofů, zejména Sokrata, Aristotela nebo stoiků, ale také Nietzscheho pojetí o vrozeném
dobru člověka, nebo také latentní potřebě osobnosti k všestrannému a nepřetržitému růstu
(sebeaktualizace). Jako přední humanistický axiolog Maslow v díle Motivace a osobnost
(angl. Motivation and personality) vyzdvihl prioritu psychologie, zejména odhalení
psychických podmínek lidské aktivity: „Individuální chování spadá do řádu fenoménů, které
nelze vysvětlit fyzikálními zákony, nýbrž motivy a hodnotami jedince“ (1970, s. 67). V tom
kontextu hodnoty člověka jsou výsledkem interakce mezi vnitřními (biologické) a vnějšími
(kultura) činiteli. V proslulé hierarchii motivů Maslow, vedle nižších, homeostatických
dispozic, naznačuje působení vyšších, růstových hodnot, o nichž alternativně hovoří jako o
metamotivech nebo B - hodnotách (bytí od angl. Being). Povahu těchto, pro člověka,
typických hodnot pak vymezuje v článku Teorie metamotivace. Biologické kořeny
hodnotného života: (angl. A Theory of Metamotivation. Biological Rooting of the ValueLife): „Hodnoty jsou pudové nastavení pro vývoj latentních potenciálů v souladu s danou
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kulturou“ (1967, s. 37). Tento vývoj mají psychologové na mysli v souvislosti s pojmy
seberealizace, sebeaktualizace apod. Avšak, optimální vývoj latentních potenciálů osobnosti
často ohrožují restriktivní kultura nebo společenská omezení, o čem píší E. Fromm nebo H.
Marcuse. Maslow v podobném znění vyzdvihuje různá nebezpečí, jež omezují řádný vývoj B
– hodnot, posléze poukazuje na negativní růst osobnosti ve smyslu nezdařené seberealizace.
Vskutku se jedná o zásadní rozvoj specifických osobnostních anomálií, které Maslow označil
pojmem metapatologie. Metapatologie postihuje strukturu a dynamiku osobnosti při
omezeném nebo deprivačním vývoji růstových B – motivů (viz tabulka 1).
Metahodnoty (B)
Pravda
Dobrota
Krása
Celistvost
Živost
Jedinečnost
Dokonalost
Dokončení
Spravedlnost
Prostota
Bohatost
Nenucenost
Hravost
Soběstačnost
Smysluplnost

Patogenní deprivace
Nečestnost
Zlo
Ošklivost
Chaos
Neživost
Jednotvárnost
Nedokonalost
Neúplnost
Nespravedlnost
Matoucí složitost
Chudobnost
Namáhavost
Nedostatek smyslu pro humor
Nepředvídatelnost
Nedostatek smyslu

Specifická metapatologie
Nedůvěra, cynizmus
Sobectví, nenávist
Pochmurnost, vulgárnost
Náladovost, dezintegrace
Pocit vlastní robotizace
Anonymita, Úbytek Self
Bezmocnost, Zrazování
Beznaděj, Perseverace
Nejistota, nedůvěra v právo
Přehnaná komplexnost
Deprese, Stísněnost
Vyčerpanost, Neobratnost
Neradost, Paranoia
Závislost na jiných
Ztráta životního smyslu

Tabulka 1. B-hodnoty, jejich specifická deprivace a patologická změna

Shodné humanistické stanovisko o lidské přirozenosti zastává Carl Rogers. V již
zmíněném díle Stávání se osobností (angl. On becoming a person) Rogers postuluje dobro
jako skutečnou esenci lidské povahy: „Nejhlubší jádro lidské přirozenosti, nejhlubší partie
osobnosti je pozitivní“ (1961, s. 77). Toto zásadní tvrzení Rogers dokládá univerzální
potřebou člověka k vlastnímu růstu. Tudíž, sebeaktualizace je nejhlubší a nejtrvalejší
motivační tendencí k optimálnímu rozvoji latentních potenciálů individuální psychiky.
Sebeaktualizační proces zároveň produkuje autentické hodnoty osobnosti.
Na tomto místě si nelze nevšimnout poněkud idealizovaného pojetí lidské přirozenosti.
Zejména, když Rogers vymezuje původ špatnosti. Přestože byl svědkem různých manifestací
zla, jak u svých klientů, tak v sociálním, historickém či politickém kontextu, ve kterém
působil a žil, Rogersův přístup k lidské přirozenosti je spíše metafyzický, než dialektický.
Tudíž, špatnost nepokládá za součást vrozené psychické výbavy osobnosti, nýbrž za výsledek
negativních kulturních, sociálních a další činitelů, se kterými se člověk setkává. V tom
kontextu souzní Rogersova etická nebo filozofická stanoviska s pozicemi Skinnera nebo
Freuda. Zatímco Rogers a Freud, každý ze svého úhlu, člověka vnímají jednostranně. Zaprvé,
Freud vystupuje s pesimistickým výkladem o vrozeném zlu (Id), zatímco Rogers z pozice
idealistického pojetí o nepochybně vrozeném dobru. Zadruhé, Rogers a Skinner popírají
individuální zodpovědnost tím, že poukazují na externí původ zla, přičemž Rogers postuluje
negativní vlivy pocházející z nedokonalé kultury a společnosti, zatímco Skinner vyzdvihuje
význam negativních operantů (vychovatelé, škola, media atd.) v procesu učení.
Někteří humanističtí psychologové nesouhlasí s jednorozměrným pojetím lidské
přirozenosti. Předním kritikem Rogersova pojetí byl existencialistický psycholog Rollo May,
který v článku Problém zla: Otevřený dopis Carlu Rogersovi (angl. The Problem of Evil: An
open letter to Carl Rogers) píše: „Není sporné, že kultura působí na formování lidské
osobnosti a jednání. Avšak kdo ji tvoří, když ne lidé jako my, plni ctností, ale také
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nedostatků“ (1982, s. 12)? Tudíž, každá kultura je zrcadlem člověka, jeho dobra i špatnosti
v míře, v jaké lidé ve skutečnosti jsou.
Neobehaviorizmus Burruse Skinnera navazuje na senzualizmus Johna Locka.
V kontextu Lockova proslulého rčení „Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech“ (lat.
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu), Skinner vyvíjí radikální psychologické
pojetí o externí determinaci organizmu (člověka). Souhlasně s americkým pragmatizmem a
logickým pozitivizmem postuluje, že:










člověk nevlastní žádný vrozený potenciál pro osobnostní růst
veškerý vývoj člověka závisí na procesu učení již daných obsahů z vnějšího prostředí
dobro a zlo neexistují jako latentní možnosti jedince, nýbrž souvisí s učením vzorců
chování příslušných modelů
Skinner na těchto základech vybudoval etický systém, jehož hlavní zásady uvedl v díle Za
hranicemi svobody a důstojnosti (angl. Beyond freedom and dignity). „Dobro a zlo jsou
konstrukty sociálního a kulturního prostředí a existují mimo člověka“, zní etická pozice
Skinnera o přirozenosti člověka (1971, s. 212). Posléze v uvedeném etickém prostoru
vmístil následující teze:
člověk není zodpovědný za vlastní chování z důvodu, že se nepodílí na utváření vlastní
osobnosti
regulační mechanizmy chování existují ve vnějších podmínkách života
vnější činitelé posilují nebo tlumí kladné a záporné projevy člověka
chválit nebo soudit někoho za jeho skutky je bezvýznamné.

Učením, že je člověk z pozice vrozeného dobra či zla neutrální, Skinner popírá
přítomnost osobnostních potenciálů, ze kterých vyrůstají subjektivní hodnoty. Zároveň
připouští možnost existence individuálních hodnot, ty však pocházejí zvnějšku, z kultury,
společnosti nebo významných autorit. V tomto pohledu se Skinner, podobně jako Freud,
přiklání k pozici etického transcendentalizmu v psychologii.
Odraz dílčích koncepcí o lidské přirozenosti v praxi psychologa
Nesoulad mezi psychologickými výklady lidské přirozenosti zásadně ovlivňuje praxi
psychologa, zejména v klinické psychodiagnostice a psychoterapie. Jde-li o diagnostickou
rekonstrukci osobnosti, se zmíněná disonantnost mezi teoriemi vícenásobně rozrůstá do
četných modelů interpretace. To vše komplikuje validitu psychologické explikace zkoumané
osobnosti a tímto kvalitu odborné činnosti, zejména nezkušených psychologů. Tak,
k psychoanalýze se hlásí nejméně tři diagnostické modely interpretace osobnosti, zejména
psychologická analýza jak klienta, tak psychologa, dále transakční nebo také metapercepční
model. Další, kognitivní výklad osobnosti zahrnuje informační, sylogisticko-probabilistický
nebo také tvarový (Gestalt) model. Posléze, s humanistickým výkladem osobnosti souzní
empatický, metapercepční intuitivní a částečně metapercepční modely (viz tabulka 2).
Teorie
Psychoanalytická

Kognitivní

Humanistická

Modely interpretace
Analýza osobnosti pacienta / psychologa
Transakční
Metapercepční
Teorie informace
Sylogisticko – probabilistický
Gestalt
Empatický
Intuitivní

Tabulka 2. Stěžejní teoretické směry a modely psychodiagnostické rekonstrukce osobnosti
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Z pohledu integrovaného pojetí osobnosti psychologie lze konstatovat, že
metapercepční model již artikuluje prvky psychoanalytického a fenomenologického výkladu
lidské přirozenosti.
Triáda psychologického pojetí člověka je patrná v psychoterapii, máme-li na mysli
použitou metodu, stanovený cíl a dominující vztah mezi terapeutem a klientem. (viz tabulka
3)
Psychoterapie
Metoda
Dynamická
Volné asociace
KBT
Humanistická

Učení
Fenomenologická

Cíl
Restrukturace
osobnosti
Osvojení
adaptivních vzorců
Seberealizace

Vztah: odborník - klient
 (subordinace)
 (subordinace)
(Já - Ty)

Tabulka 3. Hodnocení psychoterapie z pohledu metody, cíle a vztahu

Hlavním cílem psychoanalytické terapie je restrukturace problematické osobnosti
pomocí metody volných asociací. Tento dyádní léčebný proces lze označit jako subordinační
s dominující pozicí terapeuta, jehož odborné autoritě se klient dobrovolně podřizuje. Naproti
tomu, kognitivně behaviorální terapie používá zásady psychologie učení s cílem podpořit
klienta v léčebném procesu osvojování adaptivních vzorců chování. Dominujícím vztahem u
této terapie je rovněž komplementární nadřazenost terapeuta a dobrovolná podřízenost klienta.
Posléze, humanistická terapie zásadně staví vlastní úspěšnost na rovnocenném vztahu dvou
zúčastněných osobností, terapeuta a klienta. Postuluje, že nefalšovaný lidský kontakt skýtá
optimální podmínky pro znovunastavení seberealizačního vývoje klienta a jeho uzdravení.
Model integrujícího pojetí lidské přirozenosti
Komplexní psychologické pojetí člověka se v první řadě obrací na ty teorie osobnosti,
které již přijali a do svých systémů včlenily myšlenky, premisy a také kritéria pro širší,
integrující přístup. V tom kontextu se jako optimální jeví holistické teorie osobnosti, které
tento komplexní psychický fenomén vnímají jako funkční jednotu vnitřních (organizmus a
psychika) a vnějších (člověk a okolí) interakcí. Holistické pojetí osobnost vnímá v kategoriích
potence, cílevědomé aktivity, sebeuvědomění, etické zralosti, emoční stability, seberealizace a
ve stejné řadě komplementární součinnost latentních, aktuálních, vědomých, nevědomých,
psychických, tělesných či sociálních funkcí.
Z aktuálních teorií osobnosti se jako optimální k výše uvedeným holistickým kritériím
hlásí analytická psychologie Karla Gustava Junga a také sociálně – kognitivní perspektiva
Alberta Bandury.
Jung dobro a zlo považuje za vyvážené potenciály v archaickém jádru člověka
(psyché): „Nevědomí není pouze přírodní a zlé, ale je také zdrojem nejvyššího dobra; není jen
temné, ale také jasné, je nejen zvířecí, zpola lidské a démonické, ale zároveň člověka
přesahuje, je nadlidské, duchovní a ,božské‘ v antickém slova smyslu“ (1995, s. 186).
Pojetím, že člověk je strůjcem vlastních hodnot, se Jung přiklání k etickému empirizmu
v psychologii: „Dobro a zlo jsou citové hodnoty, jež spadají výhradně do sféry člověka”, píše
v knize Člověk a duše (1995, s. 177). Jung rovněž postuluje, že proces individuace je
pokročilý vývojový stav člověka, v němž se vnitřní a vnější procesy mísí a slučují. Právě
vnitřní procesy propojují a funkčně optimalizují činnost dílčích složek psychiky, což člověku
umožňuje učit se, jak poznávat a plně akceptovat nové aspekty vlastního jsoucna. Na druhé
straně, vnější procesy jsou, ve své podstatě, interpersonální a slouží, aby člověk skrze
kontakty s významnými Ty a Vy poznával a přijímal vlastní Já. V dialektickém pojetí
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osobnosti Jung včlenil moudrost východní psychologie – Abhidhammy o jednotě
protikladných systémů a funkcí osobnosti. Syntéza všech osobnostních složek je podmínkou
úspěšné individuace člověka a zároveň dosvědčuje pokročilou integraci protikladných
systémů Já a Jáství, osobního a kolektivního nevědomí, Animy a Animu, Introverze a
Extraverze atd.
Posléze, Albert Bandura v sociálně – kognitivní perspektivě vymezil osobnost jako
produkt recipročního působení člověka a situace. Premisy tohoto psychologického principu
vzešly z již úspěšné integrace několika psychologických směrů a škol, tvořící sociálně –
kognitivní perspektivu, zejména psychologie učení, kognitivní psychologie a sociální
psychologie. V nastalém interakčním prostoru proaktivní člověk produkuje hodnoty a sdílí je
ve společnosti. Kruh se uzavírá tím, že hodnotové obsahy kultury se pak prostřednictvím
sociálního učení vracejí novým generacím.
Závěrem, princip reciproční determinace v oblasti lidských hodnot skýtá potenciál pro
vyřešení dlouhodobého rozporu mezi etickým transcendentalizmem a empirizmem.
Očekávaný přínos integrujícího pojetí člověka v psychologii
Komplexní psychologické pojetí lidské přirozenosti skýtá potenciál k vědečtější
explikaci osobnosti. Integrace především podpoří dlouho očekávanou konsilienci dílčích,
avšak ideově blízkých teorií osobnosti. Komplementární sloučení mezi Jungovou analytickou
psychologií a sociálně - kognitivní teorií Bandury otvírá prostor pro integraci dalších
teoretických systémů, především dialektického humanizmu E. Fromma, fenomenologické
psychologie R. Maye, nevyjímaje holistické teorie osobnosti, zejména K. Lewina a K.
Goldsteina.
Dalším významným potenciálem integrujícího přístupu je řešení epistemologických
protikladů týkajících se psychologické explorace lidské povahy. Máme-li na mysli tradiční
spory mezi empirizmem a racionalizmem, elementarizmem a holizmem, nebo také mezi
bezprostředním a nepřímým poznáním osobnosti, integrující psychologické pojetí představuje
optimální model výkladu. Zesílení holistického poznání osobnosti bude podnětem pro
zintenzivnění integrujících procesů v psychoterapii, což nesmírně prospěje k léčbě složitých
psychopatologických stavů. Je to svérázný imperativ za stavu, kdy psychoterapie stále
nereflektuje antropologické obecnější pojetí člověka, nýbrž parciálními přístupy přichází o
člověka jako celek. Integrující psychoterapie rovněž staví na univerzálním jádru úspěšné
léčby, zejména vývoji relační složky mezi terapeutem a klientem. Každá „dobrá“ terapie má
za cíl zlepšení stavu klienta, jehož podmínkou je skutečný lidský vztah, kterého již Rogers
pokládal za svérázný G-faktor psychoterapie, jehož náplň tvoří vřelost, empatické porozumění
a bezpodmínečné přijetí. Posléze, integrující pojetí člověka skýtá osnovu pro překonání
tradiční kontroverze mezi empirizmem a transcendentalizmem v psychologické etice a šíře.
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Vliv úplné digitalizace produktů na sociální klima tvorby podstatných
inovací
The Influence of Fully Digitized Products Development on the Social
Climate That Guides the Process of Disruptive Innovation
Zbyněk Pitra

Anotace
Příspěvek se zabývá optimalizací procesu transferu znalostí od prvního inovačního
nápadu až po jeho úspěšnou komercializaci v podobě plně digitalizovaných produktů.
Transfer znalostí je zabezpečován množinou myšlenkových experimentů, zabezpečovaných
formou kreativní diskuse řešitelského týmu, tvořeného specialisty z různých oblastí
podnikání. Kreativní diskuse musí být účelně ovlivňována, aby inovační řešení postupovalo
k očekávaným výsledkům. Má-li být tento postup efektivní, musí manažer inovačního řešení
vystupovat vůči členům svého kolektivu jako přirozený vůdce, prosadit se osobní, nikoliv
formální mocenskou autoritou. Vytvořit prostor pro kreativitu pracovníků i pro plnění
vůdcovské role manažera projektu vyžaduje vznik firemní kultury, která podpoří soudržnost a
spolupráci řešitelských kolektivů, plnících různými cestami společenské poslání strategické
aliance - podnikatelského ekosystému.
Klíčová slova
Firemní kultura, kreativita, kreativní diskuse, myšlenkový experiment, podstatná inovace,
vůdcovská role.
Abstract
The paper deals with an optimization of the process of knowledge transfer during the
innovation solution - from the first promising idea creation to the final innovation’s successful
market launch. The knowledge transfer is running as a set of the mental experiments,
performed as creative discussions between innovators’ team members, specialists in different
business areas. To reach innovation’s commercial targets such creative discussion must be
effectively influenced. For this purpose the team manager must play the leader’s role, what
means to rely on personal, not on formal authority. The development of a sound space for
people’s creativity as well as for manager’s proper leadership needs an organizational culture
that supports cooperation and cohesion of the innovators teams, and makes possible to fulfill
social mission of a strategic alliance - of the business ecosystem.
Keywords
Creative discussion, creativity, disruptive innovation, leader’s role, mental experiment,
organizational culture.
Úvod
Ke vstupu prostředků ICT (informační a komunikační technologie) do společenského
působení moderních organizací došlo ve třech výrazných vlnách. První vlna (koncem 80-tých
let minulého století) vytvořila předpoklady pro vyšší úroveň informačního zabezpečení a pro
zvýšení pořádku, přesnosti i rychlosti výkonu manažerských a administrativních činností.
Druhá vlna (na přelomu 20. a 21. století) umožnila realizaci řady administrativních i
manažerských procesů na prostředcích ICT. Aplikace ICT se staly komplementární složkou
obsluhy i provádění společenských (vesměs podnikatelských) činností organizace a tím také
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přispěly k výraznému zvýšení kvality všech činností organizace i mobility procesů
manažerského rozhodování.
Třetí vlna, která právě aktuálně probíhá, se od obou předcházejících liší tím, že
aplikace ICT již nejsou dodatečným fenoménem, ale stávají se integrální součástí produktů a
služeb. Důsledkem této skutečnosti je vznik (odlišné od stávající) metodologie tvorby nových
produktů či služeb, která se projevuje výrazným zvýšením v nich nabízené hodnoty.
Vlastnosti třetí vlny aplikací ICT (především možnost okamžité přesné replikace určité
informace při prakticky nulových nákladech), usnadňují kombinaci nových a tradičních
(starých) podnikatelských procesů a vyhledávání nových příležitostí, jak podrobněji analyzuje
[4].
Nové technologie opírající se o vlastnosti třetí vlny aplikace ICT, umožnily produkci
nových kategorií - „chytrých“ a vzájemně propojitelných (smart and connected; proto jsou v
dalším textu označovány zkratkou S&C) - produktů, nabízejících potenciálním uživatelům
kvalitativně vyšší úroveň funkčních a uživatelských vlastností, které výrazně mění styl života
společnosti. Jejich nabídka stírá tradiční hranice mezi výrobními obory, diverzifikuje
jednotlivé segmenty globálních trhů a podstatným způsobem mění pravidla na nich
probíhající konkurenční soutěže. Podrobněji jsou aspekty těchto změn analyzovány v [8].
To zcela přirozeně nutí dnešní organizace posuzovat efektivitu svých interních procesů
- od přijetí objednávky, realizaci nákupu, zefektivnění logistiky přes vývoj a výrobu nového
produktu až po jeho konečnou expedici - odlišným způsobem, který podrobněji analyzuje [3].
Stírání hranic mezi tradičními obory podnikání, které je důsledkem vzniku S&C
produktů, vede k tomu, že se do strategických aliancí (označovaných obvykle jako
podnikatelské ekosystémy) sdružují subjekty, jejichž vzájemná spolupráce byla ještě před
deseti lety nemyslitelnou. Zárodky těchto změn v konkurenční strategii moderních organizací
jsou podrobněji představeny v [7]. Tradiční profesní kompetence výrobních subjektů musí být
doplněny vznikem nových profesních kompetencí, jako je systémové inženýrství, vývoj
aplikačních programů, analýza provozních a uživatelských dat, zajištění bezpečnosti apod.
Tedy kompetencí, které se ve většině průmyslových subjektů nevyskytovaly a dosud běžně
nevyskytují. Většina dnešních organizací však, bohužel, dosud není na takový radikální
rozvoj zcela nových (alespoň pro organizaci) profesních kompetencí připravena ani
organizačně, ani ekonomicky, ani personálně a především ani kulturně.
Naznačený vývoj vyžaduje výraznou změnu v tradičním myšlení manažerů i všech
ostatních pracovníků dnešních organizací, kteří musí hledat nové odpovědi na zdánlivě
triviální, ale zcela zásadní otázku: v jakém oboru podnikáme a co je základem našich
konkurenčních výhod? Navíc, výrazné rozšíření souboru profesních kompetencí, má-li být
úspěšné, si vyžádá výraznou změnu stávající kultury vnitřního prostředí organizace. To
obvykle vyvolá výrazné sociálně-psychologické problémy (při podcenění potřeby této změny
dokonce velmi závažné) ve vztazích mezi pracovními kolektivy, uznávanými specialisty,
podřízenými a nadřízenými a často i s tradičními obchodními partnery.
Je zřejmé, že podstatné inovace, opírající se o vznik S&C produktů, si vyžádají také
výrazné změny v pojetí práce s lidskými zdroji. Tuto změnu charakterizují tři základní
aspekty:
1. Vytvoření podmínek pro vhodné uplatnění kreativity všech členů týmu, spolupracujících
na vývoji inovačního řešení.
2. Prosazení vůdcovské role manažerů, ovlivňujících chování kreativních pracovních týmů
v průběhu tvorby inovačního řešení.
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3. Uplatnění metod sociálně-psychologického působení při budování firemní kultury
podporující účelnost, efektivnost a bezpečnost vzájemné tvůrčí spolupráce kreativních
týmů.
1. Vytváření podmínek pro kreativní diskuse
Podstatná inovace, zaměřená na vznik S&C produktů, vyžaduje kreativní systémové
řešení, na kterém se spolupodílí více vzájemně účelově propojených subjektů; tyto (před
deseti lety ještě nepředstavitelné) aliance jsou označovány jako podnikatelský ekosystém.
Vývoj S&C produktů vede ke stírání hranic mezi tradičními obory, vnáší výrazné změny do
pravidel konkurenční soutěže a dokonce vyvolává potřebu nově definovat poslání organizace.
Přitom je tento vývoj realizován jako sekvence myšlenkových experimentů, jejichž smyslem
je ověřit správnost přijatého rozhodnutí o dalším postupu inovačního řešení. V rámci
jednotlivých rozhodovacích kroků, vymezujících další postup inovačního řešení, dochází ke
kreativní diskusi různých specialistů, přičemž manažer zodpovědný za úspěch inovace
vznikající v průběhu těchto kreativních diskusí vystupuje jako přirozený vůdce.
Metodologie průběhu kreativních diskusí, vůdcovské působení manažerů, stírání
hranic mezi obory, nutnost institucionální spolupráce i kvalitativně jiná infrastruktura
technického řešení S&C produktů vede k výrazné změně v postupech přípravy podmínek pro
úspěšný vstup podstatné inovace na cílový trh. Nová kategorie produktů iniciuje změny
v metodách transferu znalostí, nutných k vytvoření podmínek pro úspěšnou komercializaci
výsledků kreativních diskusí. Spolupráce mezi tvůrci S&C produktů v rámci podnikatelského
ekosystému je dalším důvodem změn v chování organizace, jejich výrazným rysem je také
změna v pojetí stávajícího modelu jejího podnikání.
Zabezpečení úspěšného vývoje S&C produktů klade - vzhledem k nutnosti zvládnutí
změn, které tento vývoj vyvolává - vyšší nároky na plánování osobního rozvoje každého
pracovníka a na hlubší zkoumání možností vnitřního trhu práce při rozvíjení nových
profesních kompetencí pracovníků organizace. Většinou je však potřeba vzniku nových
profesních kompetencí splnitelná pouze využitím vnějšího trhu práce a přijímáním nových
pracovníků, kteří potřebnými profesními kompetencemi disponují. Klade to mnohem vyšší
nároky na nábor, rozmisťování a adaptaci nových, ale také stávajících (!), pracovníků.
Personální útvary proto musí uplatňovat svou politiku rozvoje lidských zdrojů výrazněji jinak,
než byly dosud zvyklé. Přijetí nových pracovníků a vytváření nových pracovních kolektivů
(přitom se výrazně mění statut a pracovní role stávajících i nově přijímaných pracovníků)
vyžaduje zajistit nové pojetí soudržnosti vznikajících kreativních pracovních kolektivů. Ty
jsou sestavovány z chytrých lidí, výrazných individualit, jejichž jedinou společnou vlastností
je odpor k tomu být usměrňován či řízen. Souběžně s tím se musí práce personálních útvarů
zaměřit na vznik a další rozvíjení firemní kultury, kde mizí rozdíly mezi „my“ a „oni“ a každý
z pracovníků je motivován k vysoké úrovni vlastní pracovní angažovanosti hrdostí na svůj
příspěvek k plnění závazků společenské odpovědnosti organizace.
Vůdce inovačního týmu neformálně vyvolává a nenápadně ovlivňuje průběh tvůrčí
diskuse o sdílených znalostech a z nich vycházejících nápadech na další vývoj inovačního
řešení. V průběhu tvůrčích diskusí jsou tyto znalosti konfrontovány a kombinovány v zájmu
vytvoření efektivního řešení podstatné inovace. Zkušenosti z úspěšných inovačních aktivit
potvrzují skutečnost, že vznik podstatné inovace vyžaduje tvůrčí konfrontaci vzájemně
protichůdných nápadů. Bez této mentální konfrontace nedojde ke vzniku ani nových znalostí,
ani představ o jejich výhodném komerčním využití k tvorbě uskutečnění dosud neznámých a
originálních řešení [7]. Tvůrčí spolupráce mezi různými specialisty se opírá o specifické
schopnosti kreativního týmu, označované jako kreativní zpochybňování, kreativní přístupy a
kreativní řešení.
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Kreativní zpochybňování představuje schopnost generovat nový pohled na okolní
skutečnosti, jevy a události v průběhu odborných diskusí a v jejím rámci probíhající názorové
konfrontace mezi specialisty. Účinnost kreativního zpochybňování je založena na tom, že
každý člen tvůrčího týmu permanentně prokazuje dvě intelektuální schopnosti: schopnost
udržet si názorovou diverzitu a schopnost ukázněně se zapojit do konfliktních diskusí.
Kreativní přístupy, jsou založeny na schopnosti klást si správné otázky. Členové týmu
musí dokázat generovat a prověřovat pracovní hypotézy, umět vhodně oponovat odlišným
názorům a hledat názorový průnik odpovědí na v diskusi pokládané otázky. Je možné
vytipovat několik situací, které vedou ke vzniku tvůrčích nápadů v prostředí účelně
usměrňované diskuse pracovního kolektivu, složeného z různě profesně zaměřených
specialistů, sjednocených úsilím úspěšně komercializovat výsledky těchto diskusí v podobě
žádoucí inovace. Jedná se o tyto situace:
1. Anomálie; inovační příležitosti obvykle vznikají, dochází-li k odchylkám od rutinních
pracovních činností. Proto musí být předmětem kreativní diskuse identifikovaná odchylka
od pracovní normy.
2. Konfrontace; dojde-li souběžně k několika odlišným vývojovým trendům, pak inovační
příležitost vzniká konfrontací těchto trendů. Inovační nápad je obvykle výsledkem
vyhledání aspektů, které jsou všem v kreativní diskusi konfrontovaným vývojovým
trendům společné.
3. Frustrace; nespokojenost se současným stavem je inspirativní jako spouštěč pro hledání
slabých míst ve fungování organizace, pro identifikaci hlavních příčin jejich vzniku a také
pro hledání cest k jejich eliminaci.
4. Tradice a rutina; je občas nutné posoudit „posvátné krávy“ (obhajované výroky typu: tak
jsme to dělali vždy a vždy úspěšně) a zamyslet se nad tím, zda lpění na známé rutině není
překážkou pro další rozvoj organizace.
5. Odchylky; zdrojem tvůrčí inspirace jsou často „bláznivé nápady“, které zpochybňují
uznávaná pravidla. Prověřování možností tyto „bláznivé nápady“ reálně uskutečnit je
mnohdy zdrojem neočekávaných tvůrčích nápadů.
6. Překročení hranic; je nutné respektovat skutečnost, že akceptování a realizace některých
tvůrčích nápadů je možné pouze v určitých sociálně-kulturních podmínkách. Kreativní
diskuse se proto musí zaměřit i na jiné sociálně-kulturní podmínky a hodnotit, jak v nich
vznikají příležitosti pro další rozvoj organizace.
7. Analogie; některé tvůrčí nápady se dobře osvědčily v jiných podmínkách, či v jiných
oborech. Tvůrčí diskuse se musí zaměřit také na to, zda tato „hotová řešení“ nelze účelně
a efektivně alespoň v mírně modifikované podobě využít pro vlastní inovační řešení.
Kreativní řešení se opírá o schopnost týmu dospět k novému výkladu znalostí
vytvořených konsensuálním průnikem protichůdných výchozích stanovisek. Je ve své
podstatě uměním dospět ke vzájemně přijatelnému rozhodnutí. Paradoxy kreativního řešení,
spočívají zejména v tom, že vůdce (lídr) inovačního projektu (množiny procesů transferu
výchozího nápadu do podoby komerčně úspěšní inovace) musí neustále udržovat rovnováhu
mezi kontroverzními postoji jednotlivých členů jím vedeného týmu, tedy podle [1]

46

vytvářet prostor pro individuální tvorbu …. a zároveň vystavovat nápady jednotlivců
nových znalostí a podnětů ….
kolektivnímu posouzení.
podporovat individuální kreativitu ….
…. a zároveň vytvářet prostor pro
konfrontaci jednotlivých nápadů.
posilovat různé formy učení se a provádění …. a zároveň zajistit potřebnou úroveň
myšlenkových experimentů ….
řešitelské výkonnosti týmu.
umožňovat tvůrčí improvizaci jednotlivců i …. a zároveň zajistit respektování plánu
týmu ….
inovačního řešení.
projevovat trpělivost při hledání optimálního …. a zároveň zdůrazňovat naléhavost
řešení ….
dodržení plánovaných termínů.
vyvolávat uplatnění postupu zdola-nahoru při …. a zároveň uplatňovat řídící zásahy do
tvorbě komplexního řešení inovace ….
jeho průběhu postupem shora-dolů.
Preference přístupů, představovaných na pravé straně výše uvedené tabulky, obvykle
vede k určitému potlačení přirozené kreativity členů řešitelského týmu (tím se oslabí či
dokonce znemožní dosažení originality nabízených inovačních řešení). Oproti tomu
preference přístupů, prezentovaných v levém sloupci této tabulky, může vyvolat chaotický
průběh diskusí mezi členy týmu, což způsobí, že kolektiv nedospěje včas - či dokonce nikdy ke shodě o podobě finálního kreativního řešení.
Je nutno zdůraznit, že výsledkem kreativní diskuse nemusí být zcela originální, dosud
nezveřejněný a nikde neprověřený tvůrčí nápad. Naopak, většinou se kreativní diskuse
zaměřuje na možnosti nového uplatnění již známého v aktuální situaci organizace.
2. Vůdcovská role manažerů kreativních týmů
Podstatou úspěšného vedení lidí je dosáhnout toho, že kolektivy složené z obyčejných
lidí dosahují neobyčejné výsledky. Díky tomu, že jejich členové věří v hodnoty, na kterých je
založena vize dalšího rozvoje organizace, a jsou pro naplnění této vize získáni svými vůdci.
To je projevem dobrého vedení; špatné vedení charakterizuje absence dlouhodobé vize
dalšího rozvoje a nedostatek úcty k hodnotám, na kterých byl dosavadní rozvoj založen.
Aby manažer inovačního řešení mohl dostát své zodpovědnosti, musí se oprostit od
návyků klasického uplatňování své mocenské autority a převzít roli vůdce (prvního mezi sobě
rovnými) inovačního týmu. Jeho primárním úkolem není vést tým po předem vytýčené cestě,
ale vyvolávat a podporovat ochotu jednotlivých pracovníků podělit se o své znalosti a
zkušenosti s ostatními. Vytvoření prostředí (sociálního klimatu), ve kterém jsou členové
pracovního kolektivu ochotni konfrontovat své představy a náměty s ostatními v zájmu
vytváření originálního řešení - podstatné inovace - vyžaduje, aby se všichni jeho členové
ztotožnili se s cíli organizace (s jejím společenským posláním!), akceptovali i zastávali
shodné hodnoty a dodržovali - vesměs nepsaná - pravidla tvůrčích diskusí.
Má-li dojít v pracovním kolektivu ke vzniku takového žádoucího interního prostředí,
musí být jejich vůdcovství založeno na dále uvedených zásadách:
1. Upřímná a čestná diskuse mezi členy týmu o všech (včetně kontroverzních) tématech, ve
které jsou kladeny přímé a věcné otázky, je upozorňováno na chyby a existující
nedostatky a jsou prezentovány argumenty na obhajobu vlastních stanovisek. Diskuse
musí být vždy věcně strukturovaná a vedena asertivně v duchu zásad pozitivní
komunikace. Jednotliví aktéři diskuse jsou přitom vnímáni s plným respektem, nezávisle
na jejich individuálním statutu v organizaci.
2. Provádění myšlenkových experimentů (typu co se stane, když ..?) za účelem identifikace
nejistot a rizik spojených s přijímanými rozhodnutími či s odchylkami oproti plánovaným
předpokladům, které se ukázaly být mylnými.
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3. Pravidelná reflexe dosažených výsledků, jejich nezávislé hodnocení nezaujatými (vůči
týmu externími) specialisty v soulady s plány interního auditu a kontrolních činností
statutárních orgánů organizace.
4. Uvědomělé a pozorné naslouchání kritickým připomínkám zevnitř organizace a podnětům
z okolí.
5. Integrace podnětů jednotlivých členů týmu a nových poznatků při přípravě plánů
implementace zpracovaného řešení inovačního projektu.
Flexibilní vůdcovství inovačních aktivit může budit zdání chaotičnosti, ve skutečnosti
je logicky uspořádaným procesem vyhledávání i tvorby nových znalostí využívaných
okamžitě po jejich identifikaci při hledání možností jak úspěšně reagovat na výzvy z okolí.
Management a vůdcovství představují spojité nádoby metod, technik, forem a přístupů
k vedení lidí. Ovlivňovat chování lidí manažerovi dovoluje formální (mocenská) autorita
pozice, kterou zastává. Ta však musí být spojena s jeho osobní autoritou, aby jeho mocenská
autorita byla v dostatečném rozsahu akceptována těmi, které vede. Důvodem častého
nepochopení vztahu mezi vůdcovstvím a managementem je nevyjasněný vztah mezi
managementem jako profesí a vůdcovstvím jako osobní charakteristikou. Což vede ke dvěma
extrémům. Ke ztotožnění managementu s vůdcovstvím (sémantická shoda) či, naopak,
k výraznému oddělení obou pojmů jako sémanticky nesourodých. Vůdcovské schopnosti
manažerů organizace jsou přitom nutnou podmínkou pro její úspěšný dlouhodobý rozvoj.
Úspěšný management společenského působení organizace je proto podmíněn nejenom
rozsahem profesních kompetencí jejích manažerů (kvalitou jejich odborných znalostí a
dovedností), ale především jejich (vůdcovskými!) schopnostmi stmelit kolektiv pracovníků a
vytvářet pozitivní vztahy k obchodním partnerům spolupracujícím na uskutečňování zvolené
vize budoucího úspěchu.
Hnacím motorem procesu tvorby inovací jsou tvůrčí nápady, spočívající v pochopení a
správné interpretaci toho, jak co nejlépe využít vnitřní nebo vnější příležitosti k rozvoji
výkonnosti organizace. Panuje obecné (a přitom mylné přesvědčení), že vznik tvůrčích
nápadů je spíše nahodilý, je výsledkem příznivých okolností a jeho autorem jsou vesměs
mimořádně nadaní jedinci. Ale kreativita je vrozená většině lidí! Proto je možné při
systematické vůdcovské podpoře v pracovním kolektivu vyvolat atmosféru, ve které je vznik
tvůrčího nápadu přirozený a také očekávaný, tento nápad je kriticky hodnocen, upravován a
uživatelsky precizován. Tedy takovou atmosféru, kdy v ní působící obyčejní lidé podávají
neobyčejné výkony.
Pochopení významu vůdcovství pro další rozvoj současných organizací vedlo některé
vzdělávací instituce k nabídkám vzdělávacích kursů, zaměřených obecně na „leadership”. Je
nutno varovat před iluzemi, že absolvováním těchto kursů získají organizace nové vůdcovské
osobnosti. Realita je trochu odlišná: Vůdcovství se nelze naučit, vůdčí osobnost - tedy jedince,
který prokazatelně disponuje vůdcovskými schopnostmi - je nutné vychovat! Vzdělávací
kursy mají jenom informační hodnotu inspirativního podnětu, nemohou iniciovat změny
v chování jejich absolventů, pokud na ně nejsou organicky navázány výcvikové programy,
zaměřené na rozvoj již existujících vůdcovských schopností. Vůdcovské schopnosti jsou
individuální charakteristikou (jimi nadaného) jedince. Nejsou shodné, u každého jedince se
jedná o individuálně specifickou kombinaci základních rysů několika kategorií této
schopností. Jejich výcvik nemůže být kolektivní, musí mít formu individuálního koučingu a
následného mentoringu.
Každá vůdčí osobnost je jiná! To, co jedna dokáže efektivně uplatnit, je pro druhou
nepoužitelné. Proto nelze výchovu vůdčích osobností založit na kopírování zobecněného
modelu působení úspěšných vůdců. Úspěch vůdce spočívá v uplatnění silných stránek jeho
osobních schopností a charismatu. To je významné zejména proto, že jediným nástrojem
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vůdčí osobnosti k posílení soudržnosti jím vedeného kreativního týmu, který může využívat,
je komunikace. Přitom je překvapující, že není ani tak moc důležité o čem se komunikuje, ale
důležité je zejména to, jak se komunikuje. Větším přínosem pro úspěšný výsledek
heterogenního kreativního týmu je proto schopnost jeho jednotlivých členů přizpůsobit se
modelu týmové komunikace než jejich individuální profesní znalosti a dovednosti. Dnešní
organizace musí nominovat do vůdcovských pozic nikoliv zkušené a osvědčené autoritativní
manažery, ale osobnosti (byť manažersky méně radikální), jejichž vůdcovské vlastnosti
vyvolají největší rezonanční odezvu.
3. Budování firemní kultury podporující rozvoj kreativity
Většina vedoucích představitelů dnešních organizací věří, že týmovou spolupráci mezi
členy pracovního kolektivu podporují otevřená pracoviště [1]. Ve skutečnosti však majorita
tvůrčích pracovníků není s působením v takovém prostředí příliš spokojena. Postrádají v něm
prostor pro soukromí, kde by mohli nerušeně a samostatně přemýšlet o využití - v průběhu
týmových diskusí - získaných znalostí i o v kolektivu vznikajících názorových diferencích,
týkajících se tvorby podstatných inovací.
Tradičně jsme zvyklí uvažovat o soukromí v pojetí izolovaného prostoru (např.
přidělení samostatné kanceláře). O soukromí na pracovištích je však nutné přemýšlet v jiných
dimenzích. Soukromí na pracovišti spočívá především v tom, že jedinec:
 má pod kontrolou informace (to, co o něm musí či mohou vědět ostatní - profesně i
osobně a to, co by, naopak, vědět neměli či nemusí);
 má možnost ovlivňovat externí stimulace (kontakty s ostatními spolupracovníky).
Jsou to dimenze, které determinují úroveň spolupráce uvnitř kolektivu. To, že jedinec
může být sám sebou a regulovat své kontakty s ostatními, vytváří předpoklady pro efektivní
týmovou spolupráci. Dočasné soukromí není překážkou týmové spolupráce, je naopak její
podmínkou. Tomu vyhovuje jakékoliv uspořádání pracoviště, které umožňuje jednotlivci
ovlivňovat charakter pracovního prostředí, ve kterém má možnost volby toho, kde a jak bude
plnit své pracovní úkoly a kde dochází ke kreativnímu sdílení znalostí a inspirativní názorové
konfrontaci. Uspořádání pracoviště, které každému jedinci nabízí možnost zapojit se do
skupinové spolupráce a také mít prostor pro individuální tvorbu, je klíčovým činitelem pro
rozvoj moderních organizací.
Při plánování inovačních záměrů musí vedení organizace respektovat nejenom to, jaké
výhody jsou vstupem inovace na cílový trh dosažitelné, ale i to zda jsou opatření vedoucí ke
vzniku podmínek této dosažitelnosti proveditelná silami organizace i to, zda jsou pro ni tato
proveditelná opatření dostatečně rentabilní. Přitom je nutné respektovat také skutečnost, že
výhody (nabízený společenský prospěch) z pořízení nabízených S&C produktů jsou
zákazníky na různých cílových trzích vnímány odlišně. Při plánování tvorby podstatných
inovací založených na propojení a rekombinaci nabízených uživatelských výhod S&C
produktů se musí manažeři odpovědní za výsledný úspěch inovace rozhodnout, na jakou míru
nabídky společenského prospěchu se organizace zaměří prioritně. S přihlédnutím k
možnostem organizace i ke stavu cílového trhu.
Spolu s tím jak se zvyšuje velikost společenského prospěchu nabízeného souborem
konkurenčních výhod podporující nabídku nového S&C produktu dochází ke změně konceptu
modelu podnikání organizace. Dochází k přechodu od modelu tvorby hodnot z prodeje
produktu k modelu, jehož pojetí spočívá v tvorbě hodnot z pronájmu produktu, který je
vlastněn a provozován organizací jeho tvůrce. Ta zabezpečuje jeho údržbu i potřebný
upgrade.
Organizace, aplikující nový model podnikání (výnosy z pronájmu) se tak stává
závislou na schopnostech zákazníků využívat výhody pronájmu a servisu. Přitom je každý
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zákazník vystaven externím (jím neovlivnitelným) vývojovým trendům, které jsou schopny
vyvolat ekonomické, organizační, technologické i personální šoky v jejich vnitřním prostředí.
Což se zcela přirozeně odrazí také změnami stavu vnitřního prostředí organizace nabízející
pronájem jí produkovaných S&C produktů. Externí šoky musí být bezkonfliktně zvládnuty a
jimi vyvolané změny rychle i pružně uskutečněny díky vůdcovskému působení manažerů
vedoucí ke změnám v chování jednotlivých pracovních kolektivů.
Mizení hranic mezi jednotlivými obory umožňuje prostřednictvím nového modelu
podnikání vnímat každý S&C produkt jako součást většího celku - systému vzájemně
spolupracujících autonomních S&C produktů. Tím však možnosti spolupráce autonomních
S&C produktů nekončí. Dalším stupněm spolupráce S&C produktů je koordinace působení
z nich vytvořených produktových systémů v rámci vyšší úrovně – v úrovni systému systémů.
V tom je budoucnost udržitelného rozvoje společnosti. Koordinace jednotlivých
digitalizovaných produktových systémů, opírající se o sdílení shodných informací o stavu a
účelnosti i efektivitě fungování jednotlivých prvků produktových systémů, umožňuje
optimalizaci provozu větších celků, jejichž jsou součástí [4]. Reálnou dimenzi fungování tím
získávají často diskutované systémy systémů, jako jsou chytrá domácnost (smart home),
chytré budovy (smart buildings), nebo chytrá města (smart cities).
Závěr
Většina dnešních organizací, bohužel, stále uplatňuje model podnikání „maximalizace
hodnoty pro akcionáře“67 díky výnosům z prodeje. Tento model podnikání vede převážně
k podpoře průběžných inovací (organizace při jejich tvorbě spoléhá na již ověřenou
technologii), které jsou zdrojem dost rychlého a relativně uspokojivého zhodnocení do
podpory průběžné inovace vložených investic (podrobnější výklad nabízí [6]). Naopak,
podstatné inovace, které jsou ve finální fázi zdrojem výrazně vyšších výnosů než inovace
průběžné, vyžadují v prvních fázích po vstupu na trh spíše dodatečnou investiční podporu,
než aby jejich vstup na trh generoval provozní zisk. Proto nemají podporu manažerů
organizace, kteří jsou odměňování za aktuální hospodářské výsledky, ne za vytvoření
podmínek pro lepší hospodářské výsledky v budoucnosti.
Avšak organizace (především jejich manažeři), které se nedokážou podstatnými
inovacemi vhodně přizpůsobit novým konceptům uplatnění aplikace ICT v pojetí S&C
produktů, se pod vlivem vývoje v okolí dříve či později ocitnou v existenčním ohrožení.
Navzdory jejich mnohdy významným podnikatelským úspěchům v minulosti. Minulý úspěch
je to, co již bylo, není a ani nemůže být zárukou toho, že organizace bude stejně úspěšná i
v nových (a mnohdy nepředvídatelných) podmínkách vývoje globální světové ekonomiky [5].
Pro mnoho „zkušených praktiků“ (s historií mnohdy výrazných osobních
manažerských úspěchů) představují požadavky na změnu modelu podnikání a na jiný přístup
k vedení pracovníků něco nemyslitelného, něco co může působit ve vnitřním prostředí
organizace pouze chaos a pokles její podnikatelské výkonnosti. Nepochybně se proto bude
většina z nich potřebným změnám aktivně bránit. Mnohdy, bohužel, úspěšně. Ale vývoj
současného globálního světa již jimi obhajované autoritativní pojetí managementu (které,
mimochodem, dnešní vývoj vyvolalo) postavil na vedlejší kolej. Dnešní požadavky na práci
s lidskými zdroji jsou od požadavků, vnímaných ještě včera jako vhodná cesta k úspěšnému
podnikání, výrazně odlišné. Čím dříve si to představitele manažerské veřejnosti uvědomí, tím
rychleji a účinněji se projeví ekonomický, ale také společenský prospěch z tvorby
podstatných inovací.
V případě rozhodnutí o vývoji nové kategorie S&C produktů (s perspektivou
dlouhodobé vysoké návratnosti na to vynaložených investic) ztrácejí na významu priority
67
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rychlých finančních výnosů. Naopak se k novým prioritám tvorby této kategorie podstatných
inovací přiřazuje jasné vymezení vlastnických práv k využívaným znalostem a zajištění jejich
bezpečnostní ochrany. Dnešní manažeři proto nesmí, mají-li být při vedení kreativního týmu
inovátorů úspěšní, pouze spoléhat na své stávající znalosti a nabyté zkušenosti. Musí neustále
rozvíjet své stávající profesní i sociální kompetence v procesu nikdy nekončícího
celoživotního vzdělávání.
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Znovupoznání osob – průsečík psychologie a kriminalistiky
Karolina Diallo

Abstrakt
Příspěvek uvádí rekognici osob jako psychický fenomén a představuje experiment,
který ověřoval korelaci způsobu prezentace a stupně známosti tváře s úspěšností jejich
následného rozpoznání z videonahrávky celé postavy při chůzi. Účastníci experimentu byli
nejdříve seznámeni s tváří osoby, a to prostřednictvím statických fotografií nebo
z videozáznamu obličeje v pohybu. Jejich úkolem následně bylo tyto osoby rozpoznat z
videonahrávky chůze.
Cílem experimentu bylo odpovědět na vytyčené otázky týkající se známosti tváře osob
a jejich mimiky.
1)

Může stupeň známosti tváře zvýšit úspěšnost rekognice osoby při chůzi – z videa
celého těla v pohybu?

2)

Zvyšuje znalost mimiky obličeje úspěšnost rozpoznání osob při chůzi?

Výsledky experimentu prokázaly, že pohyb obličeje a stupeň známosti tváře jsou
význačnými faktory, které mohou přispět k pochopení mechanismů rekognice v případě, že
existují výraznější fotometrické rozdíly mezi obrazy předloženými k zapamatování a těmi
určenými pro rekognici, tedy přeneseně v praxi mezi situací percepce a podmínkami
rekognice.
Klíčová slova
Kriminalistika, znovupoznání, rekognice osob, lokomoce, mimika.
Abstract
The following article deals with the process of identification of an individual from the
viewpoint of psychology and describes an experiment testing the effect of motion and degree
of familiarity with the human face on recognition from a whole-body video. At first the
subjects got familiar with the face from either static photographs or facial speech videos and
were asked to recognize people from whole-body gait videos afterwards. The participants
were familiarized with a face through either photographs or a videoclip and have seen it once,
twice or four times. More experienced participants were better at recognition performance of
people in the whole body gait videoclips. Also those participants who learned faces from
videoclips were more accurate than participants who learned the faces from the static images,
but only when they were familiar with the faces.
The results show that facial movement and degree of face familiarity may contribute
to understanding the recognition mechanisms in case when there are significant differences
among the photometric images submitted to remember and those used for recognition; in
practice that means the difference between the perception situation and the conditions of
recognition.
Keywords
Forensic science, recognition, individual identification, facial familiarity, locomotion, facial
expression.
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Úvod
Lidská paměť podobně jako schopnost člověka rozeznat známé tváře a osoby je
znamenitá. To platí i v případě, kdy rozpoznání osob probíhá za ztížených pozorovacích
podmínek. Ztíženými podmínkami může být tlumené osvětlení, úhel pohledu, vyšší
vzdálenost, pozorování objektu v pohybu atp. Neurofyziologické studie lidské paměti pro
neznámé tváře poukázaly na to, že i relativně malé fotometrické nesrovnalosti způsobují
překvapivě vysoké procento chybovosti při rekognici. Změny v úhlu pohledu, osvětlení a
rozlišení obrazu jsou obzvláště problematickými faktory v případě rekognice neznámých
tváří.68
Jelikož je lidský jedinec při rekognici osob stále nezastupitelný, jeví se jako důležité
pochopit faktory ovlivňující výkon při rekognici známých tváří a osob. Tyto faktory totiž
člověku umožňují překonat fotometrické transformace, ke kterým v reálném světě zákonitě
dochází a které jsou pro specializované softwary pro detekci a rekognici osob podle obličeje
stále nepřekonatelnou překážkou.
Psychologické aspekty rekognice osob
Podstatou rekognice je znovupoznání dříve bezprostředně vnímaných objektů (osob a
věcí), které mají kriminalisticky a důkazně významnou souvislost s touto událostí.
Znovupoznávající osobou tak může být jen osoba, která objekt, jenž má být rekognován,
vnímala bezprostředně svými smysly. Znovupoznání jako psychický proces člověka je na rozdíl
od reprodukce možné jen při opětném vnímáni téhož objektu.69
Kriminalisticky a důkazně relevantní informace uchované v paměťových stopách lze
získat nejen verbálně, tj. výpovědí o v minulosti vnímaných událostech, jevech, osobách, nýbrž
i rekognicí – znovupoznáním. Rekognice je realizovatelná pouze tehdy, jsou-li v paměti
poznávající osoby zachovány paměťové stopy, tj. myšlenkový obraz dříve a bezprostředně
vnímaného objektu s jeho podstatnými i specifickými identifikačními vlastnostmi a znaky.
Znovupoznávaný (ztotožňovaný) objekt musí mít takové identifikační znaky, které umožňují
poznávajícímu subjektu jejich vnímání, zapamatování vnímaného, vybavení si dříve vnímaného
objektu a srovnání této představy, zafixované v paměťové stopě, s odrazem objektu vnímaného
subjektem rekognice v jejím průběhu.70
Paměťové stopy vznikají zprostředkovaně pomocí lidských smyslů. Tak lze
charakterizovat paměťové stopy jako „sluchové, zrakové, čichové, chuťové a hmatové.”
Paměťové stopy jsou zásadně ovlivněny vlastnostmi osoby, která je má ve své paměti
uchovány. V tom smyslu má zásadní význam schopnost vnímání, fixování, vybavování a
reprodukce informací, které jsou obsahem paměťové stopy. Veškeré tyto vlastnosti jsou dány
charakterem konkrétní osoby.71
Termínem znovupoznání se, stručně řečeno, označují psychofyziologické procesy,
probíhající v mozku člověka, které umožňují zapamatování vnímaného, vybavení dříve
vnímaného objektu a srovnávání vybavené představy s momentálním vjemem předváděného
objektu. Přitom dochází k vylučování nebo ztotožnění předváděných objektů.
Za zvláštnosti formy identifikace znovupoznáním lze považovat zejména:


nezastupitelnost subjektu identifikace (subjektem může být pouze osoba, která
předváděný objekt v minulosti vnímala),
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ztotožňujícími objekty jsou paměťová stopa dříve vnímaného a momentální vjem
předváděných objektů,
neopakovatelnost úkonu poté, co poznávající osoba již jednou identifikovala
ztotožňovaný objekt, neboť vedle již existující paměťové stopy ztotožňujícího objektu
se při rekognici vytváří nový myšlenkový obraz předvedeného objektu, který může
sugestivně ovlivnit znovupoznání při rekognici opakované72.

V kriminalistické identifikační praxi se provádí znovupoznání osob jak in natura
(postavením tváří v tvář), tak předložením fotografií. Vyšetřovatel stojí vždy před problémem,
jak výsledek znovupoznání hodnotit, protože znovupoznání je vnitřním (psychickým) procesem
ztotožňující osoby, který nemůže být bezprostředně kontrolován. Aby bylo hodnocení vysoce
kvalitní a aby bylo dosaženo dobrých identifikačních výsledků, musí mít vyšetřovatel
především znalosti o složité struktuře psychického znovupoznávacího aktu, jakož i o
existujících faktorech, které mohou mít na tento akt vliv, a tudíž také o různých formách a
způsobech znovupoznání. Ačkoliv je výzkumně prokázán faktický vliv určitých faktorů na
vnímání a znovupoznání, chybí přesnější znalosti o způsobu, popřípadě směru tohoto působení.
Právě tyto znalosti však vyšetřovatel nezbytně potřebuje, a to jak pro přípravu, tj. konkrétně pro
výběr adekvátního způsobu znovupoznání, tak pro hodnocení výsledků znovupoznání.
Znovupoznání je výsledek procesu zpracování informace. Znovupoznání a reprodukce
jsou formy aktualizace paměťových stop, přičemž znovupoznání předpokládá přítomnost
příslušného předmětu nebo osoby pro smyslové vnímání jiné osoby. Znovupoznání je aktuální,
současný prožitek, a tím se odlišuje od reprodukce minulých prožitků. Znovupoznání vzniká
fylogeneticky a ontogeneticky dříve než volná reprodukce a zdá se být přiměřenější přirozeným
životním procesům.
Znovupoznání je identifikování pomocí „ideální stopy”. Probíhá více či méně vědomé
srovnání aktuálně vzniklého odrazu a aktualizovaného, v paměti fixovaného odrazu. Tento
postup musí probíhat za jistého pocitu známosti objektu, aby mohlo dojít k pozitivnímu
výsledku znovupoznání.73
Znovupoznání může probíhat kognitivními procesy dvou různých povah:
-

spontánně; spontánní znovupoznání je nejčastějším druhem identifikace, který nejlépe
vyhovuje požadavkům života. Praktické zkušenosti dokládají, že tato forma
znovupoznání je vysoce jistá, spolehlivá. Nejsou s tím v rozporu ani často se vyskytující
těžkosti při popisu osob. Je jednodušší nějakou osobu znovu poznat než popsat. V tomto
ohledu je s vysokou pravděpodobností rozhodující skutečnost, že se vštěpují hlavně
celistvosti, pro něž jen málo existují verbální ekvivalenty;

-

analytickým znovupoznáním se rozumí vlastní identifikační výkon, tj. vědomé
„ohmatání” objektu podle konkrétních relevantních znaků, které umožňují jeho
diferenciaci od všech podobných objektů.74

Při identifikaci osoby z řady se vychází ze dvou základních procesů úsudku. Proces
relativního úsudku znamená výběr té osoby z řady, která je nejpodobnější pachateli v porovnání
s ostatními členy řady. Absolutní strategie se týká tváře z řady, která je nejpodobnější pachateli
na základě v paměťové stopě fixovaných (vybavitelných, potažmo verbálně
reprodukovatelných) charakteristik (bez porovnávání s přivzatými osobami). Oba úsudkové
procesy jsou založeny na porovnání členů řady s paměťovou stopou. To, co se u obou procesů
zásadně liší, je, zda figuranté hrají nějakou roli v procesu rozpoznávání. V relativním procesu
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do rozhodování figuranté vstupují a tedy identifikační výsledek ovlivňují, zatímco v absolutním
procesu ne.75
Znovupoznání je vázáno na předešlé psychické procesy pozornosti, percepce a paměti
(zvl. fázi vštípení a uchování), během nichž je informace zpracovávána. To se týká jak nutného
faktického předpokladu, tak i kvalitativních závislostí.
Pokud jde o vnímání osob, vypracovala sociální psychologie následující podstatné
faktory ovlivňující tento psychický proces:
-

vnitřní podmínky vnímajícího (zkušenosti, postoje, schopnosti aj.)

-

souvislost činnostní (předmět interakce)

-

situační komponenty (místní, časové, sociální)

-

vztah vnímajícího k vnímanému (např. stupeň známosti)

-

vnější jev (mimika, gestikulace, oděv) a chování vnímaného.76

Při znovupoznávání působí zásadně tytéž determinanty vnímání osoby jako za situace
původního vnímání, ovšem v nové, popřípadě jiné kvalitě, při znovupoznání osob jsou tedy
důležité tři velké komplexy podmínek: podmínky situace při vnímání, podmínky „mezičasu” a
podmínky při znovupoznání. Podmínky mezičasu se týkají toho, že v čase mezi původním
vnímáním a znovupoznáním podléhá uchovaný odraz relevantní osoby změnám. Vedle prostého
zapomínání jsou možná i různá přehodnocení či zkreslení uchované informace.
Experiment
Na následujících řádcích bude představen experiment, jehož cílem bylo posoudit vliv
obeznámenosti s obličejem v klidové fázi a s obličejem v pohybu na úspěšnost rekognice celé
postavy osoby při chůzi. V experimentu bylo použito videozáznámů celých postav
s předpokladem, že se dozvíme, zda existuje souvislost mezi znalostí tváře a její mimiky a
úspěšností rekognice celých postav v pohybu na videozáznamech z bezpečnostních kamer.
Předchozí výzkumy na toto téma podporují dva obecné závěry, které se staly základem
níže popsaného experimentu:
1) Znalost mimiky obličeje ulehčuje rekognici známých tváří. Tato skutečnost je
nejvíce patrná za ztížených pozorovacích podmínek.77
2) I znalost obličeje pouze z fotografie je facilitujícím faktorem při identifikaci
osoby při chůzi z videosnímků celého těla.78
Existují vědecké důkazy, že pohyb obličeje je účinným vodítkem při rozpoznávání
známých tváří za neoptimálních pozorovacích podmínek.79 Konkrétně, pokud jsou osoby
vyzvány k rozpoznání tváře, kterou dobře znají, buď z dynamických (tj. videosnímků) nebo
statických (tj. fotografií) snímků nějakým způsobem zkreslených (např. negativní obraz,
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převrácený nebo rozmazaný snímek), jsou pohyblivé tváře rozpoznány přesněji než tváře na
statických snímcích.80
Méně zřejmé je to, že pohyb obličeje usnadňuje i rozpoznání neznámých tváří.
Ačkoliv výše zmíněné studie uvádějí, že znalost mimiky představuje výhodu při rekognici
tváří,81 jiné studie nenacházejí žádný vliv82 a jsou i také, které zpravují o tom, že výhodnější
je rekognice na podkladě znalosti statických obličejů spíše než pohybujících se.83
Východiska
Inspirována zjištěními výše avizovaných výzkumů, rozhodla jsem se zkoumat účinky
stupňů známosti tváře (stupeň známosti se odvíjel od počtů prezentace daného obličeje
v průběhu fáze učení; tj. 1 zhlédnutí, 2 zhlédnutí nebo 4 zhlédnutí) na úspěšnost rekognice
osob z videosnímků snížené kvality. Známost tváře a její mimiky jsou faktory, u kterých se
předpokládá, že umožní osobám překonat fotometrické nesoulady mezi prezentovanými
fotografiemi a videosnímky obličeje v pohybu („studijní materiál“) a videozáznamy osob
v pohybu („rekognovaný materiál“). Jedná se o potenciálně užitečnou informaci pro policejní
vyšetřování (je-li třeba identifikovat osobu ze záběru bezpečnostních kamer) a pro úpravu
počítačových programů pro rozpoznávání osob (tváře, mimiky i chůze).
Pro účely experimentu byly vytyčeny dvě konkrétní otázky týkající se známosti tváře osob a
jejich mimiky:
1)
2)

Může známost tváře zvýšit úspěšnost rekognice osoby při chůzi – z videa celé
postavy v pohybu?
Zvýší se přínos znalosti mimiky identifikované tváře na úspěšnost rozpoznání
tváře, pokud se zvýší stupně známosti tváře?

Odpovědí na tyto otázky by mohly sloužit k úvaze, zda je rekognice úspěšnější při
promítání pohyblivého obrazu nebo při promítání statických snímků extrahovaných
z videosnímků.
Vlastní experiment
Experimentu se zúčastnilo 84 osob (57 žen a 27 mužů) ve věkovém rozmezí 18 – 54
let. Experiment měl dvě části:
1) část pracovně nazývanou „studijní“, ve které byly účastníkům promítány snímky
tváří a jejich úkolem bylo si je zapamatovat;
2) bezprostředně navazující fázi „rekogniční“ – kdy úkol účastníků spočíval
v rozpoznání osob zhlédnutých v první části.
V experimentu bylo manipulováno dvěma nezávislými proměnnými:
1) Způsob prezentace snímků (dynamická oproti statické)
2) Stupeň známosti tváře (jedna, dvě či čtyři expozice snímku).
Tyto faktory byly rovnoměrně rozloženy tak, že ve fázi učení byly každému
účastníkovi promítnuty buď pohyblivé, nebo statické snímky. Dále varioval počet expozic
snímků tak, aby různí účastníci byli s prezentovanými tvářemi obeznámeni na různém stupni
80
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(jedna třetina účastníků zhlédla snímek 1-krát, další třetina 2-krát a zbytek 4-krát). Následně
byly všem účastníkům prezentovány stejné videosnímky postav v pohybu – při chůzi.
Přesnost rekognice byla spočtena jako hodnota detekce d’, definovaná jako rozdíl Z-skórů
úspěšného a neúspěšného označení osoby (d’=Z-skór pro správnou odpověď – Z-skór pro
odpověď špatnou).
Statické snímky představovaly digitální barevné fotografie, na nichž osoba hleděla
čelem k fotoaparátu (viz obrázek 1).

Obr. 1 Statická fotogragie (statický podnětový materiál)
Pro nastudování pohybů obličeje byl použit 5-ti vteřinový digitální videoklip, ve
kterém byla osoba snímána čelně a mluvila přímo na kameru (videonahrávka byla bez zvuku)
(viz obrázek 2). Všechny tyto videosnímky byly vysokého rozlišení, natočeny zblízka a za
kontrolovaného osvětlení.

Obr. 2 Záběry z videoklipu hovořící osoby (dynamický podnětový materiál)
Videozáznamy postavy v pohybu pro účely experimentu byly natočeny v
nekontrolovaném osvětlení, podobném venkovnímu. Konkrétně byla tato videa vytvořena
v chodbě budovy s klenutými stropy, dovnitř pronikalo z jedné strany dvěma okny venkovní
světlo. Toto prostředí se svou kvalitou blíží podmínkám, v jakých jsou snímány osoby
bezpečnostními kamerami při ochraně osob a budov. Světelné podmínky jsou napříč
natočenými prezentovanými nahrávkami variabilní, jelikož pozice a intenzita světelného
zdroje (většinou slunce) se i za běžných podmínek mění. 9-ti sekundová videa zachycují
osobu při chůzi rovnoběžné s osou záběru kamery začínající ve vzdálenosti 10 metrů. Osoba
je zobrazena v chůzi směrem k videokameře, poté se několik kroků před stativem stočí vlevo.
Tvář objektu je jasně zřetelná až v posledních 2-3 vteřinách videoklipu. Obecně platí, že
vzhledem k variabilitě osvětlení a poměrně krátké časové expozici obličeje, je rozpoznávání
osob z těchto videí náročné (viz obrázek 3).

57

Obr. 3 Záběry z videoklipu osoby při chůzi (materiál užitý pro rekognici)
Průběh experimentu
Účastníci experimentu byli do situace uvedeni informací, že jim napřed budou
promítnuty tváře v pohybu (videosnímky) či statické (fotografie), a zároveň dostali instrukci,
aby se snažili si tváře co nejlépe zapamatovat. Každý účastník byl přidělen náhodně buď do
skupiny studující statické fotografie, nebo dynamické videoklipy. Jako statický studijní
materiál bylo účastníkům promítnuto 27 čelních fotografií osob, každá z nich na dobu 5
sekund. Dynamickou formu představovalo 27 videoklipů mluvících osob zabraných čelně o
délce 5 sekund.
Pro manipulaci se stupněm známosti promítaných tváří byl zvolen následující způsob
jejich prezentace: jedna třetina (tj. 9) forografií/videosnímků byla promítnuta jen jednou,
jedna třetina (9) dvakrát, a jedna třetina (9) byla zhlédnuta čtyřikrát. Každý účastník zhlédl
celkem 63 snímků (27 tváří), z toho 9 různých tváří jednou, 9 dvakrát a 9 čtyřikrát. Tváře
v opakovaných souborech byly seřazeny náhodně.
V druhé části experimentu všichni účastníci zhlédli 54 videosnímků osob při chůzi (z
toho 27 osob zhlédnutých v první části experimentu a 27 neznámých figurantů). Po každém
videosnímku měl účastník experimentu pomocí vhodně označené klávesy na klávesnici
počítače indikovat, zda osobu rozpoznává, tzn. zda mu byla prezentována během první fáze
experimentu. Účastníci stiskli tlačítko označené "známá", objevila-li se na videu osoba, jejíž
tvář rozpoznávají, nebo "neznámá" pro osoby, které dle svého mínění vidí poprvé.
V rámci správného vyvážení a zavádějících statistických výsledků bylo zajištěno, že
při rekogniční fázi experimentu se tváře dříve prezentované jedenkrát, dvakrát a čtyřikrát se
objevily ve stejném poměru.
Experiment trval cca 30 minut.
Výsledky
Úspěšnost rozpoznávání každého účastníka (nezávisle na způsobu prezentace) byla
spočtena vypočtena jako d‘. Hodnoty d’ byly analyzovány dvoufaktorovou analýzou rozptylu
ANOVA se způsobem prezentace (dynamické - statické) a stupňů známosti (1, 2, nebo 4
expozice během učení) jako dvou nezávislých faktorů současně působících na úspěšnost
rekognice.
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Průměr d’ v rozdílných podmínkách je zobrazen v grafu na obr. 4. Jak je patrné
z tohoto grafu, úspěšnost rekognice se zvyšuje přímo úměrně s vyšším stupněm známosti
tváře (F(2,144)=50.18, MSE=10.05). Odpověď na první otázku kladenou na počátku
experimentu je tedy kladná: Obeznámenost s tváří sama o sobě má vliv zvýšení přesnosti při
rekognici osob na videozáznamu postavy při chůzi.
Také byla zjištěna statistická výhoda při prezentaci dynamických snímků ve srovnání
se statickými fotografiemi (F(1,72)=3.7, MSE=2,69). Nicméně tento výsledek by měl být
interpretován velmi opatrně s ohledem na interakci mezi trendem úměry známosti a
prezentace (F(2,144)=2,35; MSE=.47)
Jak je znázorněno na grafu 1, pohyb se ukázal větší výhodou při čtyřech prezentacích
než u jedné či dvou. Pohyb se stává pro rekognici významnějším, pokud se stupeň známosti
tváře zvyšuje. Tato interakce byla analyzována hlouběji metodou kontrastní analýzy pro
ověření druhé experimentální hypotézy, že pohyb tváře by měl být přínosem pouze u tváří
známějších. Tím se potvrdilo, že úspěšnost v rekognici se lišila pouze v případě, kdy byla tvář
prezentována 4-krát (mezi jednou a dvěma expozicemi nebyl shledán signifikantní rozdíl).
(F(1,246)=73.79, MSE=.43)

Graf 1 Výsledky experimentu
Diskuze
Výsledky experimentu poskytly jasné odpovědi na otázky, ze kterých experiment
vycházel. První otázka zněla, zda seznámení se s tváří samo o sobě znamená zvýšenou
úspěšnost při rozpoznávání osoby z videa celé postavy při chůzi. Vysoká korelace známosti
s přesností rekognice potvrzuje, že známost, v tomto experimentu pojatá jako vícenásobná
expozice obličeje, může zlepšit poznání osob na dálku.
Jaký je důvod, že informace o tváři dominuje a predikuje úspěšnost v tomto typu
úkolu? Nabízí se několik spekulativních vysvětlení.
Za prvé, podporou v rekognici, kterou obeznámenost s tváří poskytuje, souvisí obecně
s kvalitou identifikačních informací, které každá lidská tvář nese. Zdá se, že tváře obsahují
značné množství klíčových identifikačních znaků, které jsou podstatné pro rekognici i
v případě percepce celé postavy. Bylo překvapivé, jak dobrých výsledků dosáhli účastníci
experimentu, jimž byl studijní materiál prezentován čtyřikrát, vzhledem k fotometrickým
zkreslením a markantním rozdílem mezi kvalitou záznamu tváře na původních fotografiích a
videoklipech a nízkým rozlišením videosnímků celého těla při chůzi.
Ohromující schopnost osob rozpoznávat známé osoby byla prokázaná při změně
jednoho formátu zpodobení (pouze tvář) na jiný (celá postava). Informace o tváři mohou být
přeneseny a využity v řadě složitějších scén. Čím více informací máme o tváři, tím pružnější a
přenositelnější do různých pozorovacích podmínek se tyto stávají.
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Za druhé, manipulace s proměnnou obeznámenosti naznačuje, že navození známosti u
člověka vyžaduje relativně nízké nároky. I relativně malé zvýšení doby expozice statických či
dynamických snímků tváří během fáze učení stačí ke kvalitnímu zvládnutí fotometrických
změn a k přesnějšímu znovupoznání. Manipulace s proměnnou obeznámenosti byla
prováděna jednoduše opakováním prezentace stejné tváře ve stejném formátu (např. čelní
obrázek/ video mimiky obličeje v řeči). Skutečnost, že byla obeznámenost výhodou navzdory
nedostatku zkušeností účastníků s varietou podob té které tváře (tedy s plnou mimikou,
záběrem z úhlu apod.), naznačuje, že parametry znalosti obličeje, které jsou nezbytné pro
zlepšení přesnosti rozpoznávání, mohou být spojeny s rostoucím vštípením obličeje do paměti
výhradně díky časté expozici. V budoucnu jsou v plánu další experimenty, zaměřené na to,
jak by různé druhy známosti tváře mohly změnit výsledky. Má prohlížení různých pozic jiný
dopad než pouhé prohlížení stejné pozice opakovaně?
V druhé hypotéze byl konstatován podpůrný vliv pohybu společně se zvýšením
známosti tváře na přesnost rekognice. V experimentu vykazovali vyšší úspěšnost
v rozpoznávání osob účastníci, jimž byla tvář prezentována v pohybu. To naznačuje, že
vnímání pohybu je výhodou pro rekognici v případě, když byla tvář viděna několikrát, ale
nikoli už v případě statických fotografií – pak je percipována jako relativně nová,
pozorujeme-li ji v pohybu.
Proč je přínos pohybu omezen na osoby, které jsou pro nás známé?
Jednou z možností je, že je důležité seznámit se nejprve se strukturou obličeje, než
začneme vnímat odchylky od standardního výrazu obličeje, které s sebou pohyb přináší.
Druhá hypotéza je, že vícenásobná expozice může napomoci zformovat takovou
paměťovou stopu, která je odolnější a dokáže se efektivněji přenést přes fotometrické
nesrovnalosti. Pokud je tomu tak, pak se dá očekávat, že tím bude umožněno rozpoznání při
téměř jakékoliv změně fotometrických parametrů. V současnosti je tato hypotéza ověřována
tak, že účastníci experimentu jsou požádáni, aby rozpoznali tváře, s kterými byli či nebyli
obeznámeni, ze snímků, na kterých jsou tváře zabírané z jiného úhlu pohledu či v jiné pozici.
Dosavadní částečně zpracované výsledky napovídají, že pohyb nehraje žádnou roli, zvyšuje-li
se stupeň známosti tváře.
Třetí možností je, že zpracování pohybu nervovou dráhou zraku je nastaveno tak, že
umožňuje účinnější přístup u paměťové stopy vytvořené z pohyblivých stimulů než ze
statických stimulů. Tato hypotéza ostatně není v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky,
že zraková dráha zpracovává paralelně statické a pohybové vjemy. 84 Stejně jako skutečnost,
že proměnlivé (tj. pohyby obličeje, tj. mimika) a neměnné vjemy (tj. statické rysy obličeje)
jsou v lidském mozku zpracovávány odděleně. Toto má zákonitě důsledky pro rozpoznávání
obličeje a osob v pohybu. Vnímání pohybu tváře i těla může má i sociální funkci (např.
zpracování výrazu a neverbálních projevů), zatímco zpracování statických komponent může
podporovat rozpoznání identity objektu prostřednictvím své neměnné povahy. 85 Pokud
existují samostatné systémy, jak je předpokládáno, může být efektivnější kombinovaný
přístup provádění rekognice.
Závěr
V experimentu byla zkoumána korelace známosti rozpoznávané tváře a pohybu tváře
s úspěšností rozpoznávání. Experiment odhalil, že předchozí větší obeznámenost s tváří je
předpokladem pro úspěšné rozpoznání osoby v obtížných pozorovacích podmínkách.
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Opakované expozice tváře mohou podporovat přesnost rekognice, i když způsoby prezentace
mezi fází učení a v samotném testu jsou zcela odlišné.
Za druhé bylo zjištěno, že účinnost pohybu obličeje jako klíče pro rozpoznávání je
pevně vázána na stupeň předchozí obeznámenosti s obličejem (tedy na znalost obličeje).
Pohyb obličeje se tedy zdá být činitelem usnadňujícím přechod přes fotometrické
nesrovnalosti pouze v případě, jsou-li rozpoznávající osoby dostatečně obeznámeny s tvářemi,
které poznávají.
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Genderové rozdiely v raných spomienkach a komponentov spôsobov
výchovy u adolescentov
Gender differences in early memories and components of education
methods in adolescents
Zuzana Mičková

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá komponentmi spôsobov výchovy a kategóriami raných
spomienok u adolescentov vzhľadom k pohlaviu. Boli zisťované genderové rozdiely vo
vybavení spomienok. Výskumnú vzorku tvorili adolescenti stredných škôl vo vekovom
rozmedzí 15 až 20 rokov, AM=17,1, (N = 204), z toho (M = 92), (Ž = 112). Použili sme
dotazník na zisťovanie spôsobu výchovy v rodine (Čáp, & Boschek, 1994) a dotazník
vlastnej konštrukcie „kategórie spomienok“ ktorý bol vytvorený na základe delenia emócií
Russella (1980). Zistený bol významný vzťah medzi ranými spomienkami a „kladením
požiadaviek matky“ na dcéry. Vysoké požiadavky matky na dievčatá boli obsiahnuté
predovšetkým v spomienkach s obsahom kritiky a v spomienkach s neutrálnym obsahom.
Vzťah medzi ďalšími výchovnými komponentmi a ranými spomienkami zistený nebol.
Kľúčové slová
Adolescent, raná spomienka, výchovný komponent.
Abstract
Memories are carriers of experience (Mosak, & DiPietro 2005). Cséfalvaiová (2012)
Drahošová (2007) have reported, that family relationships can be a source of satisfaction and
pain. According to Prochaska and Norcross (1999) memories resemble visual re-presentation
scene. Macek and Lacinová (2006) reported differences between boys and girls emotional
lability. Girls survive in adolescence problems intensified. Findings Brídová (2007) show that
differences in education. As reported by Stork and Boschek (1994), Šramová (2006)
likelihood of better relations with parents is more pronounced in relation to the same sex.
Education of parents is important in shaping experiences (Čáp, & Boschek 1994). The aim
was to determine the differences between gender equipment early memories, and their
relationship with the components of education. The research sample consisted of adolescents
AM = 17.1, to reflect the father's method of education (N = 195), the education of mothers
(N = 204). Representation of parents surveyed were demographic questionnaire. To
determine the method of education. A questionnaire was used for the detection method of
education in the family (Čáp, & Boschek, 1994). Early memories were conceived as we
experience in the 10th year of life (Mosak , & DiPietro, 2005). To based content analysis was
created categorization early memories (Mičková, & Škutová, 2015). Were found gender
differences in the educational component "laying requirements". Mothers put a higher
demand and are critical to their daughters compared with the boys, fathers and put a higher
demand for boys compared to girls. Despite the fact that mothers have a strong need to
manage and control their daughters have girls with mothers emotionally relationship than
boys.
Keywords
Adolescent, early remembrance, educational component.
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Úvod
V období adolescencie dochádza k premene osobnosti, k zmenám v telesnej,
psychickej i v sociálnej oblasti (Vágnerová, 2012; Langmeier, & Krejčířová, 2006). V
sociálnych vzťahoch sa do popredia dostávajú rovesnícke vzťahy, no i napriek tomu
emocionálne väzby s rodičmi nestrácajú na význame. Zážitky s rodičmi zanechávajú
v neskoršom období stopy rôznej intenzity a neskôr sa vybavujú ako pozitívne alebo
negatívne spomienky. Výchovné a interaktívne pôsobenie medzi rodičmi a deťmi tvorí
jeden z významných faktorov, ktorý sa podieľa na utváraní spomienok. Špecifické
výchovné pôsobenie rodičov vzhľadom k pohlaviu dieťaťa môže predstavovať odlišnosť
v ich utváraní a vybavovaní.
Charakteristika problému
U autorov nachádzame rôzne definície vzťahujúce sa k ranej spomienke. Podľa
Adlera (1999, s.66) spomienky predstavujú „stopy toho, čo sa v živote človeka udialo a
ako prebiehal jeho vývoj. Poukazujú na smerovanie človeka za určitým cieľom a na
prekážky, ktoré bude nutné prekonať“. Predstavu ranej spomienky ako mentálneho obrazu
a tiež ako „ohraničenej zmyslovej spomienke“ nachádzame u Drahošovej (2007).
Autorka dáva ranú spomienku tiež do vzťahu s rodinnou atmosférou a jej subjektívnym
hodnotením. K takémuto hodnoteniu môže dôjsť v dôsledku vnútorných pocitov a emócií,
ktoré sú podľa Cséfalvaiovej (2012) nositeľom zážitkov a neskôr spomienok. Podľa
Prochasku a Norcrossa (1999) má raná spomienka podobu určitej scény, ktorú je možné
vizuálne sprítomniť. Význam raných spomienok je nezastupiteľný v psychoterapii a tiež pri
liečbe traumatických zážitkov (Freud, 2000, 2010; Adler, 1999). Freud (2000, 2010) dospel
k názoru, že správanie je do značnej miery ovplyvnené podvedomím a taktiež tým, ako
prenášame mechanizmy potláčania úzkosti osvojené v ranej fáze života. Zdanlivo neškodné
odhalenie spomienok pôsobí ako filter pre nabitú a rušivú emocionálnu traumatickú
skúsenosť z latentného obdobia.
Vznik ranej spomienky sa spája so schopnosťou dieťaťa začleniť sa do širšieho
sociálneho sveta. Freud (2000), Adler (1999) ohraničujú vznik ranej spomienky štvrtým
a piatym rokom života dieťaťa. Širšie vymedzenie poskytuje Mosak, & DiPietro (2005),
porovnaj Čechová (2013), ktorí definujú rané spomienky ako udalosti, ku ktorým došlo do
10 roku života dieťaťa.
Rodina môže byť na jednej strane zdrojom šťastia, lásky a spokojnosti, na druhej
strane môže prinášať dieťaťu bolesť. Kvalita emócií predstavuje jadro medziľudského
vzťahu a kvalita emočných prejavov otca a matky má vplyv na emočnú stabilitu
jedinca (Šimková, 2010, Mičková, 2012; Doktorová, 2014). Pre utváranie pozitívnych
emócií má veľký význam sociálna opora, ktorá je zdrojom starostlivosti, naopak zdrojom
značnej nespokojnosti sú negatívne emocionálne zážitky (Mičková, 2012, 2014). V ranej
spomienke sa môže prejaviť emočný vzťah nielen rodičov k dieťaťu ale tiež vzájomne medzi
rodičmi. Vzťah medzi emočnou vrelosťou a pozitívnymi spomienkami s rodičmi zistili
Peterson, Smorti a Tani (2008). Podobné závery nachádzame u Šramovej (2006). Autorka
uvádza, že na základe interpersonálnych vzťahov v rodine dieťa percipuje oporu, ale tiež
požiadavky a kontrolu rodičov. Rodičovské požiadavky a kontrolný systém v rodine sú
súčasťou výchovných postupov vo výchovnom pôsobení rodičov. Podľa Vágnerovej (2012)
je spôsob výchovy obsiahnutý v emocionálnej podpore ako i v požiadavkách kladených
na dieťa. Spôsob prežívania prítomnosti rodičov a emočné prejavy napĺňajú očakávania
rodičov, čo sa môže prejaviť v emocionálnom vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Podľa
Čápa a Boscheka (1994) emočný vzťah k dieťaťu zohráva vo výchove kľúčový moment
a predstavuje dimenziu kladného a záporného emočného vzťahu. Rodičia, ktorí majú
k dieťaťu kladný emočný vzťah, sú schopní prejavovať radosť a dobrú náladu, dávajú
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dieťaťu najavo lásku, komunikujú a trávia spolu s ním veľa času. Za dobrý výkon a
správanie dieťa oceňujú pochvalou a uznaním. Rodičia so záporným emočným
vzťahom k dieťaťu neprejavujú o dieťa záujem, sú ľahostajní k jeho problémom, ale aj
k úspechom. Dobrý výkon považujú za samozrejmú povinnosť. Bežné sú nedorozumenia a
následné konflikty, spoločne vykonávajú minimum činností. Časté sú výčitky voči deťom,
porovnávanie s úspešnejšími deťmi a v niektorých prípadoch sa objavuje aj trestanie. Za
významný determinant interakcie a výchovného vplyvu možno považovať odlišný
osobnostný vývin medzi pohlaviami. Macek a Lacinová (2006) uvádzajú rozdiely medzi
chlapcami a dievčatami v oblasti emočnej lability. Dievčatá prežívajú v období
dospievania psychické problémy dlhšie a intenzívnejšie, a ich subjektívny pocit
pohody je menej kvalitný v porovnaní s chlapcami. Na rozdieloch sa vo veľkej miere
podieľa autonómia a kontrola u mužov, intimita a emočné vzťahy u žien. Interaktívny vzťah
do značnej miery ovplyvňuje komunikácia medzi deťmi a rodičmi. Ševčíková (2012) zistila,
že ženy lepšie vyjadrujú a prejavujú emócie a muži ovládajú lepšie neverbálne prejavy.
Interaktívny vzťah medzi rodičmi a deťmi je teda tvorený odlišnosťami medzi nimi ako i ich
vzájomnými očakávaniami. Podľa Russella a Saebela (1997) jedným z faktorov tvorby
vzťahov v zmiešaných dyádach s ú odlišné vzťahové štýly. Podľa Vágnerovej (2012) sa
emočný vzťah medzi matkou a dcérou vytvára na základe expresivity, intimity a emočnej
opory, a vzťah otca so synom je založený na zdieľaní skúseností a aktivít.
Diferencované zážitky vytvárajú základ pre utváranie a vybavovanie spomienok
počas života. Tieto môžu byť rovnako pozitívne ako i negatívne. Zážitky z raného detstva
majú kľúčovú úlohu v emocionálnej a sociálnej oblasti následného rozvoja jedinca, najmä
čo sa týka zážitkov spájaných s pocitmi ohrozenia a bezpečia. Expozícia prvých zážitkov
hrozby, ako je zneužívanie, odmietnutie, zanedbávanie, kritika, či šikanovanie sú spájané s
väčšou zraniteľnosťou na psychopatológiu a neprispôsobivosť v dospelosti. Naopak,
spomienky bezpečia sú spájané s afiliatívnymi signálmi, ako sú uspokojenie, starostlivosť,
náklonnosť (pozri napr. Cuncha, et al., 2014).
V súvislosti so spomienkou uvažujeme o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami
a to najmä v dôsledku vývinových a osobnostních zmien, špecifických problémov
adolescentov. Mnohé výskumy rozdiely v oblasti raných spomienok a výchovných
postupoch potvrdzujú. Rozdiely vo výchove zistila napr. Brídová (2007). Zistenia
poukazujú na rozdiely vo výchove, pričom chlapci hodnotia emočný vzťah s otcom
kladnejšie ako dievčatá. Taktiež percipujú viac voľnosti od otca v porovnaní s dievčatami.
K podobným záverom dospeli Peterson, Smorti a Tani (2008). Iné výskumy priniesli zistenia
vzhľadom ku kvalite ranej spomienky vzhľadom k pohlaviu. Viac neutrálnych spomienok
v súvislosti s vybavením ranej spomienky si vybavili chlapci v porovnaní s dievčatami
(Reese, Haden, & Fivush, 1996 cit. podľa Peterson, & Nguyen, 2010). Rozdielnu intenzitu
spomienok medzi mladšími a staršími adolescentmi vo výskume zistili Peterson a Nquyen
(2010), mladší adolescenti si vybavili viac raných spomienok s emočnou vrelosťou
a starostlivosťou rodičov. Nachádzame však i opačné výskumné závery, ktoré uvádzajú, že
sa rozdiely vo vybavení raných spomienok vzhľadom k pohlaviu nevyskytujú (Cunha, et. al.,
2014).
Cieľ
Interaktívny vzťah medzi rodičmi a dieťaťom je vyjadrením výchovného pôsobenia,
pričom sa jeho prostredníctvom utvára kvalita emocionálneho vzťahu medzi rodičmi
a dieťaťom (Peterson, Smorti, &Tani, 2008). Podobné závery nachádzame u Petersona a
Nquyena (2010). Autori zistili, že pozitívne spomienky sa spájajú s vyššou mierou zapájania
rodičov do života adolescentov. Rané spomienky predstavujú najdôležitejšie oblasti života
a to je tiež jeden z dôvodov, ako uvádzajú Mosak, & DiPietro (2005), prečo si ich vieme
podržať v pamäti. Naším cieľom je zistiť, aké sú medzipohlavné diferencie v kategóriách
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spomienok u adolescentov, a aké sú vzťahy vo vybavení ranej spomienky v súvislosti s
komponentmi výchovy.
Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorili adolescenti vo vekovom rozmedzí 15 -20 rokov, AM= 17,1,
Počet adolescentov pri hodnotení spôsobu výchovy otca a matky bol rozdielny, pretože
u niektorých adolescentov absentoval otec vo výchove. K spôsobu výchovy otca sa
vyjadrovalo (N=195) M=107, Ž=88. Výchovu matky hodnotilo (N=204), z toho M=92,
Ž=112) adolescentov.
Metódy
Na zistenie zastúpenia rodičov vo výchove adolescentov sme použili demografický
dotazník. Konkrétne spôsoby výchovy sme overovali Dotazníkom na zisťovanie spôsobu
výchovy v rodine (Čáp, & Boschek, 1994), konkrétne dimenzie emočnej vrelosti a
výchovného riadenia. Spôsob výchovy predstavujú dve dimenzie a to emočnú vrelosť
rodičov a výchovné riadenie. Dimenzia emočnej vrelosti zahŕňa komponenty kladnej a
zápornej emočnej vrelosti. Kladný emočný vzťah charakterizuje kladný postoj a lásku rodiča,
na druhej strane záporný emočný vzťah obsahuje záporný postoj rodiča, nepriateľstvo,
chladné a zavrhujúce správanie. Kladný emočný vzťah sa prejavuje dôverou, porozumením,
láskavosťou, záujmom o dieťa a jeho prežívanie, podporou a ochotou pomôcť, či
schopnosťou počúvať potreby dieťaťa. Záporný emočný vzťah sa vyznačuje absenciou
pozitívnych prejavov rodiča k dieťaťu. Extrémnou podobou záporného emočného vzťahu je
nenávisť voči deťom. Dimenzia výchovného riadenia obsahuje komponenty požiadaviek a
voľnosti. Komponent požiadaviek charakterizuje prísna kontrola a maximálne riadenie,
komponent voľnosti zas autonómiu a minimálne riadenie. Silné výchovné riadenie sa
prejavuje množstvom príkazov, zákazov rodiča voči dieťaťu, kedy samotnému dieťaťu
nedáva priestor pre rozhodovanie, samostatnosť a iniciatívu. Rodič kontroluje dodržiavanie
príkazov a zákazov dieťaťa, požaduje maximálny výkon bez ohľadu na schopnosti a
možnosti dieťaťa a rozhoduje za dieťa bez ohľadu na jeho názory, potreby a záujmy. Často
používa tresty. Slabé výchovné riadenie predstavuje absenciu akýchkoľvek požiadaviek
alebo sú tieto požiadavky minimálne a rodič nekontroluje ich plnenie. Rodičia podliehajú
nevhodným prianiam dieťaťa, niektorí rodičia plnia požiadavky za svoje dieťa, iní sú
ľahostajní a nechajú robiť dieťa, čo chce. Ranú spomienku chápeme ako zážitok z detstva do
10. roku života (Mosak, & DiPietro, 2005), k analýze spomienok sme využili schému delenia
emócií podľa Russella (1980). Kritérium obsahovej analýzy tvoria konkrétne zážitky
s rodičmi, ich emočná kvalita (pozitívna, negatívna, bez emočného obsahu ). Vo vlastnom
dotazníku adolescenti uviedli zážitky do 10 roku života, ktoré si vo vzťahu s rodičmi (zvlášť
s otcom a s matkou) vybavili. K uvedeným spomienkam priradili príslušnú emóciu (pozitívnu
alebo negatívnu). Najfrekventovanejšie spomienky sme na základe obsahovej analýzy
uvedených zážitkov zaradili do 11 kategórií: spoločná aktivita, dobrodružstvo, prvá
skúsenosť, dôležitosť, verbálna podpora, obdarovanie, pozitívny kontakt, negatívny
kontakt, opustenie, kritika, neutrálnosť. Kategóriu neutrálnosť sme vytvorili zo spomienok
ktorým adolescenti nepriradili žiadnu emóciu alebo boli bez emočného obsahu.
Výsledky
Genderové rozdiely vo vybavení prvej spomienky.
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Tab. 1 Percentuálne zastúpenie kategórie spomienok s otcom , s matkou podľa pohlavia
N (CH)=107, N(D) =88)
Kategórie spomienok%
Spoločná aktivita
Dobrodružstvo
Prvá skúsenosť
Dôležitosť
Verbálna podpora
Dary
Pozitívny fyzický kontakt
Negatívny fyzický kontakt
Opustenie
Kritika
Neutrálne

Chlapci a otec
20,33
18,19
23,54
9,63
2,14
1,07
3,48
2,14
3,21
2,14
12,84

Dievčatá a otec
23,76
16,72
18,48
10,56
3,52
7,04
5,28
4,40
1,76
2,64
4,40

Chlapci a matka
25,68
11,77
18,19
14,98
3,21
1,07
6,42
3,40
4,28
1,07
12,84

Dievčatá a matka
21,12
13,20
17,6
22,00
5,28
4,40
7,04
2,64
0,88
1,76
2,64

Tab. 2 Genderové rozdiely vo vybavení spomienok (matka)
Hodnota
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association N
platných prípadov

df

19,002a
22,489
1,489
204

Asymp. Sig. (2-sided)
10
10
1

,040
,013
,222

V tab. 1 vidíme medzipohlavné rozdiely v relatívnej početnosti spomienok. Chlapci si
spomínajú častejšie na otca v súvislosti s prvou skúsenosťou a vyššiu frekvenciu
zaznamenávame v neutrálnych spomienkach s otcom i s matkou. Zážitky s matkou sa im
spájajú vo vyššej miere s dôležitosťou, ktorú im matka pripisuje. Rozdiely vo vzťahu
k otcovi nie sú signifikantné (X2 = 11,786; df = 10; p = 0,300).
Zistili sme medzipohlavné rozdiely v raných spomienkach k matke. Tieto rozdiely
(viď tab. 2) sú signifikantne významné (sig < 0,05). Rozdiely v ranej spomienke s matkou
medzi chlapcami a dievčatami prostredníctvom Cramerovho V sú na hladine stredne silnej
významnosti (V = 0,305; p = 0,04). Dievčatá majú intenzívnejšie spomienky v súvislosti
s interaktívnym vzťahom s matkou, čo možno vidieť vo frekventovanejších kategóriách
dobrodružstvo, verbálna podpora, pozitívny i negatívny fyzický kontakt, kritika.
Tab.3. Kruskal-Wallisov Test - Genderové rozdiely a výchovné komponenty matka
Matka

komponenty

Chlapec
Chi-Square df
Asymp. Sig.
Dievča
Chi-Square df
Asymp. Sig

Kladný emočný

Záporný emočný

Požiadavky

Voľnosť

10,514
8
,231

12,67
8
,126

12,310
8
,138

11,526
8
,174

12,936
10
,227

14,006
10
,173

25,120
10
,005

12,906
10
,229

Pri analýze rozdielov medzi dievčatami a chlapcami vo vzťahoch medzi
komponentmi spôsobov výchovy rodičov a kategóriami raných spomienok sme zistili
významný vzťah v komponente požiadaviek dievčat s matkou ako zobrazuje tab. 3
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(sig=0,05) signifikantný rozdiel vo výchovnom komponente kladenie požiadaviek otca
k dievčatám a chlapcom ako vidíme v tab. 4. Matky majú a dievčatá vyššie požiadavky ,
ktoré si pamätajú v súvislosti s kritikou a negatívnym fyzickým kontaktom. V súvislosti
s nárokmi na ne si vybavujú i zážitky s pozitívnym kontaktom ako i neutrálne spomienky.
Výchovné pôsobenie v zmysle nárokov na dievčatá predstavuje u matky rôznorodosť
prostriedkov vo výchove. Z dôvodu nerovnomerného zastúpenia jednotlivých kategórii
raných spomienok interpretujeme tieto zistenia opatrne.
Tab. 4 Mann- Whitney U test Genderové rozdiely a výchovné komponenty otec
Otec komponenty
chlapci
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
dievčatá
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kladný emočný
4654,000

Záporný emočný
4046,000

10432,000
-,138
,890

9824,000
-1,698
,090

4193,000
8471,000
-2,310
,021

4856,000
11184,000
-,709
,478

Požiadaviek
3800,500

Voľnosti
4050,000

9578,500
-2,320
,020

9721,000
-1,582
,114

4157,000
10485,000
-2,377
,017

4675,500
11003,500
-1,141
,254

V tab. 4 vidíme signifikantný rozdiel vo výchovnom komponente kladenie
požiadaviek otca k dievčatám (sig < 0,05) a chlapcom (sig.< 0,05). Za prísnejšiu
a kritickejšiu považujú chlapci výchovu otca a dievčatá výchovu matky (viď tab. 3).
Diskusia
V našej štúdii sme zistili určité rozdiely v komponente „kladenie požiadaviek“ na deti
u otcov i matiek. Matky kladú na svoje dcéry vyššie požiadavky a sú k nim kritickejšie ako
k synom. Otcovia kladú vyššie požiadavky na chlapcov ako na dievčatá. Toto zistenie je
odlišné od zistení Brídovej (2007), podľa ktorej chlapci percipujú viac voľnosti od otca.
Šramová (2006) uvádza, že percepcia opory, požiadavky a kontroly rodičov vytvárajú
interpersonálne vzťahy v rodine. Vo výskumoch Collinsa a Steinberga (2006, cit. podľa
Cunha, et al., 2014) nachádzame závery, že postupne sa jedinec učí vyrovnávať so svojimi
emóciami. Na základe uvedeného sa možno domnievať, že samotná kritika, ktorá je výrazne
obsiahnutá v raných spomienkach dievčat, je už v tomto období zvládnutá a nebráni
emocionálnemu vzťahu s matkou. Pozitívne emocionálne sýtený vzťah môže byť výrazne
ovplyvnený i spomienkou z bazálneho obdobia, ktorá sa u dievčat raná spomienka často viaže
práve na fyzický kontakt. Analýza raných spomienok ukazuje na pozitívny vzťah medzi
prvou skúsenosťou, pozitívnym kontaktom, verbálnou podporou a pozitívnym
emocionálnym vzťahom. Negatívne spomienky (kritika, negatívny fyzický kontakt) nie sú
výraznou prekážkou pre pozitívny emočný vzťah, ak sa súčasne objavujú s pozitívnymi
spomienkami. Naopak vysoký obsah neutrálnych spomienok (v našom výskume sme zistili
u chlapcov) môže byť jedným z faktorov utvárania menej pozitívneho emočného vzťahu.
Podobné závery v súvislosti s neutrálnymi spomienkami nachádzame u Reese, Haden, &
Fivush, 1996 cit. podľa Petersona a Nguyena ( 2010).
Záver
Matky majú výraznú potrebu riadiť a kontrolovať svoje dcéry. Kladú na ne vyššie
požiadavky, no napriek tomu majú dievčatá vzťah s matkami emočne vrelší ako chlapci.
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Jeden s faktorov sýtenia emočnej vrelosti je raná spomienka, ktorá je u dievčat najmä
v oblasti pozitívneho fyzického kontaktu a verbálnej podpory. Tieto zistenia podporujú už
známe teoretické poznatky, že rozvíjanie emocionálneho vzťahu v bazálnom období má
dôležité miesto pri budovaní pozitívneho emocionálneho kontaktu. Efektívna komunikácia
sa na kladnom emocionálnom vzťahu významne podieľa. Výraznejšiu absenciu pozitívne
emočných prejavov sme zaznamenali u chlapcov u ktorých sa vo väčšej miere tiež vyskytli
rané spomienky neutrálneho charakteru, teda bez emocionálneho obsahu, čo sa mohlo
odraziť v slabšej miere emočnej vrelosti. Napriek tomu, že chlapci majú zo strany matky
voľnejšiu výchovu ako dievčatá ich vzťah k matke je emocionálne slabší. Podľa dievčat je
prísnejšia vo výchove matka a podľa chlapcov otec. Domnievame sa, že matky sústreďujú
výraznejšie pozornosť na dcéry čo súvisí s rolou ženy a s úskaliami dospievania. Kontrola
predstavuje istý spôsob prevencie pred možnými problémami dospievajúcich dievčat.
Pozitívny emocionálny vzťah sa spája s ranými spomienkami ako fyzický kontakt, verbálna
podpora, dobrodružstvo, spoločná aktivita. Tieto faktory môžu zohrávať dôležitú rolu
v prípade nedorozumení a súčasne majú psychoterapeutický vplyv, keďže emocionálne
pozitívne vzťahy podporujú rozvoj emocionálnej stability. Výsledky poukazujú na význam
spoločne stráveného času s deťmi, na efektívnu komunikáciu. Rané spomienky spojené
s pocitom uspokojenia a bezpečia sú vo vzťahu s emocionálnou vrelosťou rodičov.
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Ralf Dahrendorf: HOMO SOCIOLOGICUS
Jiří Kučírek
(Vybrané pasáže z překladu)
Publikace HOMO SOCIOLOGICUS s podtitulem Pokus k dějinám, významu a kritice
sociální role, jehož autorem je R. Dahrendorf, byl zpracován původně na počest 65. narozenin
J.Koniga v roce 1958 a vyšla ve dvou částech 10. ročníku Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie. Později byl text opakovaně vydáván jako samostatný tisk.
Podstatou tématu bylo hledání základní kategorie pro specifickou analýzu „sociálního
jednání“. Diskuze ohledně Homo sociologicus se orientovala na problematiku „pojmu role“,
řada autorů se domnívala, že se nejedná o skupinu pojmů (role, pozice, sankce apod.), ale
pouze o jednu tezi: „člověk jedná podle rolí“, nýbrž o „teorií rolí“, což je rozdíl.
Problematický je ovšem vztah k druhému člověku sociální vědy, k „psychological
man“ (P.Rieff). Dahrendorf poukazuje na to, že kmotrem psychologického člověka je S.
Freud a s Freudem dosáhl tento člověk význačné provenience uvnitř i vně vědecké
psychologie. Otázkou je, v jakém vztahu je člověk naší každodenní zkušenosti ke skleněnému
člověku sociálních věd? Máme obhajovat vykonstruované lidi proti skutečným lidem?
Následující text jsou vybrané pasáže z překladu Homo sociologicus, domnívám se, že
jsou dobrým příspěvkem i k současné diskuzi ohledně rolí a sociálního jednání člověka,
aktéra v oblasti sociální psychologie i sociologie.
Kapitola III.
Je snad trochu nespravedlivé – byť nezbytné – zdůrazňovat potíže homo sociologicus
dříve, než má tento nový člověk vyhlídky osvědčit své kvality. Hovořili jsme předcích
sociologického člověka a o problémech, proti kterým nás staví; zůstalo však ještě otevřené,
kdo tento člověk je a co je schopný vykonat. Bylo by lehké omluvit toto opomenutí odkazem
na to, že homo sociologicus je velice čilý člověk, který se objevuje v dílech většiny
současných sociálních vědců a jehož svéráznost je možno demonstrovat pomocí těchto děl.
Ačkoli by tento odkaz nebyl neoprávněný, přivedl by nás přece do nesnází. Neboť jak jsou
četní sociologové jednotní, pokud jde o jméno člověka, tak velice kolísá v literatuře obraz
jeho charakteru. Lze proto doporučit, abychom objekt svých úvah nerekonstruovali z rozboru
protikladných výpovědí jeho přátel a pomlouvačů, nýbrž poradili se jaksi s ním samým. Místo
pojmové kritiky a polemiky je třeba zabývat se nejdříve věcnou souvislostí, z níž homo
sociologicus vyplývá, dříve než zaměříme svědecké výpovědi na výsledcích našeho vlastního
zkoumání.86
Předpokládejme, že jsme v nějaké společnosti, kde nám představí nějakého, nám
dosud neznámého, pana dr. Hanse Schmidta. Jsme zvědaví, dozvědět se něco více o tomto
novém neznámém. Kdo je Hans Schmidt? Některé odpovědi na tyto otázky můžeme už přímo
vidět: Hans Schmidt je (1) muž, a sice (2) dospělý muž asi 55 letý. Má snubní prsten, je tedy
(3) ženatý. Ostatní víme ze situace při představování: Hans Schmidt je (4) státní příslušník; je
(5) Němec, (6) obyvatel středního města X a má titul doktora, je tedy (7) akademik. Ale na
všechno další se musíme zeptat společných známých, kteří by nám mohli povědět, že pan
Schmidt je (8) povoláním školní rada, že (9) má dvě děti, je tedy otcem, že (10) jako
86

Je sotva třeba zdůrazňovat, že následující analýza nicméně není „naivní“, nýbrž že je stále orientována
k sociologické diskusi o kategoriích, o které jde. Vzdáváme se výslovné kritické diskuse v tomto bodě v naději,
že tímto novým sestavením bude možno přeskočit jisté překážky, před nimiž pojmový spor dosud zůstával stát.
Kde je následující líčení závislé přímo na jednotlivých autorech, je to samozřejmě poznačeno.
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protestant má mezi převážně katolickým obyvatelstvem města X nějaké potíže, že (11) přišel
poválce jako uprchlík do města, kde si však jako (12) předseda místní organizace politické
strany Y a (13) jako pokladník městského fotbalového klubu dovedl brzy získat dobré jméno.
Jak se dovídáme od jeho známých, je pan Schmidt (14) náruživý a dobrý hráč skatu, jakož i
(15) právě tak náruživý, byť méně dobrý řidič. Jeho přátelé, kolegové a známí mohli by nám
vyprávět ještě mnoho jiného o panu Schmidtovi, avšak naše zvědavost je těmito údaji
prozatím uspokojena.87 Máme pocit, že pan Schmidt není nám teď už neznámý. Co nás
opravňuje k tomuto pocitu?
Bylo by možné soudit, že všechno, co jsme o panu Schmidtovi poznali, ho vlastně od
jiných lidí neodlišuje. Nejenom pan Schmidt je Němec, otec, protestant, školní rada, nýbrž
také mnozí jiní; a ačkoliv v každé době může mít 1. fotbalový klub města X jen jednoho
pokladníka, byli přece jiní před ním. Také tento úřad není osobně příznačný pro pana
Schmidta. Naše informace o panu Schmidtovi vztahují se všechny na jistá postavení, která
zaujímá, tj. na body nebo místa v systému souřadnic sociálních vztahů. Neboť každá pozice
implikuje znalci síť jiných pozic, které jsou s touto spjaty, poziční pole. Jako otec stojí pan
Schmidt v pozičním poli s matkou, synem a dcerou; jako školní rada souvisí se svými žáky,
s jejich rodiči, se svými kolegy a s úředníky školní správy; jeho postavení 3. předsedy strany
Y spojuje ho s kolegy v představenstvu, s vyššími stranickými funkcionáři, se členy strany a
s voličskou veřejností. Některá z těchto posledních polí se protínají, žádná dvojice se však
úplně nekryje. Pro každou z 15 pozic pana Schmidta, které známe, je možno uvést vlastní
poziční pole, které je jaksi automaticky dáno v určité společenské souvislosti s těmito
pozicemi.
Termín sociální pozice označuje každé místo v poli sociálních vztahů, přičemž je třeba
chápat pojem tak široce, že zahrnuje nejen pozice „školní rada“ a „3. předseda strany Y“,
nýbrž také pozici „otec“, „Němec“ a „hráč skatu“. Pozice jsou cosi myslitelného principiálně
neodvisle od jednotlivce. Jakmile úřad starosty nebo katedry profesora přestane existovat,
když se uprázdní, jsou pozice pana Schmidta vázány na jeho osobnost a dokonce existenci.
Jednotlivec nejen může, nýbrž musí zpravidla zaujímat větší počet pozic, a lze předpokládat,
že počet na jednotlivce připadajících pozic roste s komplexitou společnosti.88 Kromě toho
může poziční pole, do něhož jedna jediná pozice jednotlivce staví, uzavírat v sobě velký počet
rozeznatelných vztahů, jak je tomu v případě pana Schmidta např. v pozici „školní rada“ a
„pokladník 1. fotbalového klubu města X“; pozice sami mohou být komplexní. Ukáže se
důležitým, zdůraznit tento stav věci vlastním pojmem a chápat sociální pozice jako množství
pozičních segmentů. Pozice „školní rada“ sestává z pozičních segmentů „školní rada – žáci“,
„školní rada – rodiče“, „školní rada – kolegové“, „školní rada – představení“, přičemž každý
z těchto segmentů odděluje z pozičního pole školního rady jeden směr vztahů.
Tato pojmová rozlišení a definice ještě ovšem nemohou objasnit hádanku, proč pan
Schmidt není už pro nás neznámý, potom, co jsme se dověděli, jaké pozice zaujímá. Neboť by
bylo obtížné ospravedlnit domněnku, že pan Schmidt není nic jiného než agregát svých pozic,
že tedy jeho individualita spočívá ne sice v některé jednotlivé z jeho pozic, ale přece v jejich
zvláštní konstelaci. Je mnoho toho, co s veškerou znalostí a fantazií nemůžeme vyčíst z pozic
pana Schmidta. Zda je dobrý nebo špatný učitel, přísný nebo laskavý otec, zda ovládá své
citové konflikty nebo ne, zda je se svým životem spokojený nebo ne, jaké myšlenky mívá ve
chvilkách a myšlení o svých bližních, kde by rád strávil svou dovolenou – to všechno a
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Seznam toho, co pan Schmidt „je“ je možno bez obtíží ještě prodloužit také o údaje, pro naši souvislost
relevantní; potud je omezení na 15 pozic libovolné.
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Diferenciace sociálních pozic je jedním z mála jednoznačných (a nezatížených hodnocením ve smyslu
„pokroku“) znaků vývoje společnosti. Události jako „odluka církve od států“ (ve francouzské revoluci) nebo
„odluka od rodiny od sféry povolání“ (v průmyslové revoluci) označují vracející se příklady takové diferenciace,
které se projevují v četných oblastech společnosti. O mechanismech, které by mohly, objasnit tuto formu sociální
proměny víme ještě ovšem opravdu málo.
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mnoho jiného neprozrazují nám ani jeho pozice, ani to, co z nich můžeme vyvodit.89 Pan
Schmidt je víc než nositel sociálních pozic, a jeho přátelé vědí o něm mnohé, co běžný známý
a sociolog neví a ani si nepřeje vědět.
Ale podivnější než skutečnost, že pozice pana Schmidta nám neosvětlují plně jeho
osobnost, je jiná skutečnost, totiž kolik nám nicméně o něm říkají. Pozice samy nám sice
zprostředkují jen velmi formální znalost. Říkají nám, v jakých sociálních polích vztahů pan
Schmidt stojí, s kým vstupuje do sociálních vztahů, aniž nám něco prozrazují o způsobu
těchto vztahů. Nepotřebujeme však žádné další dotazování, abychom vystihli, co pan Schmidt
dělá – nebo alespoň co by dělat měl a proto pravděpodobně dělá -, jestliže chce svým četným
pozicím dostát. Jako otec se bude pan Schmidt starat o své děti, pečovat o jejich prospěch,
chránit je a milovat. Jako školní rada předávat svým žákům vědomosti, spravedlivě je
posuzovat, radit jejich rodičům, prokazovat úctu řediteli, povede vzorný život. Jako stranický
funkcionář bude navštěvovat schůze, mít projevy, bude se snažit získat nové členy. Nejen, co
pan Schmidt dělá, nýbrž také co je pro něho příznačné, můžeme až do určitého stupně vyčíst
z jeho pozic – vskutku nám často prozrazuje vzezření člověka „kdo je“, tj. jaké sociální pozice
zaujímá. Jako školní rada nosí „slušný“, ale ne příliš dobrý oblek učitele s oblýskanými
kalhotami a lokty; jako manžel nosí snubní prsten; zda je strana Y radikální stranou můžeme
na něm pravděpodobně vidět; jeho zjev je sportovní; je pravděpodobně nadprůměrně
inteligentní a aktivní muž. Pokus domyslet tento seznam ukazuje, že nejen psychologic man,
nýbrž také homo sociologicus může se stát zajímavou společenskou hrou s vážným
pozadím.90 Ke každému postavení, které člověk zaujímá, náleží určité způsoby jednání, které
se od nositele této pozice očekávají; ke všemu, co je, patří věci, které dělá a má; ke každé
sociální pozici patří sociální role. Když jednotlivec zaujímá sociální pozice, stává se osobou
dramatu, které napsala společnost, v níž žije. Pozicemi a rolemi se spojují obě skutečnosti
jednotlivce a společnosti; tato pojmová dvojice označuje homo sociologicus, člověka
sociologie, a tvoří tedy prvek sociologické analýzy.
Z obou pojmů pozice a role je pojem role zdaleka důležitější; rozlišení obou je
nicméně užitečné. Zatímco pozice označují jen místa v polích vztahů, udává nám role vztahy
mezi nositeli pozic a nositeli jiných pozic téhož pole. Sociální pole označují nároky
společnosti na nositele pozic, které mohou být dvojího druhu: jednou nároky na jednání
nositele pozic (jednání v roli), podruhé nároky na jeho vzhled a na jeho „charakter“ (atributy
role). Protože je pan Schmidt školní rada, vyžadují se od něho určité atributy a určitá jednání;
totéž platí pro každou z jeho 15 pozic. Ačkoli nám sociální role, která k pozici patří, nemůže
prozradit, jak si nositel této pozice skutečně počíná, víme přece, jestliže jsme seznámeni se
společností, která tuto roli definuje, co se od jejího hráče očekává, která se v dané společnosti
váží na jednání nositelů pozic.
Jako pozice jsou také role myslitelné principiálně neodvisle od jednotlivce. Způsoby
jednání a atributy očekávané od otce, školního rady, stranického funkcionáře a hráče skatu lze
formulovat, aniž myslíme na nějakého určitého otce, školního radu, stranického funkcionáře
nebo hráče skatu. S pozicemi připadají na každého četné sociální role, z nichž každá zahrnuje
podle možnosti velký počet segmentů rolí. Očekávání, která se váží na hráče sociální role
„školní rada“ je možno rozčlenit na očekávání se zřetelem ke vztahu „školní rada – žáci“,
„školní rada – rodiče“ atd. potud je každá jednotlivá role komplexem nebo skupinou
očekávání jednání.91
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Potud přesahují dříve použité výrazy „dobrý hráč skatu“ a „špatný řidič“ způsob informací, který potřebujeme
k určení sociální pozice.
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Vskutku se homo sociologicus už stal společenskou hrou. Vzpomeňme jen na televizní kvízové programy, při
nichž se má „uhodnout“ povolání osoby podle jejího vzhledu a chování. Bez skutečnosti společnosti měly by
takové programy málo smyslu.
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V tomto odstavci uvedené termíny „pozice (position), „segment pozice“ (positional sector), „role“ (role),
„jednání v roli“ (role behavior, (atributy role“ (role atributes), „segment role“ (role sector)nacházejí se v této
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Příliš často se přehlíží logický rozdíl mezi různými větami o jednání člověka. „Pan
Schmidt šel včera do kostela“. Pan Schmidt chodí pravidelně v neděli do kostela“. „Pan
Schmidt jako věřící protestant by měl chodit v neděli pravidelně do kostela“. Tyto tři věty
jsou vesměs výpovědi o společenském jednání; rozlišuje je však víc než tvar slovesa. Prvá
výpověď označuje něco, co pan Schmidt skutečně v určité době vykonal, určité jednání.
Druhá věta obsahuje výpověď o něčem, co pan Schmidt pravidelně činí, tedy o pravidelném
jednání. Třetí věta říká, co by pan Schmidt měl pravidelně dělat, označuje nějaké, od něho
očekávané jednání. Nepochybně jsou všechny tři výpovědi v nějakém smyslu sociologicky
relevantní; cesta do kostela je jednání, které nás může poučit o nějaké společnosti. Ale jen
třetí forma výpovědi se hodí k definici prvků sociologické „analýzy“, jen v ní se objevují
jednotlivec a společnost sdělitelným způsobem spjati. Určité jednotlivé stejně jako pravidelné
jednání pana Schmidta zůstává jistým způsobem jeho soukromým vlastnictvím. Oběma sice
vytváří sociální skutečnost; obě mohou snad vyloučit v dotaznících ke konstrukci zajímavých
přehledů, ale neobjevuje se v nich skutečnost společnosti jako neodvislá a určující síla.
Jestliže mluvíme o sociálních rolích, pak jde vždycky jen o očekávané jednání, tj. o
jednotlivce, který je postaven před nároky, existující mimo něho, resp. o společnost, která
jednotlivce s určitými nároky konfrontuje. Spojení jednotlivce a společnosti nenastává užitím,
že jednotlivec jedná nebo udržuje sociální vztahy, nýbrž teprve v setkání jednajícího
jednotlivce s předem raženými formami jednání. Prvá otázka sociologie je proto vždycky
otázkou těchto forem nebo rolí; další otázka, jak určitý jednotlivec si vůči takovým
očekáváním skutečně počíná, získává svůj specifický význam měřítkem těchto očekávání.
Především tři znaky vyznačují kategorii sociální role jako prvek sociologické analýzy:
(1) Sociální role jsou stejně jako pozice Quasi – objektivní, na jednotlivci principiálně
nezávislé komplexy předpisů jednání. (2) Jejich zvláštní obsah určuje a mění společnost,
nikoli jednotlivec. (3) Role jako svazky očekávaných jednání potkávají jednotlivce s určitou
závažností nároku, takže se jim nemůže beze škody vyhnout. Tyto tři znaky obsahují zároveň
tři problémy, které v souvislosti se sociálními rolemi vždycky znovu vznikají a s nimiž se
musíme vyrovnat, jestliže chceme poněkud přesněji načrtnout charakterový obraz homo
sociologicus k psychologic man? (2) Kdo nebo co je „společnost, o níž se dosud hovořilo
nesnesitelně personifikujícím způsobem jako o určující instantci rolí? Jak je možné přesně
určit proces definice a změny definice sociálních rolí tak, abychom se nemuseli uchylovat
k metaforám, jestliže ho máme popsat? (3) Jak může být závaznost očekávání rolí zaručena?
Jaké mechanismy nebo instituce bdí nad tím, že předpisy jednání, s nimiž se jednotlivec
setkává, neodsune jako bezvýznamné a despotické nároky stranou?
Kapitola IV.
O zprostředkování jednotlivce a společnosti je zřejmě možné hovořit jen tam, kde obě
skutečnosti jednotlivce a společnosti nestojí pouze vedle sebe, nýbrž jsou sdělitelným
způsobem spjaty. Zjištění, že existuje pan školní rada Schmidt a že je možno uvést určité
způsoby jednání s atributy, které jsou pro sociální roli „školní rada“ charakteristické, je potud
bez analytické hodnoty, dokud se neprokáže, že sociální role nepřipadá panu Schmidtovi ani
pouze náhodně a také ani, jen z jeho svobodného rozhodnutí, nýbrž že jí jde nutně a závazně
vstříc v okamžiku, kdy se stane školním radou. Je tedy třeba ukázat, že společnost není jen
skutečnost, nýbrž nemilá skutečnost, jíž se nemůže beztrestně vyhnout. Sociální role jsou
nátlak, který se na jednotlivce vykonává – byť by tento působil jako skála svých soukromých
přání nebo jako pevnost, která mu dává jistotu. Tento charakter očekávání rolí spočívá v tom,
formě všechny v nedávno vydaném díle: N. Gross, W. S. Mason and A. W. McLachern, Explorations in Role
Analysis (New York 1958); Kap. IV. A Language for Roole Analysis. Nové je v terminologii Grosse a jeho
spolupracovníků kromě definice termínů rozlišení mezi jednáním v roli a atributy role, jakož i rozčlenění pozic a
rolí na segmenty nebo sektory. Poslední navrhl zároveň, byť s jinými termíny R. K. Merton v článku „The RoleSet“ (British Journal of Sociology VIII/2, červen 1957), k němuž viz. dále. V ještě neuveřejněných pracích
přijímá také T. Parsons v rozlišení roles a tasks podobné sestavení.
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že společnost má k dispozici sankce, s jejichž pomocí může příkazy vynutit. Kdo své role
nehraje, je trestán; kdo je hraje, je odměněn, nebo alespoň ne potrestán. Konformismus
s předem raženými rolemi není nikterak požadavkem určitých moderních společností, nýbrž
univerzálním znakem všech společenských forem.92
Pojmu sankce se často používá výhradně pro tresty a důtky; zde je však třeba ho
chápat v souhlase s jeho sociologickým použitím v širším smyslu. Jsou pozitivní a negativní
sankce: společnost může udílet řády a uvalit tresty vězením, přiznat prestiž a vydat jednotlivé
členy opovržení. Z více důvodů se zdá být nicméně důmyslné, myslet v současné souvislosti
především na negativní sankce. Pozitivní sankce se nejen často vymykají formulaci a
operativně přesnému určení93, nýbrž samy také mohou těžko vysvětlit tlak, jemuž se homo
sociologicus cítí být v každém okamžiku své existence vystaven. Bez odměn je možno se
obejít, řády lze odmítnout, ale uniknout moci zákona nebo i sociálního vyobcování by bylo ve
všech společnostech nanejvýš namáhavou odvahou, která přiměje k cestě do Canessy nejen
krále. Společnost nejen razí formu pro každou pozici, která je v ní k dispozici, nýbrž bdí také
nad tím, aby nositel této pozice nedbale nebo úmyslně neodsunul stranou formu, kterou
nalezne a nepokoušel se vytvořit si vlastní formy. Jako formy samy také k nim příslušné
sankce podléhají změně; jako ony jsou zatím také tyto všudypřítomné a neodvratné.
Působení sankcí lze zvlášť zřejmě demonstrovat na očekávání rolí, nad jejichž
zachováním bdí moc zákona a právních institucí. Většina sociálních rolí obsahuje takové
prvky, taková nutící očekávání (jak je hodláme nazvat v analogii k právnické řeči o nutících
předpisech), kterým se můžeme vyhnout jen za nebezpečí soudního stíhání. Jako muž nesmí
pan Schmidt udržovat pohlavní styk s jiným mužem, jako manžel nesmí pěstovat
mimomanželské vztahy. Jako od školního rady se od něho očekává, že alespoň své starší žáky
bude vychovávat bez použití rákosky. Jestliže jako pokladník 1. Fotbalového klubu města X
sáhne do klubovní pokladny, aby vyrovnal své dluhy ze skatu, postihnou ho zákonem
stanovené negativní sankce. Při nejmenším velkou část právního systému, v němž jednotlivci
jako nositelé pozic v nějakém smyslu fungují, lze chápat, jako agregát sankcí s jejich pomocí
společnost zaručuje zachování sociálního očekávání rolí. Zároveň jsou tyto nutící předpisy
jaksi tvrdým jádrem každé sociální role; jsou nejen formulovatelné, nýbrž výslovně
formulovatelné; jejich závaznost je téměř absolutní; k nim přidružené sankce jsou výlučně
negativní povahy. Nanejvýš jako řidič má pan Schmidt naději, že si bude smět jednoho dne
přišroubovat na svůj vůz plaketu „25 let jízdy bez nehody“.
I když je pro pochopení sociálních rolí a sankcí prospěšné orientovat se na zákonem
pevně stanovené předpisy jednání, přece nesmí tento příklad svádět k tomu, abychom
v zákonech a soudech viděli jedinou formu očekávání rolí a sankcí. Možná, že lze doložit
předpoklad, že se okruh zákonem řízeného jednání v průběhu sociálního vývoje stále
rozšiřoval94; rozhodně je tento okruh v současných západních společnostech podstatně větší
než ve všech ostatních známých společnostech. Nicméně je také v dnešním Německu, Francii,
Anglii a Americe ještě široká – a pro většinu občanů důležitější – sféra sociálního jednání,
která člověka přivádí do styku se soudy a zákony nanejvýš v přeneseném smyslu. Jestliže pan
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Tuto skutečnost často přehlížejí „non-konformističtí“ kritikové ve Spojených státech, kteří myslí, že keeping
up with Joseses je vlastní jen americké společnosti. Existují zajisté variace otevřeného nebo skrytého nátlaku,
který společnosti vykonávají na jednotlivce v nich žijící, nedají se však obsáhnout pojmem konformismus.
Spočívají spíše v šíři volnosti, kterou společenské definice rolí (pro něž existuje všude nátlak konformismu)
jednotlivci v určitých daných společnostech poskytují.
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Toto je obtížný problém, o jehož vyjasnění se snažili především teoretikové sociálních vrstev. Je přirozeně
možné rozvinout např. stupnice příjmu a prestiže, ale dosud se nepodařilo dokázat nutnou souvislost takových
náhrad (rewarda) s očekáváním rolí, která jediná by nás opravňovala klasifikovat taková očekávání podle k nim
příslušejících pozitivních sankcí.
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Toto byla jedna z tezí evolučních teoretiků z konce století; viz. např. velké dílo L. T. Hobhouse, Morals in
Evolution. Teze obsahuje zajisté prokázané jádro, ale přechody od obyčeje k zákonu (a naopak) jsou často a
zejména tam plynulé, kde převládá common law a precedenční soudní pravomoc.
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Schmidt jako 3. Předseda místního spolku města X a strany Y dělá mezi svými kolegy stále
propagandu pro stranu Z, nesetká se asi u svých stranických přátel s velkou láskou, ačkoli ho
za toto provinění žádný soud nemůže odsoudit. Toto zjištění potřebuje ovšem když ne opravit,
tedy přece zpřesnit. Vskutku vyvinuly dnes četné organizace vlastní quasi-právní instituce,
které bdí nad dodržováním svých předpisů jednání. Lze sotva pochybovat o tom, že je pro
jednotlivce je sotva méně závažné než trest vězením, jestliže ho církev uvrhne do kletby,
strana vyloučí, podnik propustí nebo stavovská organizace vyškrtne ze svých seznamů. Toto
jsou extrémní sankce, vedle nichž nelze podceňovat účinek mírnějších trestů od mlčenlivého
opovržení k důtce, přeložení z řazení postupu. Kromě nutících očekávání zná většina
sociálních rolí určitá žádaná očekávání, jejichž vynutitelná závaznost je sotva méně významná
než nutících očekávání. Také u žádných očekávání převažují negativní sankce, ačkoli ten, kdo
jim vždycky přesně vyhoví, může si být jistý sympatií svých bližních: „chová se příkladně“,
„dělá vždy to správné“, je na něho „spolehnutí“.
Naproti tomu především pozitivní sankce může očekávat ten, kdo pravidelně vyhoví
třetí skupině očekávání, možným očekáváním. Jestliže pan Schmidt stráví velkou část svého
volného času tím, že sbírá peníze pro svou stranu, jestliže jako školní rada řídí dobrovolně
školní orchestr nebo jestliže jako otec věnuje svým dětem každou volnou minutu, pak činí, jak
říkáme, „něco nad to“ a získává tím úctu svých bližních. Také možná očekávání nás ještě
nikterak nevedou do sféry nařízeného sociálního jednání. Člověk, který dělá „vždycky jen to
nejnutnější“, musí už znát velmi účinné alternativy uspokojení, aby se nedal rušit
podceňováním svých bližních. To platí především o sféře povolání, ale také o stranách,
organizacích, výchovných institucích, kde je splnění možných očekávání často základní
podmínkou postupu. I když je nesnadnější než při nutících a možných očekáváních
formulovat přesný obsah a sankce možných očekávání, přece jsou tato neméně než ona částí
rolí, které nám na scéně společnosti připadají, ať chceme nebo ne.95
Klasifikace a definice sankcí, které zaručují konformitu se sociálním jednáním
v rolích, uvádí nás zřejmě do sféry právní sociologie. Mezi nutícími, žádanými a možnými
očekáváními na jedné straně, mravem, zákonem a zvykem na druhé straně nejen existuje
analogie, nýbrž obě tyto pojmové skupiny se vztahují na identické předměty. Jako v oblasti
práva můžeme mít ta to, že každá společnost vykazuje stálé procesy k upevnění zvyků
v mravy, mravů v zákony, tak také sociální role podléhají stálé poměrně v tomto smyslu. Jak
mohou zákony ztrácet na platnosti při změně jejich sociálního pozadí, tak podléhají také
nutící očekávání procesu změny platnosti. Že manžel a otec Schmidt je povinen starat se také
o své rodiče a o rodiče své ženy, bylo kdysi nutícím očekáváním, které se vázalo na jeho roli.
V současné západní společnosti může mu nanejvýš získat dostatečnou vážnost, jestliže od
něho očekávanou lásku ke svým rodičům projeví jako závazek péče96. Nemůže být naším
úmyslem, objasňovat zde dificilní souvislosti sociálního zajištění právního systému; ne
všechny jeho problémy přispívají k pochopení kategorie sociální role. Ale je nutné neztratit ze
95

Na příkladu postavení pana Schmidta jako pokladníka 1. Fotbalového klubu města X je možné takto shrnout
formy očekávání rolí a jejich sankce:
Způsob očekávání

Druh sankce
pozitivní

negativní

Nutící očekávání
Žádná očekávání

--(sympatie)

soudní trest
sociální vyloučení

Možná očekávání

úcta

antipatie

Příklad
pokladník 1. f. k.
města x
čestné jednání apod.
aktivní účast na všech klub.
podnicích apod.
dobrovolné shromažďování
peněz apod.

Podobnou klasifikaci očekávání rolí podle stupně jejich závaznosti zavádí také N. Gross a spolupracovníci (dříve
uvedené dílo str. 58 a násl.), když hovoří o permissive (Hann-) (možných), preferential (soll-) (žádaných) a
mandatory expectations (nutících očekáváních) ale chybějící vztah k zákonným sankcím ubírá zde definici
jednotlivých tříd mnoho na možné síle.
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Také v Německu už dlouho probíhající diskuze o § 175 (homosexualita) a 218 (potrat) ilustrují intimní
souvislost zákona a mravů a zúůsoby působení zvykového a skutečného jednání na očekávání jednání.
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zřetele, že spojení jednotlivce a společnosti prostřednictvím sociální role připoutává
jednotlivce mezi jiným také ke světu práva a mravu. Pan Schmidt hraje své role, protože
zákon a mrav ho k tomu nutí, ale když své role hraje, stávají se zákon a mrav pro něho
určitými veličinami, bere účast na normativní struktuře společnosti. Také pro sociologickou
analýzu norem a institucí práva je kategorie role důmyslným výchozím bodem.
Zatímco formulace očekávání rolí neodvisle od sankcí, které vynucují jejich dodržení,
lehce svádí k sotva kontrolovatelným, vágním určením, činí přítomnost sankcí tato očekávání
srozumitelnými a ověřitelnými. Sankce se proto výborně hodí ke klasifikaci sociálních rolí. Se
zřetelem na sankce můžeme seřadit role podle stupně jejich závaznosti. Jsou sociální role,
k nimž se připínají četná a rozhodující nutící očekávání – např. státní příslušník, také otec,
manžel -, a jsou jiné, u nichž právní sankce sotva přicházejí v úvahu – např. hráč skatu, také
protestant, Němec. Míra institucionalizace sociálních rolí, tj. stupeň, ke kterému jsou jejich
předpisy právně sankcionovány, dává nám měřítko významu rolí pro jednotlivce i pro
společnost. Jestliže se podaří kvantifikovat přísnost uložených sankcí, pak tím máme míru,
která umožňuje zařazení, označení a rozlišení všech ve společnosti známých rolí.97
Ale jak málo obnáší homo sociologicus celého člověka, tak málo předpisuje každá
jednotlivá z jeho rolí panu Schmidtovi celé jeho jednání jako nositeli jedné sociální pozice. Je
jeden okruh, v němž může jednotlivec sám uspořádat své role a jednat tak nebo jinak. Jestliže
se na skutečnost společnosti díváme především jako na potíž, vynaložíme zvláštní úsilí na to,
abychom ohraničili tento volný okruh. Je samozřejmě přenechána otci Schmidtovi, zda si se
svými dětmi hraje na železnici nebo fotbal. Žádná sociální instituce mu nepředepisuje, zda si
pozornost svých žáků zajistí svým humorem nebo svou intelektuální kompetencí. Ale tyto
svobody se jeví nepatrné, jestliže je měříme nátlakem sankcionovaných očekávání rolí.
Morální problém homo sociologicus, který v každé ze svých výrazových forem jen hraje role,
které jsou člověku uloženy neosobní instancí společnosti, stává se tím hrozivější, čím přesněji
se snažíme zachytit kategorii sociální role. Je homo sociologicus zcela sobě odcizeným
člověkem, vydaným do rukou sil, které jsou lidským dílem, a přece bez naděje, těmto silám
uniknout?
Ještě není možné objasnit s nutnou přesností tuto otázku, které naše úvahy v každém
bodě doprovází. Přece však nesmíme přehlédnout, že sociální role a s jejich předpisy spjaté
sankce nejsou jen potíž. Zajisté souvisí mnoho lidských starostí a běd se skutečností, že
společnost nutí člověka do drah a forem, které si sám nevyvolil nebo nevytvořil. Přece však
mu z toho nevznikají jen starosti a trápení. Že skutečnost společnosti může být řešením, které
nás udržuje a dává nám jistotu, platí také pro ty, kteří se snaží podle možnosti se od svých rolí
distancovat. Zda by byl člověk schopný uspořádat tvůrčím způsobem všechno své jednání bez
asistence společnosti je spekulativní otázka, kterou je sotva možné přesvědčivě zodpovědět.
Že na druhé straně svoboda není jen zisk, nedověděli jsme se teprve, když Jean Paul-Sartre
napsal „La Nausée“. Je při nejmenším myslitelné, že člověk oproštěný od všech svých rolí
shledá obtížným razit pro své chování důmyslné vzory a zdá se být jisté, že uspokojení, která
zakoušíme, nám často plynou z rolí, které nejsou naším dílem. Problém svobody člověka jako
společenské bytosti je problémem rovnováhy mezi rolemi určenými jednáním a autonomií a
zdá se, že analýza homo sociologicus prokazuje alespoň v tomto bodě dialektický paradox
svobody a nutnosti.
Kapitola V.
Hercovy role jsou sdělitelným způsobem definovány a garantovány. Jejich určitý
obsah pochází z díla autorova; nad správným reprodukováním tohoto obsahu bdí vedle autora
režisér. Oba jsou identifikovatelní jako osoby. Kdo však definuje sociální role a bdí nad jejich
dodržováním? Způsob, jakým jsme dosud mluvili o „společnosti“, je sice u novějších autorů
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Viz v této souvislosti dále odstavec VII; viz také poznámku 74.
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rozšířený, ale vůbec ne omluvitelný. Společnost rozhodně není osoba, a každá personifikující
řeč o ní stírá souvislosti a ubírá výpovědím na průkaznosti. Ačkoliv společnost je skutečnost,
na níž jednotlivec narazit může a musí jako na kámen nebo na pařez, nestačí vyřídit otázku
původce a režiséra této sociální hry v rolích prostudovaných odkazem na skutečnost
společnosti. Je stěží možno popřít, že společnost sestává z jednotlivců a v tomto smyslu je
jednotlivci tvořena, i když určitá společnost, v níž se pan Schmidt nachází, může být
vytvořena více jeho předky než jím. Naproti tomu se vnucuje zkušenost, že společnost je
v nějakém smyslu nejen více, nýbrž něco podstatně jiného než součet v ní žijících jednotlivců.
Společnost je odcizená podoba jednotlivce, stín homo sociologicus, který uprchl svému
původci, aby se vrátil zpět jako jeho pán. I když bychom se prozatím vzdali snahy, poměřit
celou hloubku tohoto paradoxního vztahu, vnucuje se otázka, jak tedy mohou být
v sociologických souvislostech identifikováni a v operativní určitosti popsáni autor a režisér
rolí. V literatuře se tato otázka jen zřídka stavěla a nikdy nezodpověděla; přece však má
moderní sociologie připraveny všechny nástroje k jejímu řešení.
Co máme chápat pod výrazem jako „společenské ustanovení“, „společností definovaná
očekávaní rolí“ a „společností uvalené sankce“, lze obecně zodpovědět jen metaforami nebo
informacemi, které jsou však prokazatelně neuspokojivé.98 Máme chápat v takových
formulích pod „společností“ všechny lidi v nějaké určité společnosti? Tato interpretace je
zřejmě příliš široká. Většina lidí v každé dané společnosti nemá ani přímo ani nepřímo co
dělat s formulací očekávání, která se váží na role „otec“, „školní rada“, nebo „státní
příslušník“ (nemluvě už o pokladníkovi 1. Fotbalového klubu města X nebo o 3. předsedovi
strany Y). Jich se nejen nikdo neptá, nýbrž i kdyby se jich někdo ptal, mělo by jejich mínění
malou závaznost pro druhé. Ať už je jakýkoli úkol reprezentativních úkolů nebo výzkumu
mínění, zajisté není jejich smyslem stanovit normy. Je to snad parlament nebo vláda země,
které v zastoupení všech fungujících jako „společnost“ a určují očekávání rolí a sankce? Také
tato domněnka není jistě zcela mylná, je však příliš úzká. Dokonce v totalitním státě vymykají
se při nejmenším žádaná a možná očekávání administrativnímu dekretování; četné normy
společenského jednání existují, aniž je vláda zná nebo i jen si znát přeje. Chyba sestav jako
jsou tyto dvě, spočívá v tom, že předpokládají pod jednotným číslem „společnost“ jedinou
instanci nebo alespoň jediný kolektiv a zdráhají se, zkoumat zkratovou řeč o síle, která tak
citelně zasahuje do našeho života, s ohledem na možnost, že skrývá rozmanitost sil, sice
stejného charakteru, ale rozdílného původu.
Při určení kategorie „pozice“ a „role“ jsme zdůraznili, že by pro určité účely analýzy
bylo prospěšné, chápat obě kategorie jako agregáty segmentů. Většina pozic neinovuje své
nositele jenom v jednom jediném vztahu k jedné druhé pozici (např. manžel – manželka),
nýbrž staví ho do pole vztahů k osobám a kategoriím nebo agregátům osob. Studijní rada je
jako takový spjat se žáky, rodiči, kolegy a představenými a zná pro každou z těchto skupin
její vlastní izolovatelnou sérii očekávání. Má zprostředkovat vědění žákům, nikoli však
představeným, o klasifikaci rozhoduje s kolegy, nikoli však s rodiči. Jestliže je vůči kolegům
nevlídný, postihnou ho jejich sankce, nikoli sankce žáků; zda prokazuje úctu představeným je
lhostejné rodičům. Nabízí se pokus, hledat v takových skupinách, které tvoří pole vztahů
nositele jedné pozice, „společnost“ se zřetelem na tuto pozici, tj. vypátrat souvislost mezi
normami těchto skupin a očekáváním rolí pozic, jimi určených.
Z interpretace dat, shromážděných ve Spojených státech pod vedením S. A. Stouffera
a jiných „american Souldier“ v druhé světové válce, vyvinul R. K. Merton kategorii, jejíž
relevanci pro určení pojmu rolí objevili v novější době čelní sociální vědci, kategorii vztahové
skupiny Bezugsgruppe (reference group).99 Pojem vztahové skupiny pochází ze sociální
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Toto platí také pro formule, v nichž se slovo „společnost“ výslovně nevyskytuje, jako institutionalized
expectations, norme a culture patterns, které při nejmenším, pokud jde o sociální role, potřebují upřesnit.
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R. K. Merton rozvinul teorii vztahových skupin nejprve ve svém (za spoluautorství A. C. Rossiho) článku
„Contributions to the Theory of Reference Group Behavior“ a později otisknul v další essay „Continuities in the
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psychologie a byl použit Mertonem především v sociálně psychologickém smyslu. Označuje
stav věci, kdy jednotlivec orientuje své jednání podle souhlasu nebo odmítnutí skupin, kterým
sám nenáleží. Vztahové skupiny jsou cizí skupiny, které fungují jako stupnice hodnot
individuálního jednání; tvoří vztahový systém, uvnitř něhož jednotlivec hodnotí jednání své i
druhých. S lehkým zúžením a posunutím významu lze tento pojem pochopit sociologicky a
použít na naši souvislost. Jestliže nechápeme pod vztahovými skupinami každou jednotlivcem
libovolně zvolenou cizí skupinu, nýbrž spíše jen takové skupiny, k nimž ho jeho pozice nutně
přivádějí do vztahu, pak můžeme říci, že každý segment pozice a role vytváří spojení mezi
nositelem pozice a jednou nebo více vztahovými skupinami. Ovšem vztahové skupiny nejsou
pak už nutně cizími skupinami; jednotlivec může být na základě své pozice jejich členem.
Takto chápáno, je možno precizovat poziční role školního rady Schmidta jako agregát
vztahových skupin, z nichž každá mu skládá příkazy a snaží se pozitivně nebo negativně
sankcionovat jeho jednání. Otázka podstaty „společnosti“ se zřetelem na sociální role se stává
otázkou způsobu, jakým určují a sankcionují vztahové skupiny očekávání jimi lokalizovaných
pozic.100
Pokud vím, byla v literatuře jen jedenkrát postavena podobně formulovaná otázka, a
tento rozbor vykazuje tak velice poučné nedostatky, že je omluvitelné, jestliže se zde jednou
odchýlíme od svého záměru, nejprve udělat kritický přehled literatury. Ve svých
„Exploretions in Role Analysis“ rozeznává N. Gross a ostatní podobně jako my zde pozice a
role a chápou obojí jako agregát segmentů.101
Také podle Grosse je každý segment pozic a role ve vztahu ke skupině jiných pozic a
rolí (přičemž ovšem nepoužívá kategorii vztahových skupin). Aby učinil empiricky
zachytitelným způsob působení těchto vztahových skupin jimi definovatelné pozice a role,
navrhuje Gross, dotázat se členů vztahových skupin na očekávání, která váží na nositele
pozice, o nichž se jedná. Gross sám provádí tento záměr na příkladu školního rady (school
superintendent) a dotazuje se jak představených, tak i učitelů a školního rady samého na to, co
od školního rady očekávají. Gross se domnívá, že tímto způsobem by bylo možné získat
konkrétní formulace očekávání rolí a zároveň by bylo možno vypovědět, v jakém stupni jsou
členové vztahových skupin jednotní, pokud jde o taková očekávání. Nemůže překvapit, že
Gross v mnoha směrech nenajde žádnou shodu nebo nanejvýš slabé většiny výsledek, který
ho přivádí k otázce: „How much konsensus on chat behaviors is requied for a society to
maintain it self“? How much disagrement can a society tolerate in chat arens? To chat extent
do different set sof role definitions of key positions in society? On chat aspekt of role
definitions do metre of different subculturesín a society agree and disagree. To chat extent is
deviant behavior a fiction of deviant role definitions? Wy do members of society differ in
thier role definitions?102
V mnoha směrech představuje studie Grosse a ostatních pokrok proti dřívějším
rozborům kategorie role. Je pojmově jasná a srozumitelná, ale především se Gross vážně
pokusil nahradit obecné řeči o „společnosti“ preciznějšími a operativně použitelnějšími
Theory of Reference Group and Social Structure“. Obě tyto práce jsou otištěny ve 2. vydání jeho díla „Social
Theory and Social Structure“ (Glencce 1957). Spojení mezi teorií vztahových skupin a analýzou rolí Merton sám
vícekrát naznačil; o upřesnění se snaží mezi jinými J. Ben-David (Jerusalem) a D. Mandelbaum (Berkeley)
v ještě neuveřejněných pracích.
100
Je zřejmé, že tam, kde se mluví o „vztahových skupinách“ používá se pojmu skupina ve velmi obecném
smyslu. Při nejmenším ve změněném významu, který jsme zde pojmu dali, jsou vztahové skupiny nejen vlastní,
tj. formalizované skupiny, nýbrž např. také pouhé kategorie jako „Obyvatelé středního města X“. Takové
rozšíření pojmů je vždycky pochybná; Merotn proto zavádí v souvislosti s rolemi z dobrých důvodů
matematický pojem set („The role-Set“, dříve uvedené dílo). Překlad slova set do němčiny vede však k málo
výraznému slovu „množství“, které by bylo sotva možno doporučit.
101
Viz. pozn. 24. Dílo, o něž se jedná, má tři autory, ale za teoretickou část se označuje za odpovědného
především N. Gross.
102
Gross a ostatní, v dříve uvedeném díle, str. 31.
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kategoriemi. Avšak zdá se, jako by pochopitelné přání, dojít k empiricky použitelným
formulacím, svedlo Grosse k tomu, aby se vzdal jednoho z podstatných a silných prvků
kategorie sociální role. Gross redukuje skutkovou společenské kontroly jednotlivce jeho
rolemi na nejistou základnu mínění většiny a vydává tím skutečnost společnosti libovůli
odpovědí na dotazníky. Jestliže šest z deseti dotazovaných rodičů míní, že školní rada by
neměl kouřit a musel by být ženatý, tak jsou tato očekávání jednání pro Grosse součástí role
školního rady; jestliže naproti tomu – Gross tak daleko nejde, ale nic nedělí jeho sestavu od
tak absurdních konsekvencí – 35 ze 40 žáků míní, že nikdo z nich by neměl dostat špatné
známky, tak je také toto očekávání, které se váže na roli učitele a jako dozorčí osoby,
školního rady. Vnucuje se podezření, že Gross pochopil výraz „očekávání“ příliš doslovně a
při svých úvahách a průzkumech nemyslel na to, že také zákony obsahují očekávání, která řídí
jednání jednotlivců do určitých drah, ano, že zákony a soudy nám mohou obzvláště
poskytnout vysvětlení kategorie sociální role. Pojem role neoznačuje způsoby jednání, o
jejichž žádoucnosti existuje více nebo méně výrazný konsensus, nýbrž taková, která jsou pro
jednotlivce závazná a jejich závaznost je institucionalizována, a platí tedy nezávisle na mínění
jeho nebo kohokoli jiného.103 Pokus, spojit kategorii role a vztahové skupiny musí být proto
v prvé řadě zainteresován na takových znacích vztahových skupin, které je možno zjistit bez
dotazů na mínění jejich členů. Dotazy mohou mít v této oblasti jen ten smysl, že vyhledávají
příkazy a sankce, které skutečně v těchto skupinách platí, tedy tvoří jaksi pozitivní právo
těchto skupin.
Teze, kterou zde máme hájit, stanoví, že instanci, která určuje očekávání rolí a sankce,
je možno nalézt v tom výřezu ve vztahových skupinách platných norem a sankcí, který se
vztahuje na těmito skupinami lokalizované pozice a role. Studijní rada Schmidt je úředník a
jako takový je podřízen obecným ustanovením úřednického práva i zvláštním předpisům a
zvyklostem svého příslušného úřadu; je učitel a v této funkci je povinen být poslušný
ustanovení a předpisů své stavovské organizaci, ale také rodičům jeho žáků a žáci sami tvoří
vztahové skupiny s určitými normami a sankcemi, které se vztahují na jednání učitele.
Obecně je možno uvést pro každou lidskou skupinu jistá pravidla a sankce, kterými tato
skupina působí na jednání svých členů a na jednání nečlenů, s nimiž vstupuje do vztahu, a
které lze principiálně oddělit od mínění jednotlivců uvnitř nebo vně skupiny. V těchto
pravidlech a sankcích je počátek očekávání rolí a jejich závaznosti. Artikulace takových
očekávání staví nás tedy v každém jednotlivém případě před úkol, nejprve identifikovat
vztahové skupiny nějaké pozice a potom vyhledat normy, které každá skupina ve vztahu
k dotyčné pozici zná.
Není těžké vidět, že tento postup je možný bez větších těžkostí jen tak dlouho, pokud
máme co činit s organizovanými vztahovými skupinami. Všechna nutící a většinu žádaných
očekávání sociálních pozic je možno tímto způsobem postihnout. Nutící očekávání nacházejí
se přece jen v oblasti, v níž se celá společnost a její právní systém stává vztahovou skupinou
jednotlivce, v níž nositel nějaké pozice tedy podléhá příkazům, jejichž dodržování je zaručeno
zákony a soudy. Žádaná očekávání pocházejí často od veřejných organizací nebo instancí, od
stavovských organizací, podniků, stran a klubů. Tyto ponejvíce znají ustanovení, pevné
zvyklosti a precedenční případy, z nichž je možno vyčíst jejich normy a funkce. Už když
máme co činit se vztahovou skupinou jako „rodiče a žáci“, v každém případě však při
nefixovaných možných očekáváních nám sotva pomůže dále studium dokumentů nebo
informativní dotazy. Není v tomto případě přece žádoucí, dotázat se členů vztahové skupiny
na jejich mínění a hledat konsensus? Tato cesta je nasnadě, ano, zdá se být téměř jedinou
realizovanou cestou. Nicméně je to bludná cesta. Jestliže nechceme vydat pojem role libovůli
103

V tomto bodě chápe Gross špatně dřívější definici rolí, jestliže jím pokládá „postulát consensu rolí“ (v dříve
uvedeném díle kapitol III). Nepochybně je řeč o culture patterns a expectations defined by society nepřesná,
avšak je za těmito obrazy myšlenky na quasi – objektivní, institualizované normy, na souhlasná mínění a pojetí;
ony a nikoli tato je tedy třeba upřesnit.
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individuálního mínění, ale chceme ho udržet v průsečíku jednotlivce a skutečnosti
společnosti, pak je lépe, vzdát se zatím precizní formulace četných možných očekávání, než
se za zdánlivou preciznost dotazů na mínění zříci možnosti použít kategorii role v celé její
plodnosti. Pokud nebyly nalezeny potřebné metody ke zjištění nefixovaných očekávání rolí,
lze tedy doporučit, abychom se spokojili s tím, že formulujeme zachytitelné prvky sociálních
rolí pomocí stálých norem, zvyků a precedenčních případů (které ostatně i v případě možných
očekávání jsou nezřídka k dispozici).104
Mínění členů vztahových skupin a stupeň konsensu těchto mínění nejsou přirozeně ani
pro sociografické účely ani také pro analýzu rolí bez významu. Jenom tkví význam této
sestavy v jiném bodě, než N. Gross ve své studii předpokládá. Doposud jsme přijímali normy
a sankce vztahových skupin rolí jako dané; avšak zbývá se otázat, jak tedy tyto normy
vznikají nebo, což je totéž, jakým způsobem mohou být změněny nebo zbaveny platnosti.
Třeba je také vztah konsensu mínění a platných norem analogický vztahu práva a mravu.
Norma, kterou nepodporuje nebo alespoň netoleruje většina členů skupiny, stojí na vratkých
nohou. Jestliže např. náleží ke zvyklostem svazu učitelů, aby všichni učitelé jednou týdně
svolávali schůze rodičů, ale většina učitelů to považuje za zcela neproveditelné očekávání
rolí, pak není troufalostí předpověď, že tato norma bude v dohledné době změněna, nebo
alespoň nebude vynucována a tím se stane z žádaného možným očekáváním. Konfrontací
s míněním postižených nelze sice měřit platnost, zajisté však legitimitu norem. Tak by se byl
mohl Gross dovědět mnoho o budoucnosti jím studované role a legitimitě jejích očekávání,
kdyby byl výsledky své studie konfrontoval s institucionalizovanými očekáváními rolí pozice
„školní rada“. V teoretickém rozboru je nutno jasně rozlišovat mezi (1) fixovanými normami
vztahových skupin, které jsou jako očekávání rolí dány nositeli pozice, (2) mínění členů
vztahových skupin o těchto normách, která určují jejich legitimitu a proměnu a (3) skutečným
jednáním hráčů rolí. Pro pojem sociální role jsou způsoby jednání důležité jen jako očekávání
v prvém smyslu; konfrontace norem a mínění ve vztahových skupinách právě tak jako
konfrontace rolí a skutečného jednání nositelů pozic pojem rolí předpokládá a je podstatné jen
před jeho pozadím.
Mezi všemi vztahovými skupinami, do jejichž pout se dostáváme jako nositelé
sociálních pozic, je zvlášť zajímavá celá společnost se svým právním systémem, byť by
mohlo vzniknout podezření, jako bychom zde opět nekriticky zaváděli kolektivní pojem,
který jsme právě považovali za redukovaný na preciznější kategorie. Definovali jsme nutící
očekávání jako očekávání, za nimiž stojí síla zákona a hrozba soudu. Kdekoli je tomu tak,
nelze zřejmě žádnou dílčí skupinu společnosti identifikovat jako vztahovou skupinu. Ačkoliv
ne v každé z našich rolí jsou všechny části právního systému naší společnosti na nás
použitelné, ačkoliv je tedy pro otce Schmidta lhostejné úřednické právo, pro školního radu
Schmidta rodinné právo a pro pana Schmidta ve všech jeho rolích námořní právo, nelze přece
označit ani celý právní systém ani kteroukoli z jeho částí jako normu, stanovenou jednou
partikulární vztahovou skupinou pro druhou. Jako latentní očekávání, resp. častěji jako
latentní zákazy doprovází nás právo a zákon ve většině našich sociálních rolí. Pokud je tedy
školní rada Schmidt podřízený úřednickému právu a otec Schmidt rodinnému právu, musíme
předpokládat, že zde měří celá společnost, jejíž částí pan Schmidt je, jeho jednání na svých
normách. „Celá společnost“ však zde znamená všechny lidi této společnosti, pokud jsou
zastoupeni zákonodárnými a výkonnými institucemi. V tomto ohraničeném smyslu vystupuje

104

Právě u málo formalizovaných skupin jako např. rodiče žáků jedné třídy vznikají normy často teprve na
podnět (a potom ovšem ve velmi intimním konfliktu s míněním zúčastněných). Učitel vypráví svým žákům něco
zřejmě mylného, což tito oznámí doma; rodiče se rozhodnou, že proti tomu něco podniknou. Takové precedentní
případy žijí potom dále jako normy: kde jsou dány, tam můžeme také identifikovat možná očekávání. Možnou
alternativu ke zjištění možných očekávání jakož i celý komplex empirické analýzy očekávání rolí viz odstavec
VIII.
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v určení a kontrole očekávání rolí vztahová skupina „celá společnost“ vedle jiných
vztahových skupin.105
Jestliže zdání neklame, může nám spojení teorie vztahových skupin s kategorií
sociální role pomoci překonat metaforické personifikování „společností“ konkrétnějšími
kategoriemi. Se zřetelem k sociálním rolím ukazuje se nemilá skutečnost společnosti jako
konglomerát více nebo méně závazných, více nebo méně partikulárních skupinových norem.
Každá skupina přispívá k tomu, aby razila formy mnoha rolí; naopak každá role může být
resultátem vlivu mnoha skupin. Tak vznikající forma není vždycky jednotným, dobře
vyváženým útvarem. Spojení rolí a vztahových skupin nám naopak umožní, zpřístupnit
přísnější analýze závažnou formu sociálního konfliktu, konfliktu uvnitř rolí. Můžeme se dobře
představit, že normy kolegů školního rady Schmidta a normy jeho představených mu
předepisují opačná jednání ve stejných situacích, takže se vystavuje nebezpečí, že každým
svým rozhodnutím zklame jeho očekávání a bude za to pohnán k zodpovědnosti. Některé
konflikty tohoto druhu jsou v moderní společnosti notorické. Vzpomeňme jen na konflikt
univerzálního profesora mezi přemi očekáváními: k výzkumu, k výuce a ke správě jeho
institutu; konflikt lékaře mezi povinností pacientovi co nejlépe pomoci a způsobit své
nemocenské pokladně zmožná nejmenší náklady; na konflikt ředitele práce mezi očekáváním
jeho kolegů v představenstvu a očekáváním dělníků, které zastupuje. Z těchto příkladů může
být zřejmé, jakým způsobem by mohlo přispět k řešení empirických problémů pojmové
vyjasnění tím, že by nám dalo možnost precizovat své otázky.106
Poslední výtisk uvedeného textu již dosáhl sedmnáctého vydání. Ralf Dahrendorf,
Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der sozialen Rolle.
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 17. Auflage 2010.
O autorovi:
PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, PhD., se na Vysoké škole aplikovaé psychologie věnuje
psychologickým systémům, psychologii rodiny, filozofii a sociologii.
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Toto je obtížný problém, který v jiné souvislosti potřebuje další objasnění. Jeho jádro spočívá ve skutečnosti,
že např. námořní právo, ačkoli je použitelné jen na omezenou skupinu osob a institucí, přesto jako právo nese
v sobě nárok na univerzálnost. V empirické analýze přistupuje k tomuto dvojitému aspektu ještě zatemňující
skutečnost, že zvláštní skupiny mohou oklikou přes parlamenty utvořit právo, které zvýhodňuje jen je, že tedy
mohou dát svým normám vzezření univerzálnosti. Když se jedná o celé společnosti jako o vztahové skupině, je
logicky důležitý věcný obsah, že „společnost“ nikterak nemusí být nazírána jen jako jednota, zahrnující všechny
ostatní skupiny, nýbrž že v daných souvislostech může jako dílčí množství (subset) sebe samé vystoupit s plnou
platností vedle jiných vztahových skupin.
106
Poněkud obšírnější výklad takových problémů viz odstavec VIII.
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