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Milé kolegyně, kolegové, studenti VŠAPs, jakož i příznivci a zájemci                    
o problematiku aplikované psychologie z řad veřejnosti, 

 

dostává se Vám do rukou druhé vydání Newsletteru Vysoké školy aplikované 
psychologie v Terezíně. Jak jsme psali již v  čísle prvním, chceme Vás  prostřed-
nictvím Newsletteru pravidelně informovat o všech důležitých aktivitách naší 
vysoké školy, plánovaných akcích, určených také pro širokou veřejnost a dalších 
zajímavostech z různých oblastí aplikované psychologie. Budeme Vám 
poskytovat informace nových zajímavých knihách, publikacích a článcích. 
Dozvíte se zde také termíny zajímavých veřejných přednášek, kurzů, konferencí, 
psychologických výcviků apod. 

 

Již nyní se můžete se těšit na příští číslo Newsletteru (vyjde v květnu 2016), 
mimo jiné i proto, že začneme uveřejňovat slavné METALOGY teoretika vědy a 
antropologa G. Batesona, které vycházely v nejprestižnějších světových 
vědeckých časopisech. 

 

Opět se obracíme na všechny čtenáře Newsletteru, studenty i pracovníky 
z praxe s výzvou: napište nám, jaká problematika z oblasti aplikované 
psychologie Vás zajímá, které problémy musíte řešit v každodenní praxi. Vaše 
náměty a nápady využijeme při zpracovávání dalších čísel i jako podněty pro 
VŠAPs. 

Děkujeme ! 

 

 

Redakční rada Newsletteru pracuje ve složení: 

- PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., předseda               
- Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. 
- PhDr. Jana Vaňková, Ph.D. 
- PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. 
- Renáta Šťasenková  

 

Zájemci o pravidelné zasílání Newsletteru se mohou přihlásit prostřednictvím 
formuláře na www.vsaps.cz. 

Naši VŠ  najdete i na Faceboku. 

http://www.vsaps.cz/
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RYCHLEJŠÍ VYHRÁVÁ:  
DROMOKRACIE JAKO SOUČASNÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Existují kultury, které se vyvíjely ze století na století, kdežto 
jiné zůstávaly na úrovni stejného civilizačního modelu po 
tisíciletí. Dějiny ukazují, že civilizace s rychlejším vývojem si 
podmanily ty, které se vyvíjely pomaleji. To neznamená, že 

je to dobré, ale je jisté, že to tak bylo a je. Těmito slovy charakterizoval U. Eco na přelomu 
tisíciletí problémy, s nimiž se budeme střetávat.  

Výstižný termín dromokracie (řec. dromos znamená závod, běh, útěk - tj. vláda rychlosti, 
pořádek rychlosti ), či dromologie ( věda o rychlosti ) je spjat s urbanistou a teoretikem 
kultury Paulem Viriliem . 

Urbánní člověk znamená městský člověk, a pokud mluvíme o městě, lze dodat, že neexistuje 
město bez technického myšlení. P. Virilio vyvozuje, že díky moderním telekomunikacím         
a technologiím toků informací je možné vytvořit města, která mají v daném okamžiku vliv na 
celý svět. Akcelerace koncentrací obyvatelstva je přímo úměrná se zrychlením dopravy          
a toku informací. Rychlost ve vývoji města představuje stejné bohatství jako akumulace 
kapitálu. Zbožím jsou informace. Proto také rychlost byla a je vždy skrytou stránkou 
bohatství, říká P. Virilio. 

Z vzniklého protikladu odlišného životního stylu, město – vesnice, se vytvořil protiklad 
centrum – periferie, dnes ale se vytvářejí nové protiklady nomádů a usazených. Paradoxně 
„usazeným“ se stává člověk, který je neustále v pohybu jako nomád, ten, kdo jede v autě       
a přitom hovoří mobilem a sjednává si pracovní zakázky, schůzky, je na služebních cestách, 
stěhuje se. Kdo je v pohybu, je usazený. Kdo se většinou nachází v rychlíku, autě či letadle, je 
„usazený“, není nomád. Rychlost se stává nedobrovolnou nutností i potřebou současného 
životního stylu.  

A pak jsou lidé, kteří nejsou doma nikde, lidé s nejistým zaměstnáním, nezaměstnaní, 
bezdomovci, kteří nemají pevný zajištěný domov. P. Virilio říká, že konečný pořádek je proto 
dromokratický pořádek. Dosud jsme zvyklí na rozdělení společenských vrstev podle 
nashromážděného bohatství, zapomínáme však, že tohoto bohatství bylo dosaženo rychlostí. 
A rychlost se v současné době stává důležitější než pouhé hromadění. Substancí bohatství se 
stává nehmotnost, proto se také přecházelo od placení drahým kovem k bankovkám, šekům 
a nyní transakce elektromagnetickým impulsem, který je nejrychlejší formou převodu. Jde     
o znehmotnění samotného světa, který se tak stává neuchopitelným, informace se stala 
bohatstvím. Informace je zpráva o rozdílu a ono vědění se stává bohatstvím, ovšem pouze 
pro toho, kdo je rychlejší. Hlavní nebezpečí moderních médií je skryto právě v podřizování 
našeho uvažování jejich stále se zvyšující rychlosti a úsečnosti.  

Životní styl určovaný rychlostí, znalostmi o tom, co, kdy a kde se děje, jak využít – zpeněžit 
své znalosti (vědění) ovšem přináší další nutnost, a tou je i zapomínání. Naše schopnost 
uchovávat informace závisí na schopnosti provádět selekci informací, jinak řečeno, rychlost 
přijímání nových informací souvisí se zapomínáním. Učení a zapomínání má zvláštní osobitý 
rytmus. Důsledkem je současný rozpor mezi tradicí (tajemství života je v nezapomnění)          
a modernitou, přítomností. P. Virilio vyvozuje, že jsme dospěli do stavu věčného přítomného 
času. Ztrácíme své minulostní zakotvení, žijeme přítomností, aktuálními informacemi, 
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uvedené Viriliovy úvahy jsou blízké kritickému vidění současného euroamerického světa 
v textech G. Lipovetského. 

Před více než padesáti lety řekl A. Einstein, že existují tři bomby, první byla atomová, druhou 
označil jako „informační“, a to se zejména v současné době bohatě naplňuje. Třetí bude 
demografická bomba, a že se nemýlil, můžeme sledovat na počtu narůstajícího obyvatelstva, 
ale mimo Evropu. Výraz běženci, lidé utíkající z přelidněných či válečných oblastí světa 
hledající lepší životní, ekonomické podmínky, se rychle stávají závažným problémem, 
zejména dnes v souvislosti s rizikem terorismu, náboženských netolerancí. 

Rychlost se tak stává, či lépe řečeno, se stala jedním z podstatných znaků současného 
euroamerického životního stylu, dokonce proměňuje tradiční pojetí usazenosti každého 
z nás. Rychlost, etymologicky je odvozeno od slova běžet, utíkat. Co znamená být usazený? 
K jaké věkové skupině patří slovo usazený? 

Rozhodně nepatří ke generaci mládeže, ta naopak usiluje po změně, pohybu, a pokud bude 
rychlejší, tím lépe (fascinace rychlostí se promítá do způsobu jízdy a preference rychlých 
způsobů přepravy, poslech „rychlé“ hudby v autě vede k většímu riskování a rychlejší jízdě), 
cestování, odkládání založení rodiny, která naopak přímo symbolizuje usazenost. Z protikladu 
město – vesnice se ve dvacátém století vytvořil nejdříve protiklad center a periférií, většina 
měst se takto dichotomizuje, ale nastává další proměna životního stylu, a tím je zcela nová 
dichotomizace na nomády a usazené. Společnost se nově dichotomizuje, vzdělání vytváří 
novou polarizaci společnosti. Osvícenský model vzdělanosti, která odstraní sociální bariéry, 
již patří minulosti. Dnes naopak vzdělání rozděluje, vytváří novou polaritu ve společnosti    
(N. Luhmann). Vzdělání a znalost cizích jazyků umožňuje flexibilitu, změnu, rychlé získávání 
nových informací, větší šanci být inkluze. Kdo je nomád a kdo usazený? 

Paradoxně tak dochází k proměně jejich významu. Usazenost, tím se rozumělo donedávna 
jako výraz zakotvenosti či zabydlenosti na určitém místě, prostoru, stabilním pevném 
pracovním zaměstnání na konkrétním místě, založení rodiny v pevném širším rodinném 
kontextu. Usazenost jako jistota „místa“, tím nemusí být míněno zaměstnání, ale zejména 
sociálně žitý prostor. Opakem usazenosti je nomádství (kočovnictví), ten kdo není usazený    
a tak se neustále stěhuje, mění sociální prostor.  

Současný životní styl, slovy P. Virilia, dromokratický pořádek, tj. „vláda rychlosti“, odsouvá 
usazené paradoxně do role nomádů a nomády do role usazených. Kdo je usazený, je 
odkázaný na místní zaměstnání, je svázán tradicí rodinné posloupnosti dané lokality a tím je 
ale také znevýhodněn vůči těm, kteří jsou neustále k dispozici, bez rodin, bez nutnosti žít 
v dané lokalitě. 

Nejvíce usazený je ten, kdo se nachází v pohybu, sedí za volantem a během jízdy telefonuje, 
je neustále k dispozici, není nikým a ničím připoután k určitému místu ani vztahu. 
Nevázanost k místu zvyšuje profesní uplatnění, ale snižuje schopnost zakotvení, jak v trvalém 
partnerském vztahu, tak i v dané lokalitě, prostoru. Reklama typu „nevaž se, odvaž se“ je 
výstižnou zkratkou této doby. 

P. Virilio říká, že rychlost je vždy skrytou stránkou bohatství, nahromadění majetku je možné 
jen rychlostí, být první tam, kde je příležitost, znát první informace. Rychlost se v současnosti 
stává důležitější, než hromadění. 
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Můžeme to vidět na proměně platidel, od vzácných kovů k bankovkám po současné platební 
příkazy a jejich možné okamžité přesuny formou nehmotných transakcí, vlastně 
elektromagnetickým impulsem platební karty. Nejcennějším zbožím se tak stala informace,   
a to, že její odvrácenou stranou je rychlost, je evidentní. 

To znamená, že jsme dokázali vytvořit takovou rychlost, která výrazně převyšuje naši 
schopnost informace přijímat, tj. rychle se dokázat na základě získaných informací 
rozhodovat. Pro P. Virilia je nepochopitelné, že tento jev běžně hodnotíme jako pokrok, 
zvýšení rychlosti jako pokrok. Stačí se podívat například na stále se zvyšující rychlosti 
internetového připojení.   

Můžeme hovořit o stereorealitě (vedle žádané stereofónii, dokonalém zvuku, a stereoskopii, 
dokonalém obrazu), virtuální skutečnosti, která se pro mnohé stává paralelní skutečností. 
Kybersféra se stává podle P. Virilia poslední koloniální říší, kde je ještě možné získat, dobýt, 
virtuální kolonii.  

Ovšem nejedná se pouze jen o informace a rychlost, ale máme co do činění s technofilnou 
aberací, láska ke strojům může vést k nabídce nové virtuální, rychlé, okamžité dostupnosti 
nové virtuální pseudopartnerské skutečnosti: telesexualitě či dokonce kybersexu.  

Jak se vyrovnat s dromokracií jako životním stylem? Asi obtížně, lze jen se zamýšlet, 
protestovat, ale to je vše. N. Postman řekl, že zrychlování jako životní styl je spjat 
s průmyslem a jeho výrobním tempem. Elektronická technologie klade důraz na rychlost       
a zásadně hodnotí naše činnosti podle toho, jak rychle se dá provést. Je pro něj hádankou 
proč by rychlost měla být například v případě standardizovaných IQ testů měřítkem 
inteligence. Americká spisovatelka v knize „Tančím tak rychle, jak dovedu“ se vysmívá všem, 
kteří si myslí, že rychlejší znamená lepší, ať se myslí na jídlo, sex či spánek. Intelektuálnímu 
protestu, úmyslně demonstrujícím (i když vědomě s marným úsilím) pomalost, jako životním 
vzdoru i znechucením proti zrychlujícímu se tempu strojů a technologií, rychlosti, byl 
dokonce věnován i Kunderův román. 

Přítomnost přes vzdálenost, lidé působící na sebe na vzdálenost, rozhovor bez osobního 
setkání, telepřítomnost, to vše je důsledkem tlaku na rychlost, spěch. Kdo se zastaví, 
prohraje. Rychlejší vyhrává a dominuje. Jenže čím rychleji utíká královna v Carrolově Alence  
v říši divů, tím rychleji běží i okolí, nejlepší je se zastavit a tak vše dostihnout. 

Pomalost je již obecně chápána jako osobnostní 
neschopnost zvládat potřebnou a vyžadovanou rychlost. 
Nikoliv jako legitimní volbu osobního životního stylu. 
Rychlejší, který vyhrává, není lepší než pomalejší, ale je 
první, a to znamená, že je vítězem. 

-Jiří Kučírek- 

 

 

Doporučuji všem spěchajícím (a zejména typům A), aby si přečetli 

knihu Carl Honoré, Chvála pomalosti, Praha 2012 
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1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA 
 

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům vysokoškolskou kvalifikaci k apli-
kaci psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti mana-
gementu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími a zahraničními pracovníky, 
menšinami a etniky, jak v České republice, tak ve světě. 

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a inter-
kulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách:  

 Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. 
Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické 
dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia. 

 Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté     
a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato 
soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující 
v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné 
v  e-learningovém prostředí  VŠAPs, které jim při studiu pomáhají a nahrazují část 
kontaktu s vyučujícími.  
 

 Studium na VŠAPs se zaměřuje na: 
    - získání vědomostí a dovedností v oboru,  
    - celkovou kvalitu osobnosti.  

 Absolvent se stává vzdělaným člověkem, schopným své poznání prohlubovat.  

 Je osobností, která umí pracovat s informacemi, reprezentovat, vyjadřovat vlastní názor 
a zároveň neupírat názory jiným.  

 Stává se osobností platnou pro společnost a schopnou se v dnešním světě prosadit       
a uplatnit. 

 

VÝSTUPNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ABSOLVENTA VŠAPs:  
(všeobecné, odborné a speciální)  

 Znalosti společenskovědných disciplín, které jsou předpokladem pro výkon dané 
profese, zejména sociologie, psychologie, andragogiky a kulturologie. 

 Znalosti a praktické dovednosti pro odbornou aplikaci získaných poznatků a dovedností 
v oblasti personálního a interkulturního managementu.  

 Speciální znalosti a dovednosti pro práci se zaměstnanci z jiných kultur a etnik. 
 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs: 

 Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi. 

 Koordinátor vzdělávacích projektů (i pro příslušníky jiných národností). 

 Manažerské pozice, především HR manažer (po získání praxe). 

 Odborný pracovník ve veřejné a státní správě, na úřadech práce a v orgánech krajů, 
měst a obcí. 

 Odborný pracovník v organizacích neziskového sektoru a sociálních služeb. 

 Specialista ve výrobních, obchodních, distribučních a vzdělávacích společnostech.   

 Odborný pracovník na další formy spolupráce s jednotlivci, týmy z jiných zemí a kultur. 
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Bakalářské studium poskytuje absolventům možnosti: 

 Uplatnit se jako odborný pracovník v asistentských, manažerských i jiných pozicích v 
oblasti práce s lidskými zdroji v domácích, nadnárodních i mezinárodních společnostech.  

 Ve společnostech, zaměřených na poskytování poradenských, konzultačních, nebo 
vzdělávacích služeb, případně ve veřejné správě, v nestátních a neziskových organizacích 
pracujících s cizinci, s migranty, i s příslušníky jiných etnik. 

 Pokračovat ve studiu v relevantních navazujících studijních programech. 
 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU: 

 VŠAPs aktuálně přijímá přihlášky ke studiu na 
akademický rok 2016/2017 na prezenční a 
kombinovanou formu studia studijního oboru 
Personální a interkulturní management. Přihlásit se 
můžete on-line na www.vsaps.cz do 18. dubna 2016. 

 

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE 

2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zveme všechny zájemce o studium     
na další dny otevřených dveří. 
V nových prostorách VŠAPs na adrese 
Akademická 409, Terezín, Vás rádi 
přivítáme ve dnech:  
6. dubna 2016 (16 – 17 hodin) a  
16. června (16 – 18 hodin). 

 

 

2.2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské 
vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem přijetí ke studiu 
jsou prokázané základní vědomosti ze společenských věd v rozsahu 
středoškolských osnov a kulturní a historický přehled uchazeče. 

Přijímací řízení se koná před přijímací komisí, složené ze tří akademických 
pracovníků VŠAPs, která podle dosažených výsledků rozhoduje o přijetí 
uchazečů. 

Příjímací řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní: 

 TEST z oblasti společenských věd v rozsahu středoškolské výuky. 
 POHOVOR o související literatuře, kterou student přečetl a o motivaci uchazeče.  

6. 4. a 16. 6. 2016 

http://www.vsaps.cz/
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 OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA (Porozumění předloženému textu. Studenti si 
mohou vybrat anglický nebo německý jazyk).  

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017:  

 21. DUBNA 2016 
 28. ČERVNA 2016 

* Přijímací řízení se koná v budově VŠAPs v Terezíně, vždy od 10 hodin 
            
 

2.3. NABÍDKA STÁŽÍ PRO STUDENTY 

Institut postmoderního vzdělávání GAUDIA nabízí studentům psychologie a dalších pomáha-
jících profesí stáže s možností vidět a participovat na práci terapeutů, poskytujících systemic-
kou, individuální, párovou a rodinou psychoterapii. Více informací o možnosti stáží získáte na 
studijním oddělení VŠAPs v Terezíně nebo kontaktujte společnost Gaudia e-mailem na adre-
su: vzdelavani@gaudia.cz.  

Klub ALUMNI VŠAPs nabízí studentům 2. a 3. ročníků pomoc při zprostředkování praxí, stáží 
a exkurzí. Jedná se o spolupráci s charitativním zařízením v Litoměřicích (oblast sociálních 
služeb, multikulturality) a strojírenskou firmou ve Šluknovském výběžku (oblast persona-
listiky). Zájemci se mohou přihlásit na studijní oddělení VŠAPs Terezín u slečny Markéty 
Moudříkové, e-mail: studijni@vsaps.cz, tel.: 416 782 369. 
 
 

2.4. DŮLEŽITÉ TERMÍNY Z ÚŘEDNÍ DESKY VŠAPs 

- Konference SVOČ: 14. 4. 2016 
- Odevzdání bakalářských prací: do 22. 5. 2016  
- Odevzdání vedoucích a oponentských posudků: do 12. 6. 2016  
- Státní závěrečné zkoušky: 21. – 23. 6. 2016 
- Promoce absolventů: 14. 7. 2016 

 

2.5. DRUHÝ ROČNÍK STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI na VŠAPs 

Už jste se přihlásili do 2. ročníku studentské vědecké činnosti na VŠAPs? 
UDĚLEJTE TO! 

Termín podání přihlášek do SVOČ byl prodloužen do 4. 4. 2016. 

PROČ SE PŘIHLÁSIT? 
 Vyzkoušíte si vlastní prezentační a argumentační dovednosti a zapracujete na svém dalším 

osobním a profesním růstu. 
 Zvýšíte tak svojí jistotu a pravděpodobnost úspěšného složení Státní závěrečné zkoušky. 
 Zúčastnit se mohou také studenti nižších ročníků! Semestrální a ročníkové práce mají vlastní 

soutěžní kategorii s cenami (3. místo 500,- Kč, 2. místo 1.000 Kč, 1. místo 1.500 Kč). 
 

MOTIVAČNÍ CENY PRO VÝHERCE! 
 

 

 

mailto:vzdelavani@gaudia.cz
mailto:studijni@vsaps.cz
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2.6. ALUMNI – KLUB ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL VŠAPs 

Milí studenti, absolventi a přátelé VŠAPs,   

s potěšením Vás informujeme o vzniku ALUMNI klubu 
absolventů a přátel VŠAPs. Zasedání ustavujících členů 
klubu se uskutečnilo v lednu 2016.  

Výkonná rada organizačního výboru pro ALUMNI klub 
absolventů a přátel VŠAPs se skládá ze sedmi členů a to 
v tomto složení: 

Předseda:  Bc. Štětina Jan 
Členové:  PhDr. Drlíková Eva, CSc., Ing., Bc. Matyáš Mirek, Bc. Dyntarová Martina,  
 Bc. Filipová Ivana, Bc. Havlová Anička, Bc. Štětinová Štefanie 

Vize a mise: 
Posláním ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs je udržet sounáležitost se všemi 
absolventy VŠAPs a zároveň se stát významnou oporou pro stávající studenty, které bychom 
chtěli zapojovat do středu dění naší školy. Součástí je i možnost poskytování dalšího 
osobního i profesního růstu, organizovat vzdělávací akce, podílet se při zprostředkování 
exkurzí, stáží a praxí, nabízet a udržovat vzájemnou spolupráci, poskytovat informace             
o činnosti ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs v Newsletteru, udržovat kontakty 
pravidelným setkáváním členů klubu, pořádat společensko–kulturní akce aj. 

Dlouhodobé plány ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs: 
 Vytvářením absolventských programů podporovat zkušenosti absolventů VŠAPs         

a vytvářet co nejlepší prostředí pro studium, 
 Vybudováním karierního centra vytvořit karierní strategii a databázi pro zprostřed-

kování lepší – adekvátní pracovní pozice pro absolventy,  
 Vytvářet databázi zájemců o členství ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs, 
 Vytvářet síť přátel a podporovatelů školy. 

Přesto že je ALUMNI klub absolventů a přátel VŠAPs teprve u svého zrodu, věříme, že brzy 
najde své věrné příznivce a rádi se na nás budete obracet. Zároveň též rádi uvítáme každé 
Vaše nápady či podněty. 

Těšíme se na budoucí vzájemnou spolupráci. 

Váš ALUMNI klub absolventů a přátel VŠAPs 

 

2.7. ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY 

První číslo časopisu vyšlo v lednu 2016. Tištěnou verzi si mů-
žete koupit za na studijním oddělení za 80,- Kč. Časopis 
v elektronické podobě můžete získat zdarma na adrese: 
http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/. 

Těšit se můžete na druhé číslo časopisu, které vyjde v červnu 
2016.   

 

http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/
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2.8. OHLÉDNUTÍ ZA SPOLEČENSKÝM VEČEREM VŠAPs 

První úspěšný společenský večer VŠAPs se uskutečnil 19. února 2016 v Kulturním domě 
v Terezíně. O vstupenky byl velký zájem, kapacita sálu byla zcela vyčerpána a všechny 
vstupenky vyprodány . 

Děkujeme společnosti PEPSICO, která věnovala občerstvení pro hosty večera. Velký dík také 
patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří věnovali ceny do tomboly. Výtěžek z tomboly 
bude věnován výhercům SVOČ (více v článku 2.5.). 
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3. POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPs 

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V SEXUALITĚ 

Termín:  sobota 9. dubna 2016, 14 – 16 hodin  

Přednáší:  Doc. PhDr. Dr. phil. Laura JANÁČKOVÁ, CSc. 

LAURA JANÁČKOVÁ je docentkou klinické psychologie. Pracuje v Sexuolo-
gickém ústavu všeobecné fakultní nemocnice v Praze a na 1. LF Univerzity 
Karlovy. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny  
a komunikace, především psychologií u onkologických a jinak těžce 
nemocných pacientů. Věnuje se současně psychosomatice, problematice 
bolesti, partnerským a rodinným vztahům a sexuálnímu chování.  Je zakla-
datelka a ředitelka Institutu partnerských vztahů, zakladatelka a před-
sedkyně správní rady Ústavu onkologické psychologie. Publikovala desítky odborných i populárních 
článků, je autorkou řady knih, např.: Muži chtějí milenky; Muži chtějí potvory; Nevěra a její zvládání; 
Doktorka Laura – průvodce šťastným vztahem; Život je boj – praktický průvodce rakovinou; Praktická 
komunikace pro každý den; Bolest a její zvládání; Komunikace ve zdravotnické péči; Základy 
zdravotnické psychologie. 

 Srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost, studenty, absolventy, pedagogy, kolegy  
a přátele Vysoké školy aplikované psychologie na přednášku známé psycholožky          
a sexuoložky do auly VŠAPs. 

 

VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE V MOTIVACI A INSPIRACI LIDÍ 

Termín:  sobota 7. května 2016, 16 – 18 hodin  

Přednáší:  Ing. PhDr. Jiří STÝBLO, CSc. 

JIŘÍ STÝBLO je hostujícím profesorem na několika významných univerzitách, 
např. SHEFFIELD a GRADIATE SCHOOL OF BUSINESS. Na akademické půdě působí 
nepřetržitě od roku 1990. Je členem pedagogického sboru VŠAPs, významným 
odborníkem z praxe a také členem redakční rady časopisu Aplikovaná 
psychologie/Applied Psychology. Napsal desítky odborných článků a knižních 
publikací, zaměřených především na oblast personalistiky a managementu. 
Řadu let výkonný ředitel České manažerské asociace, doposud pracuje v Radě 
expertů ČMA; poradce vrcholového managementu světových špičkových firem   
a krizový manažer. 

Specializuje se na leadership a je nositelem čestné plakety World leadership Organization. V roce 
2000 se stal nejúspěšnějším zahraničním manažerem Slovenské republiky pro oblast Human 
Resources Development. 
 
Z OBSAHU ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY VYBÍRÁME:  
▪ Jak poznat a využít potenciál lidí na pracovišti ▪ Motivační devizy v praxi řízení a správy firmy a spo-
lečností ▪ Hledání kompasů k vyšší výkonnosti ▪ Motivace vede k synergii a synergie vede k vyšší 
účinnosti naší práce ▪ Od strmých vrcholů nebo plochých rovin k úspěchům ▪ Inspirujme ostatní          
a dokážeme to, co jiní neumějí.   
 

 Srdečně zveme odbornou veřejnost, studenty, absolventy, pedagogy, kolegy a přátele 
Vysoké školy aplikované psychologie na přednášku významného odborníka a inspiru-
jícího manažera z praxe do auly VŠAPs v Terezíně. 

 Účast je bezplatná a přednášky jsou přístupné zájemcům z řad široké veřejnosti. 
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Rubika Information s.r.o. a Vysoká škola aplikované psychologie pořádají semi-
náře, které jsou zaměřeny na zkvalitnění rozhodovacích procesů jak v osobní, 
tak i profesní rovině. 

JAK SE ROZHODUJEME   (jednodenní seminář) 

Termíny:       20. 4. 2016 (středa) Blansko – Hotel Panorama 
          11. 5. 2016 (středa) Terezín – Aula VŠAPs  

Semináře jsou vždy rozděleny do dvou částí. Na dopolední 
teoretickou, kde zjistíte, jaký rozhodovací typ jste a jaké jsou silné 
stránky tohoto typu. Dále získáte informace o obranných technikách, 
které eliminují nejčastější chyby pro uvedený typ rozhodování. Také se 
naučíte některé postupy, které Vám pomohou ještě vylepšit Vaše 
volby. Seznámíte se také s typickými mentálními klamy pro jednotlivé 
případy. Odpolední část je věnována workshopům, kde si můžete na 
praktických – reálných příkladech vyzkoušet svoje rozhodování. 

 
Na workshopech jsme již řešili například tato témata: 

- IT služby řešit vlastními silami, nebo outsourcingem? 
- Fotovoltaickou elektrárnu na RD/Firmu/byt – Ano, ne (popřípadě jakou?)  
- Snížená energetické náročnosti školy/RD – řešit zateplením, nebo inteligentním 

řízením spotřeby? 
 

Více informací na www.jak-se-rozhodnout.cz  (od 14. 3. 2016) 
 

 

 

4. VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, KURZY  

 
 Festival Alchymistické Litoměřice 

První festival svého druhu v Severních Čechách, 
určený pro všechny, kteří mají chuť tvořit, sdílet    
a inspirovat se. 
Termín: 12. – 15. května 2016 
Více informací na www.2016.allfestival.cz  

 
 Povídání o psychoterapii 

Pořadatel: společnost PSYCHOSFERA, www.psychosfera.cz  
Termín: 3. dubna 2016 

 
 „13. komnata psychoterapeuta – s čím se potýkáme v psychoterapii“ 

Pořadatel: Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, www.slea.cz  
Termín: 16. dubna 2016 
 

http://www.jak-se-rozhodnout.cz/
http://www.2016.allfestival.cz/
http://www.psychosfera.cz/
http://www.slea.cz/
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 FESTIVAL EVOLUTION 
Festival propojující inspirativní příběhy, 
nápady a myšlenky, které 
zajímají  všechny, kteří chtějí žit aktivně 
a zdravě, záleží jim na okolním 
prostředí, nebo se zajímají o to,             
co životu dává hlubší rozměr.   
Termín: 18. – 20. března 2016 
Více informací na www.festivalevolution.cz  

 
 ULLA DEVENTER (D): ZEYNEP – výstava fotografií v Terezíně 

Portrét stejnojmenné mladé romské matky, kosovské muslimky, žijící se třemi dětmi       
v azylovém kontejnerovém táboře v Hamburku, v každodenním strachu z vyhoštění. 
Termín: 3. 3. – 5. 4. 2016 
Místo: Magazín Galerie, nám. ČSA 87, Terezín 
Více informací na: facebook.com/magazin.terezinmagazin-terezin.com  

 
 VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW 2016 

VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST ANEB HR VE SVĚTĚ ZMĚN 
Datum:  19. května 2016 
Svět zažívá nevídané tempo změn. 10 nejhledanějších pozic na trhu před deseti lety 
ještě neexistovalo. Zárukou úspěchu je proto vysoká schopnost předvídání a adaptace. 
Jak v tomto směru může byznysu pomáhat HR?  Jak předvídat vývoj trhu, zvyšovat 
produktivitu práce, udržovat si zaměstnance, když noví se špatně hledají? A jak v této 
situaci pracovat s tradičními nástroji personalistů? 
Konference představí příklady té nejlepší praxe na trhu a přinese inspiraci pro roli HR. 
Atraktivitu konference podtrhne zahraniční řečník a zajímaví hosté.   
Více informací na: peoplemanagementforum.cz/konference/ 

 
 Trénování paměti  

Přednáška v knihovně Terezín. 
Termín: 14. března 2016 od 18:00 hod. 

        VSTUPNÉ ZDARMA 
 

 

 

 

 

 

http://www.festivalevolution.cz/
http://www.peoplemanagementforum.cz/konference/
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5. JAKÁ BUDE BUDOUCÍ KARIÉRA? NAŠE NEJČASTĚJŠÍ CESTY. 

Každý z nás má různou životní dráhu, 
spjatou s různou, kličkující kariérou a 
s jednotlivými životními událostmi. 
Existují různé, snadné i trnité cesty 
profesionální kariéry. Pro každého je 
příjemnější jiná. Dodejme, že pro 
někoho dokonce žádná. Nebo se může 
jednat i o jiný druh kariéry, například 
kariéra kriminální, nebo kariéra 
kuřáka, ale té se věnovat nebudeme.  

Dnes si uvedeme charakteristiky osmi nejčastějších typů naší profesionální kariéry, jak je 
formuloval F. A. Clark:  

1. Trojúhelníková 

Naše kariéra v této interpretaci závisí zejména na vlastním výkonu a osobnostních kvalitách. 
Pracovník se nejdříve nejlépe cítí na nižším organizačním stupni nebo menším pracovišti. 
Přijímá takové místo a pozvolna se díky pečlivé práci a svědomitosti propracovává na vyšší    
a důležitější pracovní pozice. 

2. Žebřík 

Tato kariéra je výrazem stabilní hierarchické podnikové struktury. Ovšem dnešní organizační 
struktury se více proměňují spíše v nehierarchické struktury zploštělého tvaru, takže je nutné 
hledat jiné přístupy v profesionální kariéře. 

3. Spirála 

Flexibilní kariérový postup flexibilního, permanentně se učícího pracovníka. Je projevem 
schopnosti měnit své pracovní pozice podle potřeby organizace.  

4. Stálý stav 

Typ profesionální kariéry člověka, který více než na profesionální kariéru myslí na vlastní 
sebezdokonalolování. Jde nejčastěji o odborníky, specialisty, kteří setrvávají na svém místě, 
ale hledají jak pomoci firmě, nikoliv svoji vzestupnou kariérou, nýbrž znalostmi. 

5. Přechodná kariéra 

Jde o typ lidí, kteří přecházejí z jednoho místa do druhého, dokáží rychle dokonce měnit i své 
profesionální orientace. Nehledají rozvíjení zkušenosti v jedné oblasti. 

6. Cestující kariéra 

Typ pracovníků, kteří nemají rádi zaběhnuté stereotypy v zaměstnání, hledají nové podněty, 
které je zajímají. Jiné zaměstnání je pro ně výzvou nalézt řešení, být aktivním v hledání 
nových cest. Předností u nich je získávání dobrých pracovních zkušeností v konkrétní oblasti, 
avšak nevýhodou, že takový pracovník po čase odchází na jiné pracoviště obdobně 
zaměřené. 
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7. Horská dráha 

Typ kariéry, kdy se pracovníci nechávají nést příležitostmi, které se náhodně okolo nich 
objeví. Nechávají se unášet různými pracovními šancemi, aniž by je vyhledávali. Pokud mají 
v zádech „strýčka“, tak mohou být dobří ve své profesi. Jinak v případě změn, reorganizací    
a propouštění zůstávají stát bezradně, ale s nadějí, že se jich někdo ujme, že jim nabídne 
další příležitost. 

8. Opičí ráj 

Milovníci různých přesunů mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Změny vítají. Takový 
typ kariéry je velmi vítaný pro top manažery. Dokáží nahlížet do různých pracovních skupin, 
mít přehled o chodu podniku. Mají schopnost orientovat se v problémech celého podniku, 
v mezilidských vztazích na jednotlivých odděleních.  

 

To, jakou kariéru si budujeme, můžeme 
trochu nahlédnout zpětně, většinou nahlíže-
ním do uzavřených pracovních dohod a sle-
dováním, jaké pracovní pozice jsme přijali, 
jak jsme se v nich cítili, včetně reakcí 
nadřízených i podřízených. To, na jakém pra-
covním místě zrovna jsme a proč jsme.   

 

F. A. Clark, Organizational Challenges: Facilitating Managers' careers, Total Career 
Management. Strategies for creating, Management Careers – Me Graw-Hill Book 
Company, 1992 

 

 

6. PRVNÍ ANALYTIKOVO DESATERO 

1.   
Ujasni si cíl a smysl práce, tj. důkladné zvážení toho, co 
se již udělalo a co je únosné, a utvoř si jako východisko   
i pracovní hypotézu. Máš zpracovaný přehled pramenů 
a literatury? Musíš si být vědom toho, co vlastně děláš   
a kam jdeš. Bez toho si radši nic nezačínej, nemá to 
obvykle cenu. 

2. 
Podle povahy cíle a materiálu ZVOL přístup a kritéria. Úhel pohledu předurčuje úhel záběru, 
a těch je obvykle víc. Není proto nutně ten druhý hlupákem jen proto, že se na věc dívá jinak. 
Rozhoduje cíl a funkčnost přístupu. 
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3. 
Podle cíle a povahy materiálu se ROZHODNI, jaký rozsah materiálu potřebuješ. Nedojde-li 
k jeho vyčerpání, pak se vyhýbej jak příliš malému, tak příliš velkému: malý nic neukáže          
a velký tě zasype a pohřbí. 

4. 
Máš-li už teď za to, že tvůj vedoucí nebo autorita nemá pravdu – protože neomylný není 
nikdo – POKUS se mu to dokázat. Sporné stránky a věci, kterých si všímej zvlášť, a které si 
jasně pojmenuj, můžou vést k otevření nového pohledu i kritérií. Musíš být důsledný/á. 

5. 
Ujasni si, které jevy, jednotky, vztahy apod. budeš sledovat, na základě jakých kritérií,             
a v materiálu je spolehlivě, a vždy podle stejného metru odliš od ostatních. Ty nejasné dej 
zatím stranou, jsou nejtěžší, ale také nejslibnější. 

6. 
Udělej první klasifikaci podle analogie, ve které by mělo platit „svůj k svému“ a uvaž i sou-
vislosti, možnou hierarchii a systematizaci nalezených výsledky, tj. třídy jevů. 

7. 
Při práci MĚJ NEUSTÁLE NA PAMĚTI shody i rozdíly. Co je obecně shodné, se musí vždy 
v detailech taky lišit aj. Jde o poměr a míru. 

8. 
Vrať se ke spornému a nejasnému a hledej zárodky analogie, i zde – po posílení a rozšíření     
o nový materiál, lze i to zpracovat. Není-li to možné, hledej chybu svou/jiného a obvykle         
i zkřížení a smíšení starých kritérií, které pak musíš odlišit. Nepomůže-li to, jde asi o výjimku, 
či jev mimo rámec zvoleného přístupu. 

9. 
NEZAPOMEŇ i své výsledky, které jsou dobré vyjádřit mj. i statisticky, testovat, co do spoleh-
livosti a shody s východisky. Způsob ověření by měl být co nejobjektivnější. Proto na otázku 
PROČ? nenabízej jen odpověď PROTOŽE SI TO MYSLÍM, jestli se nechceš znemožnit. 

10. 
Své výsledky se pokus VYLOŽIT, interpretovat. 
Smyslem rozumné práce je vždy objektivně něco 
POZNAT lépe, ne však svými výsledky fantazírovat. 
STRACH, ŽE UŽ NENÍ CO OBJEVIT, JE NAIVNÍ. 
Pravdou je spíš to, že to málo, co se ví a zná, si příliš 
často troufale absolutizujeme jako konečné. 

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., přednáška  FF 
UK Praha,  1993 
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7. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?  
 

Nevíte kde hledat knihu nebo časopis? 
Vítejte v portálu Jednotné informační brány:  

www.jib.cz 
 

Základní shrnutí informací o JIB  

Portál Jednotné informační brány (dále jen JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním 
vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, 
souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, 
vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení. 

Přehled el. zdrojů prohledávaných v JIB 

Využívat volně dostupné zdroje JIB může každý, bez ohledu na místo pobytu či současnou 
registraci v knihovně. Licencované zdroje může využívat jen ten, kdo je registrovaný v kni-
hovně, která licencované zdroje zpřístupňuje/vlastní, a zároveň pracuje na počítačích z povo-
lených IP adres. 

Registrovaní uživatelé NK ČR, MZK, MSVK, SVK HK a UK mají v JIB k dispozici institucionální 
přihlášení. Díky institucionálnímu přihlášení mají uživatelé k dispozici služby JIB kdykoliv        
a odkudkoli na přihlášení účtem ze své domovské knihovny nebo univerzity. Registrovaní 
uživatelé jiných knihoven mohou s JIB pracovat v rámci přímého a vzdáleného přístupu, které 
knihovny svým uživatelům nabízí. 

Kromě vyhledávání ve zdrojích nabízíme také tzv. přidané služby, které umožní uživateli 
získat více informací, příp. plný text konkrétního dokumentu (ověření dostupnosti 
dokumentu v konkrétní knihovně, na území ČR, objednání kopie dokumentů, získání 

informací o autorovi, …). Služba se aktivuje pomocí ikonek   nebo  . 

Přehled el. zdrojů zapojených do přidaných služeb SFX 

Zdroje a služby portálu si lze upravit do vlastních nastavení. Systém vyžaduje registraci, která 
je zdarma. Využijte možnosti portálu v sekci „Můj prostor“. 

Pro snadnější orientaci a využití JIB nabízíme návody, příručky a další materiály, jejichž 
seznam naleznete také na Info portálu v části Pro uživatele. 

Seznamy e-časopisů  

Seznamy elektronických časopisů (volných i licencovaných) vytvářené prostřednictvím SFX. 

Základní informace o e-časopisech  
   

 Volně přístupné e-časopisy  
Seznam obsahuje e-časopisy, které jsou v plném textu na internetu přístupné bez 
omezení. U některých vydavatelů mohou být časopisy volně dostupné pouze v určitých 
ročnících nebo číslech. 

  

http://www.jib.cz/
http://www.jib.cz/
http://info.jib.cz/pro-knihovny/zdroje-a-knihovny/metalib-prohledatelne-zdroje
http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/institucionalni-prihlaseni
http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/institucionalni-prihlaseni
http://info.jib.cz/o-projektu/sfx/cile-sfx-jib
http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/napovedy/zakladni-napoveda#7
http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele
http://info.jib.cz/dokumenty/seznamy-e-casopisu/zakladni-informace-o-e-casopisech
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/default
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 JČU  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích 
(JČU).  

 KFBZ  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 
(KFBZ).  

 KK Karlovy Vary  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Krajské knihovny Karlovy Vary (KK Karlovy 
Vary).  

 KVK Liberec  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Krajské knihovny Liberec (KVK Liberec).  

 KNAV  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Knihovny Akademie věd ČR (KNAV).  

 MSVK Ostrava  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 
(MSVK Ostrava).  

 MKP  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Městské knihovny v Praze (MKP).  

 MZK  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Moravské zemské knihovny v Brně (MZK).  

 NK ČR  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Národní knihovny České republiky (NK ČR).  

 OSU  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům z Ostravské univerzity (OSU).  

 SU-FPF  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-
přírodovědné fakulty v Opavě (SU-FPF).  

 SVKHK  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
(SVK HK).  

 SVKPL  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Studijní a vědecké knihovny plzeňského kraje 
(SVK PL).  

 TUL  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům knihoven Technické univerzity v Liberci (TUL).  

 UHK  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům knihoven Univerzity Hradec Králové (UHK).  

 UJEP  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (UJEP).  

http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/jcu
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/kkfb
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/kkkv
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/kvkli
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/knav
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/msvk
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/mkp
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/mzk
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/nkp
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/osu
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/sufpf
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/svkhk
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/svkplzen
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/tul
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/uhk
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/ujep
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 UK  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům knihovnen Univerzity Karlovy (UK).  

 UPOL  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL).  

 UTB  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).  

 IIR  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům knihovny Ústavu mezinárodních vztahů (IIR).  

 VKOL  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL).  

 VŠE  
Seznam e-časopisů přístupných čtenářům Vysoké školy ekonomické (VŠE). 

Seznamy e-knih  

Seznamy elektronických knih (volných i licencovaných) vytvářené prostřednictvím SFX. 

Základní informace o seznamech e-knih  
   

 Volně přístupné e-knihy  
Seznam obsahuje e-knihy, které jsou v plném textu na internetu přístupné bez omezení.  
U některých vydavatelů mohou být knihy volně dostupné pouze v určitých kapitolách 
nebo částech.  

 MKP  
Seznam e-knih přístupných čtenářům Městské knihovny v Praze (MKP).  

 MZK  
Seznam e-knih přístupných čtenářům Moravské zemské knihovny (MZK).  

 NK ČR  
Seznam e-knih přístupných čtenářům Národní knihovny České republiky (NK ČR).  

 SVK HK  
Seznam e-knih přístupných čtenářům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK). 

 

Velké evropské a americké katalogy knihoven či souborné katalogy  

 
Library of Congress 

 

Yale University Library 
Catalog 

 

 
National Library of Canada  

 

IDS Basel/Bern  

 
BIBSYS - souborný katalog  

 

IDS NEBIS  

 
LIBRIS  

 

IDS Zurich Universität  

 
OLIS - souborný katalog 

 

National Library of Medicine  

 
GBV - souborný katalog  

 

IDS St Gallen  

 

http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/uk
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/upol
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/utb
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/iir
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/vkol
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/az/vse
http://info.jib.cz/dokumenty/seznamy-e-knih/zakladni-informace-o-seznamech-e-knih
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/mkp
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/mzk
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/nkp
http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/azbook/svkhk
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07035?func=native-link&resource=CNL02019
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07057?func=native-link&resource=CNL03948
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07057?func=native-link&resource=CNL03948
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07037?func=native-link&resource=CNL03024
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07047?func=native-link&resource=CNL01987
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07039?func=native-link&resource=CNL03070
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07049?func=native-link&resource=CNL02027
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07041?func=native-link&resource=CNL03962
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07051?func=native-link&resource=CNL02067
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07043?func=native-link&resource=CNL03074
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07053?func=native-link&resource=CNL03057
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07045?func=native-link&resource=CNL03110
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07055?func=native-link&resource=CNL02008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07036?func=quick-1-details-info&doc_num=000002364&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07056?func=quick-1-details-info&doc_num=000001561&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07038?func=quick-1-details-info&doc_num=000002117&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07048?func=quick-1-details-info&doc_num=000002315&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07040?func=quick-1-details-info&doc_num=000002274&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07050?func=quick-1-details-info&doc_num=000001277&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07042?func=quick-1-details-info&doc_num=000005362&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07052?func=quick-1-details-info&doc_num=000001458&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07044?func=quick-1-details-info&doc_num=000002248&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07054?func=quick-1-details-info&doc_num=000002265&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07046?func=quick-1-details-info&doc_num=000002095&group_number=000008420&no_bases=000000012
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07056?func=quick-1-details-info&doc_num=000001561&group_number=000008420&no_bases=000000012


20 
 

Skupina: Knihy v ČR 

 
Skupina obsahuje 8 zdrojů 
Hlavní souborné katalogy v České republice  
 

 
Souborný katalog ČR - monografie 

 

 
Centrální katalog UK 

 

 
MUNI - souborný katalog 

 

 
VUT Brno - souborný katalog  

 

 
VŠE - souborný katalog 

 

 
ČVUT - souborný katalog 

 

 
Akademie věd ČR - souborný katalog  

 

 
SKAT - souborný katalog 

 
 

 

 Časopis Československá psychologie 

www.cspsych.psu.cas.cz 

Časopis Československá psychologie otiskuje výhradně původní, jinde 
nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté práce z oblasti 
psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Pozitivně 
recenzované a redakční radou přijaté práce jsou zařazeny do příslušných 
rubrik (např. teoretické studie, výzkumné studie, přehledové studie, 
metodická sdělení, předběžná sdělení, diskuse, úvahy, příspěvky 
z jednotlivých oblastí praxe (např. z klinické praxe), zprávy, recenze. 

 

 Časopis Aplikovaná psychologie / Applied psychology  

http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/ 

Vysoká škola aplikované psychologie vydává vědecký 
časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology jako 
platformu pro publikování a sdílení vědeckých a výzkum-
ných poznatků z oblasti aplikované psychologie. Časopis se 
zaměřuje na publikování původních prací v širokém pojetí 
aplikované psychologie.   

Články jsou tištěné v češtině nebo ve slovenštině a jsou doprovázeny rozsáhlými abstrakty 
v angličtině, které 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 bezplatně dostupné elektronické a tištěné podobě. 

 
 

http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07991?func=native-link&resource=CNL03210
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07993?func=native-link&resource=CNL01950
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07995?func=native-link&resource=CNL03075
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07997?func=native-link&resource=CNL03060
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07999?func=native-link&resource=CNL02984
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-08001?func=native-link&resource=CNL03134
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-08003?func=native-link&resource=CNL03205
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-08005?func=native-link&resource=CNL01948
http://www.cspsych.psu.cas.cz/
http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07992?func=quick-1-details-info&doc_num=000002338&group_number=000008421&no_bases=000000008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07994?func=quick-1-details-info&doc_num=000002243&group_number=000008421&no_bases=000000008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07996?func=quick-1-details-info&doc_num=000002249&group_number=000008421&no_bases=000000008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-07998?func=quick-1-details-info&doc_num=000002276&group_number=000008421&no_bases=000000008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-08000?func=quick-1-details-info&doc_num=000002212&group_number=000008421&no_bases=000000008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-08002?func=quick-1-details-info&doc_num=000002087&group_number=000008421&no_bases=000000008
http://www.jib.cz/V/GM3PD5M69B5UCS7R1XLR5LGDVE6UEKHD1IKM6FYGU64I66FD25-08004?func=quick-1-details-info&doc_num=000002453&group_number=000008421&no_bases=000000008
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 Sociologický časopis /Czech Sociological Review/ 

www.sreview.soc.cas.cz 

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je recenzovaný vědecký časopis publikující 
původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 
1965. 

Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající 
transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, 
přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných 
sociálních věd, informace ze sociologických výzkumů, metodologické statě, eseje, materiály  
k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické 
produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy                  
z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také 
dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. 

Každá stať je opatřena anglickým abstraktem. Časopis je jako jediné z českých sociologických 
periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních 
vědeckých databázích. 

 

 OPEN ACCES (OA) 

www. open-access/index.htm 

Otevřený přístup (Open Access, OA) v nejčistším slova smyslu znamená okamžitý volný 
online přístup k publikacím bez jakýchkoliv poplatků nebo omezení ve vztahu k autorským 
právům nebo licencím, jak je to obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem. 

Otevřený přístup se týká těch vědeckých výstupů, které vědci (autoři) jinak běžně poskytují 
vydavatelům k publikování bezplatně, bez nároku na honorář. Zahrnuje v prvé řadě 
recenzované vědecké časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, preprinty nebo 
postprinty, dále pak konferenční příspěvky, monografie a datové soubory různého typu. 
Otevřeně přístupné publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce 
a souvisejících oblastech. 

Otevřený přístup neznamená, že jde o variantu „publikování vlastním nákladem", tj. že 
autor využije možností současných technologií a zveřejní (publikuje) „článek“ na svém 
vlastním webu; není to tedy cesta, jak se vyhnout recenznímu řízení a běžnému 
publikačnímu procesu. Současně nejde o žádný druhořadý způsob publikování, jehož cílem 
je co nejjednodušeji snížit náklady na publikační proces. Otevřený přístup je v prvé řadě 
prostředkem pro volné online zpřístupnění výsledků výzkumu celé vědecké komunitě 
i veřejnosti, která o ně má zájem. 

Misleading open access myths – BioMed Central , vydavatel 276 recenzovaných 
otevřených časopisů, reaguje na nejrozšířenější argumenty proti otevřenému přístupu 
Požadavky na otevřený přístup v souvislosti s financováním výzkumu z veřejných zdrojů 
v žádném případě neznamenají povinnost výsledky zveřejnit (publikovat). Rozhodnutí o tom, 
zda budou výsledky výzkumu publikovány, je plně na straně řešitelů financovaných projektů. 
Otevřený přístup je vyžadován pouze tehdy, pokud je publikování zvoleno jako prostředek 
k šíření výsledků výzkumu. 

http://www.sreview.soc.cas.cz/
http://www.biomedcentral.com/about/advocacy12
http://www.biomedcentral.com/
http://knihovna.vsb.cz/open-access/politiky-oa.htm#povinnosti
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Four ways open access enhances academic freedom , Curt Rice (profesor na University 
of Tromsø , Universitetet i Tromsø) zkoumá napětí mezi akademickou svobodou a 
politikami otevřeného přístupu 

Cesty k otevřenému přístupu 

Především ve vztahu k vědeckým časopisům (angl. scholarly journals) a v nich publiko-
vaným článkům jsou využívány dvě strategie k dosažení otevřeného přístupu: 

1. Zelená cesta otevřeného přístupu (anglicky jsou používány tyto termíny: green open 
access, green route to open access, author-archived open access apod.): autoři publikují 
v jakémkoliv časopise založeném na předplatném a následně uloží (auto-archivují, angl. 
self-archiving, self deposit apod.) článek, resp. finální autorskou verzi článku přijatého ke 
zveřejnění po recenzním řízení, v otevřeném institucionálním nebo oborovém repozitáři. 
Uložený článek může být okamžitě přístupný bez omezení, nebo může podléhat 
embargu vydavatele; v takovém případě může být zájemcům zpřístupněn na základě 
individuální (automatické) žádosti zaslané autorovi (jde o tzv. ID/OA model , 
Immediate Deposit, Optional Access). 

2. Zlatá cesta otevřeného přístupu (anglicky: gold open access, gold route to open access, 
gold open access publishing apod.): autoři publikují v otevřeném časopise, který 
poskytuje okamžitý otevřený přístup ke všem článkům na webu vydavatele. Vydavatel 
může po autorech, jejichž články přijme k publikování, požadovat úhradu poplatků za 
zpracování článku (angl. article processing charges, APCs, což ale neplatí vždy, např. je-li 
vydavatelem univerzita, tj. nekomerční vydavatel, nebývají zpravidla poplatky 
vyžadovány). 

Užitečná kniha v různých formátech: Opening Science – The Evolving Guide on How the 
Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing (Bartling, Sönke a 
Sascha Friesike (eds.). Opening science: the evolving guide on how the web is changing 
research, collaboration and scholarly publishing. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-
00026-8. DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8 ). 
 

„Gratis“ otevřený přístup a „libre“ otevřený přístup 

„Gratis“ a „libre“ jsou dva pojmy, které jsou určitým způsobem propojeny. Často jsou 
považovány za jedno a totéž, nebo jsou zaměňovány (výrazy gratis i libre lze přeložit jako 
„free“, pokaždé však v jiném významu; ve vztahu k otevřenému přístupu to může být 
matoucí). 

Obecně platí, že oproti pojmům zlatá a zelená cesta otevřeného přístupu (případně tzv. 
hybridní časopisy) výrazy „gratis“ a „libre“ nepopisují způsoby publikování, ale definují 
atributy článku, který byl publikován jako otevřeně přístupný.  

„Gratis otevřený přístup“ znamená, že je článek přístupný zdarma (free of charge). „Gratis 
otevřený přístup“ tedy odstraňuje finanční bariéry v přístupu k informacím a v zásadě 
poskytuje čtenáři právo číst, stahovat a tisknout. 

„Libre otevřený přístup“ představuje rovněž bezplatný přístup, avšak zdarma a bez dalších 
překážek je publikace k dispozici i pro další způsoby využívání i opětovné použití. „Libre 
otevřený přístup“ je tedy rozšířen o právo vytvářet kopie, šířit je, prohledávat, propojovat, 

http://curt-rice.com/2013/03/27/4-ways-open-access-enhances-academic-freedom/
http://curt-rice.com/about/
http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41522&p_dimension_id=88107
http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=41522&p_dimension_id=88107
http://knihovna.vsb.cz/open-access/green-open-access.htm
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/71-guid.html
http://knihovna.vsb.cz/open-access/gold-open-access.htm
http://www.openingscience.org/get-the-book/
http://www.openingscience.org/get-the-book/
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8
http://knihovna.vsb.cz/open-access/gold-open-access.htm
http://knihovna.vsb.cz/open-access/green-open-access.htm
http://knihovna.vsb.cz/open-access/gold-open-access.htm#hybridni
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využívat a vytěžovat. Práva na opětovné použití jsou určována příslušnou licencí Creative 
Commons, zpravidla vyžadující pouze přiznání autorství původních autorů prostřednictvím 
licence CC-BY. 

Zpožděný otevřený přístup 

Zpožděný otevřený přístup (delayed open access) se vztahuje k časopisům, které jsou 
primárně přístupné na základě předplatného. Po určité době – zpravidla po 12 měsících od 
data vydání, po kterou jsou články přístupné jen předplatitelům, je vydavatel otevřeně 
(volně) zpřístupní. 

Na tomto modelu je např. založeno vydávání časopisu Computing and Informatics . 
Obdobně umožňuje Elsevier volný přístup (free access) k archivům svých vybraných 
98 časopisů: Open archives . 

Upozornění: Neplést s embargem na přístup k plnému textu článku u zelené cesty 
otevřeného přístupu! 

V souvislosti s otevřeným přístupem se můžete setkat ještě s následujícími pojmy: Open 
Educational Resources (OER), Free and Open Source Software (FOSS), Open Data            
a Open Science. Viz též Open Knowledge Foundation (OKF), Open Source Initiative (OSI) 
nebo Open Science Federation . 

Otevřený přístup v České republice , informace na portálu OpenAIRE  

Hlavní výhody otevřeného přístupu 

SPARC Europe: The Open Access Citation Advantage: Summary of results of studies  

 neomezená (bezplatná) dostupnost kvalitních vědeckých publikací; 
 rychlé sdílení nových poznatků; 
 účinná vědecká komunikace; 
 zviditelnění autorů a výsledků jejich vědecké práce; 
 větší využívání a větší ohlas publikací; 
 vyšší dopad publikací, jež jsou výstupem z projektů podpořených veřejnými 

finančními zdroji; 
 zviditelnění vědeckých výsledků instituce autorů (univerzity) --> zvýšení její prestiže; 
 viz též Benefits of open access . 

Otevřený přístup se opírá o tradiční osvědčené formy publikování, avšak umožňuje čtenářům 
přístup bez poplatků, bez zbytečných finančních bariér. Otevřený přístup je v souladu 
s autorskými právy, s požadavky na kvalitu, prestiž, recenzní řízení či indexování, respektuje 
požadavky na dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování publikací i na další služby a funkce 
spojované tradičně s publikováním vědeckých informací. Více informací viz Peter Suber: 
Open Access Overview 
 

 

 PSYCHOLOGIE HEUTE 

www.psychologie-heute.de 

Psychologie Heute ist das führende deutschsprachige Magazin für Psychologie. 

http://knihovna.vsb.cz/open-access/odkazy.htm#copyright
http://knihovna.vsb.cz/open-access/odkazy.htm#copyright
http://knihovna.vsb.cz/open-access/odkazy.htm#cc-by
http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/index
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives
http://knihovna.vsb.cz/openaire/h2020.htm#embargo
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/free-and-open-source-software-foss/
http://okfn.org/
http://opensource.org/
http://opensciencefederation.com/
https://www.openaire.eu/oa-czech
http://www.openaire.eu/
http://sparceurope.org/oaca_list/
http://aoasg.org.au/resources/benefits-of-open-access/
http://bit.ly/oa-overview
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8jrbD7Z3LAhVnIJoKHeSrABIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.psychologie-heute.de%2F&usg=AFQjCNEmn6A9SJuGhsQCQdmo_pz_rAiDmA&bvm=bv.115339255,d.bGs
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Psychologie Heute wurde 1974 gegründet und ist mit ständig gewachsener Auflage (heute 
durchschnittlich 100.000 verkaufte Exemplare) das führende deutschsprachige Magazin für 
Psychologie und die benachbarten Wissenschaften wie Soziologie, Philosophie, Biologie, 
Hirnforschung oder Ethnologie.  

Verständlich und unterhaltsam geschrieben und opulent illustriert, breitet das Journal 
Monat für Monat die Themen des Lebens aus: Glück und Selbstentfaltung, Liebe und 
Partnerschaft, Körper und Wohlbefinden, Kindheit und Persönlichkeit, Erziehung und 
Bildung. Jede Ausgabe bringt außerdem aktuelle Nachrichten aus der psychologischen 
Forschung und aus den Gesundheits- und Sozialwissenschaften. Ein großer Sachbuchteil am 
Ende des Heftes bietet einen ausführlichen Überblick über die Neuerscheinungen zum 
Themenspektrum. Dreimal jährlich gibt die Redaktion Sonderhefte in der Reihe „compact“ 
heraus: Das sind monothematische Hefte, die das Beste zu einem bestimmten Thema 
versammeln.  

Psychologie Heute richtet sich sowohl an Fachleute (wie Psychologen, Mediziner, Lehrkräfte) 
als auch ganz allgemein an Menschen, die sich selbst und andere besser verstehen wollen 
und sich dabei nicht mit Oberflächlichem zufrieden geben. Sie alle finden in diesem Magazin 
Erkenntnisse der aktuellen Forschung, die sie für ihre jeweilige Lebenssituation nutzen 
können. 

 

 KZFS 

www.kzfss.uni-koeln.de/ 

 

Die soziologische Fachzeitschrift "Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie" 
(KZfSS) wurde 1948 durch den Kölner Soziologen Leopold von Wiese als "Kölner Zeitschrift 
für Soziologie" gegründet. Sein Amtsnachfolger René König richtete sie stärker auf 
sozialpsychologische Themenstellungen aus, u.a. Kultursoziologie und qualitative 
Sozialforschung, wodurch sie ihren heutigen Namen erhielt.  

Sie ist nach Umfang und Verbreitung das bei weitem bedeutendste soziologische Fachorgan 
im deutschen Sprachraum und berichtet umfassend über die deutsche soziologische 
Forschung aller Fachrichtungen und vermittelt regelmäßig Forschungsergebnisse aus vielen 
Ländern der Welt.  

Die KZfSS verfolgt das Modell einer soziologischen Universal-Zeitschrift. Neben jährlich über 
40 Aufsätzen, bei denen es sich grundsätzlich um Erstveröffentlichungen handelt, werden 
ausführliche Literaturberichte sowie in einem umfangreichen Rezensionsteil Besprechungen 
der deutschen und internationalen Fachliteratur publiziert. Sie bietet ein offenes Forum für 
soziologische Forschung und Diskussion. Besonderer Wert wird darauf gelegt, den jungen 
Fachkollegen eine Möglichkeit für die Erstveröffentlichung zu bieten.  

Erfasst wird die KZfSS in vielen renommierten wissenschaftlichen Recherchediensten wie 
dem Social Science Citation Index und Current Contents des Institute for Scientific 
Information; sociological abstracts; psychological abstracts; Bulletin signalétique; prd, 
Publizistikwissenschaftlicher Referatedienst; SRM, social research methodology abstracts; 
SOLIS, Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem; Literaturdatenbank PSYNDEX 
und Juris-Literaturdatenbank. Zusätzlich den Einzelausgaben erscheinen jährlich thematische 
Sonderhefte.  

http://kzfss.uni-koeln.de/


25 
 

8. ČTĚTE, PŘEMÝŠLEJTE, POLEMIZUJTE  
 

ŠKOLA Z POHLEDU APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE 
Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., PhDr. Jana Vaňková, Ph.D. 

 

Tento trochu obecný název má několik rovin. „Škola“ může 
být chápána jako obecný pojem, označující instituci, mající 
ve společnosti svoji úlohu, ale i konkrétní budovu a s ní 
propojené lidi a jejich osudy. 

Aplikace psychologických poznatků se pak také větví na 
odborné úvahy na téma proč a jak ona „obecně uchopená 
škola“ plní svou roli, jaké jsou vize a trendy, tak i k tomu, co 

v té které konkrétní škole „hapruje“. Školství se na celém světě probírá velmi intenzivně 
odedávna. Je to pochopitelné. Školství a související vzdělávání je významný fenomén. 
Odpovědná aplikace psychologických koncepcí právě do tohoto odvětví má nepochybně 
potencionál širokého dopadu na celou společnost. Psychologie tedy pomáhá hledat odpověď 
na to, „jak to má ve školách fungovat, na to, co a jak se učí“. 

To, co se děje ve školství, reflektuje aktuální stav společnosti, a zároveň tím, že se týká mladé 
generace, současnost překračuje a rodí se zde budoucnost. Platí staré dobré, že se „neučíme 
pro školu, ale pro život“. Toto se netýká zdaleka jen předávání odborných poznatků v rámci 
předmětu, tedy toho, co můžeme nazvat „tvrdými daty“, ale i způsoby jednání a chování, 
interakcí mezi lidmi, tedy toho, co můžeme nazvat „měkkými daty“. Škola tedy připravuje 
pro život nejen předáváním informací, slovy, ale i prožitkem, tedy beze slov, zkušeností. 

Platí tedy, že v nějaké rovině se se školním prostředím v civilizovaných zemích setkal každý. 
Máme všichni vzpomínky a zážitky, patrně kladné i záporné, které ovlivnily a spoluutvářely 
nejen náš postoj ke školství, ale více či méně zprostředkovaně i osobní a pracovní osudy.       
V tomto ohledu tedy škola nejen vzdělává, ale i vychovává a působí.   

Škola má jen učit? Vážně? 

Toto je téma, na které se lze také podívat z nadhledu aplikované psychologie. Stále častěji 
pokládaná otázka se týká toho, zda škola jen „učí“, či také vychovává a formuje osobnost. 
Mnozí zainteresovaní jsou přesvědčeni, že škola má „jen učit“, výchova že je věc rodin. 
Zastánci tohoto pohledu jsou jak na straně pedagogické veřejnosti, tak i rodičů. Děti ale 
přicházejí z nejrůznějších rodin, mají velmi odlišné „zázemí“. Sociální, kulturní, ekonomické. 
Je však jasné, že ač o to škola primárně neusiluje, bez ohledu na to, že na tuto stránku školní 
docházky není zcela připravena, tráví v ní děti tolik času, že všichni pracovníci školy (ředitel, 
školník, učitelé, hospodářky, kuchařky, vychovatelky) mají formativní vliv na mladou 
generaci. S trochou nadsázky platí, že školník je pro dobrou atmosféru a celkové vyznění 
školní docházky ten nejdůležitější. 

Různé kultury, různé školy 

V posledních letech přibývá těch, kdo měli příležitost získat i zkušenost na školách v zahra-
ničí. To je bezpochyby velmi zajímavé – školy mají v různých kulturách různou tradici a je in-
spirující mít příležitost rozšířit si obzor a zhodnotit, co považujeme za možný přínos i v našich 
podmínkách. 
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To „v našich podmínkách“ je ovšem třeba zdůraznit. Různé země a jejich kultury mají 
dlouhodobou tradici, která je ovlivněna jejich historií, geografickou polohou, velikostí, 
bohatstvím. 

Jsou kultury, které obdivují silné jedince a také je ve výchově prosazují, a jiné, které naopak 
oceňují spolupráci, altruismus a péči o ty, kdo zůstávají pozadu. 

Tyto rozdíly se pochopitelně projevují i ve školách a tady již narážíme na často diskutovanou 
otázku, zda to, co funguje v jiném kulturním prostředí dobře, má šanci i „u nás doma“. Jako 
příklad si uveďme jistý střet podpory „soutěživosti“ a rozvoje kooperace, který přináší jistý 
chaos do naší současné školy. 

Parametrů, v kterých se kultury liší, lze definovat a vypozorovat vícero. Každý se tak i projeví 
v jisté „nepřenositelnosti“ v zahraničí úspěšných modelů škol a vzdělávání a výchovy. Mimo 
výše uvedený ještě krátce zmíníme vztah – odstup od autority, či míra přijatelného riskování. 

Uchopit školu jako celek není tedy nic snadného a je proto důležité se na jednotlivé školy 
podívat z venčí, jako nezaujatý pozorovatel, s trochou nadhledu – jak někteří psychologové 
říkají „z balkonu“. Pak se nám snáze podaří poodhalit svou vlastní roli v celém systému školy 
a komplexu vzájemných vztahů. 

Rodina, škola, žáci, společnost se vzájemně ovlivňují a zasahují vzájemně do svých oblastí 
vlivu. V současné době často dochází k mnoha zásahům a vstupům, často motivovaným 
„administrativně“. Ty mohou na dlouhou dobu atmosféru školy narušit a tím i negativně 
ovlivnit „výchovný vliv“ na žáky. Jde o celou řadu případů „optimalizace“, která se vedla      
ve stylu „my a oni“ (my jsme ti hodnější, chytřejší, oni jsou ti neukáznění a se špatným 
prospěchem, co nám to kazí ...). 

A opět se ukazuje, že jakkoli jsou uvedené zásahy racionální, ekonomické a nutné – pokud se 
nebude věnovat pozornost fungování lidské psychiky a nebude se respektovat její dynamika 
a procesy, nikdy nebude uvedená změna přijata a nedojde k sžití se všech účastných. 

Věnovat čas a péči vzájemným vztahům se prostě bohatě vrátí a to v jakémkoli prostředí či 
skupině – rodině, třídě, sborovně. 

Poměrně ucelený model a návod jak se skupinou je podán v řadě knih Hry pro život I - II , Hry 
pro rozvoj skupinové spolupráce. Teoretický rámec pak podává kniha Skupinová dynamika ve 
třídě. 

V době, kdy vzniká tento text, se „lámou“ prázdniny a všichni ti, kdo mají se školstvím co 
společného (rodiče, učitelé, zaměstnanci škol, ale i dopraváci) si uvědomují, že „už to brzy 
začne“. Někteří se možná těší – dospělí na kolegy, žáci a studenti na kamarády. U mnohých je 
očekávání spojeno s určitými obavami (ranní shon, plná MHD, úkoly, zkoušení, 
administrativa atd., atd.).  

Děti a mládež se vrátí z prázdnin, budou jistě „rozjívení“ a v prázdninovém módu, a tak si 
leckdo přisadí na to, jaká ta mládež vlastně je. To ovšem zřejmě není nic nového pod 
sluncem a „bojuje“ s tím každá generace. 

Pravdou ale je, že technologický pokrok v posledních desetiletích způsobil, že rozdíl životního 
stylu generací se zvětšuje a změny na to navázané a s tím spojené urychlují. Způsob života 
dnešní mladé generace, to co je tíží, jaké otázky a jakým způsobem je řeší, se tedy liší víc, než 
se lišily životy generací v minulosti. Jen pro připomínku se zmiňme o mobilech ve škole, 
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sociální sítě a PC hry – s tím vším nebyla generace rodičů a učitelů ve svých dětských letech 
konfrontována, a tak se objevuje přirozená nedůvěra, odsuzování a nepochopení. 

Mezi dospělými pak probíhají bouřlivé diskuse o tom, v čem všem je to škodlivé, jaká jsou 
rizika, kdo je za důsledky tohoto stavu zodpovědný, a kdo a jak ho má napravit. Společným 
jmenovatelem, který můžeme pozorovat v pozadí všech debat, je otázka trochu 
kontroverzní, a to jaká je role rodiny a školy v této situaci. Kdo je ten za co odpovědný jak 
v příčinách a důsledcích tohoto neutěšeného stavu a kdo a čím má k jeho nápravě přispět. 
Zjednodušeně ona otázka stále zní, má škola opravdu pouze učit a za výchovu je plně 
odpovědná jen rodina? 

Z pohledu sociálního psychologa pak ona otázka zní: „Čím a jakou měrou se v procesu 
socializace uplatňuje v dnešní době škola na straně jedné a rodina na straně druhé?“. 

Abychom se vyhnuli obsáhlé debatě o termínu výchova, budeme vycházet z toho, že ačkoli 
se nám to líbí či ne, a ať to zamýšlíme nebo ne, probíhá ve školním prostředí poměrně 
důležitá část socializace jedince, jeho vrůstání do současné kultury, tedy enkulturace             
(a v určitých, jistě ne nezanedbatelných případech v souvislosti s postupující globalizací           
i akulturace). 

Tyto procesy jsou vesměs chápány jako samovolné, 
probíhající více méně spontánně. Každodenní praxe            
a zkušenosti mnoha učitelů, rodičů, vychovatelů, ale            
i lékařů a soudců však ukazují, že v současných složitých 
společenských podmínkách nejsou vždy výsledky těchto 
procesů, jsou-li ponechány samovolnému vývoji, uspokoju-
jící. To, koho si mládež vybírá za vzor, je nám často 
nepochopitelné a mladým samotným v nejlepším případě 
neprospěšné až nebezpečné a fungování a soudržnost 

společnosti ohrožující. Aby bylo jasno, kam tato poznámka míří, stačí sledovat nekonečné 
debaty o tom, proč mladí lidé ve stále větší míře a nižším věku kouří, propadají drogám          
a alkoholu a jsou agresivní. I odborníci se neshodují v tom, zda se na tomto vývoji podílí 
média a zda v té věci má společnost intervenovat – nejčastějším argumentem je, že je to věc 
rodiny – od toho na jaké pořady se děti dívají přes to, jaké knihy čtou, až po to, kde a s kým 
tráví svůj volný čas. 

Jednou a hned poměrně zásadní otázkou pak ale je, zda je k tomu rodina dostatečně 
kompetentní? Disponuje v dnešní době vším potřebným k tomu, reagovat a zvládat poměrně 
složitou a komplexní situaci mladého člověka v současném světě? Je jasné, že pokud učiníme 
odpovědnou pouze rodinu, nároky na rodiče budou enormní. I v ideálním případě, kdy rodič 
své dítě miluje a snaží se mu dát to, co sám považuje za správné, není odborníkem na 
mezilidské vztahy a výchovu, ani na procesy ve společnosti. A to nemluvíme o těch situacích, 
kdy dítě není plánované, vyrůstá v neúplné rodině, rodiče sami neměli „štěstí“ na kvalitní 
výchovu, či momentální ekonomická situace vyžaduje jejich plné nasazení pro zabezpečení 
existenční. 

Škola je tak místem s velkým potencionálem mít vliv na celou generaci mladých lidí. Člověk, 
který se po léta zabývá sociální psychologií, zejména vlivem skupiny na jednotlivce (a reci-
pročně jedince na skupinu), hledá možnosti společenské intervence do života budoucích 
generací. Názory, jak by taková intervence do života budoucích generací mohla, či měla 
vypadat, se však liší – od zpřísnění trestání, přes nabídky programu institucí či organizací, 
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poskytujících a zabývajících se sportovními, uměleckými, či jinými zájmovými činnostmi pro 
mladé a jejich kvalitního trávení volného času. 

I tento, jinak pozitivní trend, však podléhá jistým negativním vlivům dneška – soustředění na 
talent a výkon, komercionalizace a finanční nákladnost, či tendence k „silným“ až adrena-
linovým zážitkům skoro za každou cenu. Je tak podporována jen jedna část osobnosti 
člověka, zaměřená na výsledky, překonávání sebe sama, dynamiku, sílu, nezávislost. Toto 
jsou kvality, které uplatníme především v profesním a pracovním životě. 

Stejně tak ale každý z nás i společnost potřebuje umět vytvořit zázemí, nabídnout a přijmout 
blízkost, porozumění a zvládání konfliktů, umění vyslechnout a porozumět, či sdílet. Toto 
jsou také kvality, které mají přímý vliv na životní úspěšnost, tu osobní, lidskou. To jsou 
kvality, které tvoří společenskou soudržnost a jde je cvičit a naučit – je to jistá forma umění. 
Jde tedy o to, kde se s nimi dnešní mládež může setkat, kde je může „pochytit“, „vstřebat“, 
„natrénovat“. 

Ve školním prostředí tak tyto dvě složky můžeme vnímat jako dilema, které při hledání 
východisek a cílů, které si škola klade, musí skloubit: jde o to, jak naučit mladé lidi být 
připraven ke spolupráci, být ohleduplný a empatický a zároveň sebe prosazujícím, 
dynamickým a tvrdým. Nebo jinak řečeno: umíme ve škole vytvořit stejné podmínky jak pro 
soutěživost, tak pro spolupráci? A následně, umíme pracovat i s protichůdnými tendencemi, 
které obě polarity ve školním prostředí mají v podobě vlivu na mezilidské vztahy, přátelské 
vztahy, sociální postavení jedince? Školní prostředí není pouze o třídě, vrstevnících, učitelích, 
sborovně, dalších pedagogických a nepedagogických pracovnících.   

Naši úvahu můžeme posunout v tom smyslu, že jakkoli celkem oprávněně můžeme kritizovat 
model školy v dnešní podobě, institucionální podmínky, ve kterých školy pracují, je školní 
docházka prostorem, kde ono sociální učení probíhá. Škola je prostředím, ve kterém všichni 
„aktéři“ tráví velkou část dne, vzájemně se poznávají, ovlivňují, jednají. Včetně řešení 
konfliktů, a to vše s mladými lidmi, kteří se tím s možností, jak uvedené situace řešit, 
seznamují a učí se tím. Každá sociální interakce ve škole má tedy dvě roviny – jak se povede, 
zvládnout onu samotnou aktuální situaci a co si její přímý či nepřímý aktér, mladý člověk, 
odnese do života. 

Uplatňují se tu tedy sociální dovednosti, v dnešní terminologii „kompetence“. Pokud školu 
takto vnímáme, můžeme se ptát, jaké možnosti má škola v rozvoji těchto a mnoha dalších 
kompetencí a to jak žáka, tak „ve sborovně“, což má zpětně vliv na žáky. Není pochyb, že 
značné a existuje mnoho různých způsobů, jak to využít. 

Jedním jsou metody, které jsou označeny jako rozvoj sociálních dovedností. Mezi základní 
patří percepce (vnímání) sebe i druhých; interakce; komunikace (verbální a neverbální); 
kooperace a kompetitivita. Další, složené jsou řešení konfliktů a vyjednávání. 

Pro zjednodušení si školu představme jako onu již zmíněnou „sborovnu“, která zahrnuje 
učitele a další pedagogické, ale pro naši potřebu i nepedagogické pracovníky, a „třídu“, tedy 
žáky a studenty. Pokud se rozhodneme pracovat se třídou, nabízí se využít některý ze stáva-
jících předmětů: občanská výchova, rodinná výchova, výchova k rodičovství, zdravý životní 
styl apod., a jistě i klasické, jako výtvarná, tělovýchovná a estetická výchova. Jako ideální se 
jeví využití tzv. třídnických hodin, kde lze skloubit práci na aktuálních problémech, které 
přináší život, s modelovým a situačním učením. Třídní učitel se pak stává v určitém ohledu 
manažerem kolektivu, vedoucím, lídrem, vzorem, nebo koučem, či mentorem. Ze třídy se tak 
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stává tým, kde každý může najít svoji roli tak, aby sobě vlastní aktivitou byl užitečný celku. 
Třídní pak není jen administrativní pracovník kontrolující omluvení hodin apod. Tento posun 
klade na učitele velké nároky a je jasné, že dostát jim, pouze s pedagogickým vzděláním, není 
snadné. Jde právě o onu aplikaci psychologie do situací a oblastí, které se překrývají jak 
s pedagogikou, tak sociální prací a managementem. Podněty, jak se skupinou mladých lidí 
pracovat, které budou následovat, lze však použít i v rámci volného času mládeže – družiny, 
zájmové kroužky, kluby apod. 

Pokud jde o to, pracovat se sborovnou, pak uvedené podněty slouží jako první krok, kdy si je 
sborovna vyzkouší sama na sobě, aby získala zkušenosti. I do této sféry rekreologie, osobního 
rozvoje aplikace psychologických teorií a informací patří. Je však ideální, aby ti, kdo tímto 
stylem chtějí s mládeží pracovat, prošli několika setkáními, které vede odborník (psycholog), 
aby je připravil na možná úskalí a seznámil je, jak správně pracovat se skupinou. Jakkoli se 
pohybujeme na poli práce s lidmi, kde jde o osobnost toho, kdo chce lidi vést a jistý 
předpoklad – talent, umění je zcela mimo možnost „naučení se“, je zde velký prostor pro 
získání poctivého řemesla. I ten nejlepší herec, s tou nejvyšší mírou profesní intuice a talentu 
jisté techniky, metody, postupy k profesionálnímu rozvoji potřebuje.     

V obecné rovině můžeme tedy navrhnout témata, kterými by se učitel, který vnímá a cítí 
svoje povolání spíše jako poslání, měl soustavněji zabývat: 

1. SEBEPOZNÁNÍ 
2. PERCEPCE DRUHÝCH 
3. INTERAKCE 
4. KOOPERACE 
5. KOMUNIKACE  
6. SOUTĚŽIVOT 
7. KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ 
8. VYJEDNÁVÁNÍ 
9. SKUPINOVÁ DYNAMIKA 
10. TEAMBULDING 

Jak patrné, jsou to okruhy velice podobné tomu, čemu se, jak bylo uvedeno výše, říká 
sociální, či „měkké“ dovednosti. 

Jakkoli moderní diskuze odborníků a zainteresované veřejnosti na téma, jaká tvrdá data        
a jakým způsobem má škola předávat stále probíhá, to že pro budoucnost a uplatnění na 
trhu práce jsou uvedené měkké dovednosti stále důležitější, není pochyb. 

Poznatky psychologie, a v tuto chvíli máme na mysli sociální psychologii, se aplikují v celém 
prostoru školního prostředí – ve třídním kolektivu, ve sborovně, mezi nepedagogickými 
pracovníky škol a i dalšími pedagogickými pracovníky. O tom, že jde o velké podhoubí pro 
vznik a rozvoj narušení vzájemných vztahů a vzniku konfliktů, není pochyb. Jak tomuto pokud 
možno předcházet, a pokud již konflikt vznikl, jak intervenovat, nabízí oblast aplikované 
sociální psychologie, využívající arsenal sociálně-psychologického výcviku. 

Uvedených technik se samozřejmě nevyužívá pouze v oblasti školství – stále častěji a pravi-
delně se můžeme setkat s aktivitami, které pod různým označením, s odlišnými průběhy, na 
různých místech a odlišným zaměřením sledují totéž, a to, aby se účastníci hlouběji poznali, 
byli vedeni k hlubší komunikaci. Široké hnutí „teambuildingů“ je ve všech firmách, 
organizacích vedeno snahou o prohloubení a zlepšení vztahů. Jsou ovšem známy i případy, 
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kdy je dopad opačný. Proto je třeba věnovat přípravě takových kurzů mimořádnou 
pozornost. Profesionálové, kterým je program svěřen se musí seznámit s problémy, které 
skupina má a přizpůsobit zvolené postupy dané situaci. 

Použitá literatura:       
VÝROST, Josef, SLAMĚNÍK, Ivan, ed. Aplikovaná psychologie I., Praha 1989, 
VÝROST, Josef, SLAMĚNÍK, Ivan, ed. Aplikovaná psychologie II., Praha 2001. 
KOMÁRKOVÁ, Růžena, VÝROST, Josef, SLAMĚNÍK, Ivan, ed. Aplikovaná psychologie III., Praha 
1989, 
 
O autorkách: 
Obě autorky vyučují na VŠAPs. Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. se dlouhodobě věnuje 
aplikaci metod sociálně-psychologického výcviku a na toto téma publikovala řadu knih. PhDr. 
Jana Vaňková, PH.D. se věnuje mimoškolní a volnočasové pedagogice, organizuje a řídí 
aktivity dětských kolektivů. 

 

 

9. DESATERO DO MANŽELSKÉ (PARTNERSKÉ) KRIZE  
 

1. NESNAŽME SE ŘEŠIT, NA CO NESTAČÍME 
Manželskou (partnerskou) krizi definujeme jako 
vážný konflikt dvou očekávání, který na nějakou 
dobu poruší pocit manželské spokojenosti. 
Zvažme, zda je v našich silách jí zvládnout. Těžké 
povahové defekty, alkoholismus apod., tam je 
třeba, aby se nositel z těchto problémů léčil. 
Konečnou diagnózu raději přenechejme 
odborníkům.  

2. LOKALIZUJME KONFLIKT A ZASTAVME SE  
Je nebezpečí, že konflikt ochromí všechny sféry soužití s partnerem. Zkusme ho udržet jen 
v té sféře, kde vznikl. Pozor na výbuchy emocí. Sdělujeme je proto raději s menším 
časovým odstupem a v nejmenší nutné míře. Střežme se projevů (slov), které se dlouho 
pomatují a nedají se vzít zpět.    

3. UVAŽUJEME O VLASTÍM PODÍLU 
Nějaký podíl na krizi máme i my. Nejlépe se daří řešit krizi v těch případech, kdy oba 
předem uznáváme, že poměr selhávání je půl na půl. Nemá cenu rozebírat vývoj krize 
několik let nazpátek, ale pomůže, když pouvažujeme, jak jsme se my sami chovali 
bezprostředně předtím, než krize vypukla. 

4. UVAŽUJME O SITUAČNÍCH VLIVECH 
Přispívat ke každé krizi může vždy náhodné situační napětí (nemocné dítě, rozladění šéfa 

v zaměstnání atd.) 

5. UVAŽUJME O OBECNÝCH ROZDÍLECH MEZI MUŽI A ŽENAMI 
Muži jsou více orientováni na svět věcí, ženy na svět vztahů. Muži jsou otevřenější, snáze 

dávají najevo nepřátelství a vyrovnávají se snáze s tím, když se k nim někdo chová hrubě. 
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Ženy jsou nedůvěřivější a má pro ně větší význam atmosféra vztahu. Hůř snášejí 

nekooperativní projevy protějšku. Zlost vyjadřují nepřímo, přetrvává v nich pocit křivdy.  

6. ZKUSME SE PROPRACOVAT KE STANOVISKU NAD VĚCÍ 
Stojíme-li nad věcí, máme jasno v hodnotách. Snadno se rozhodneme, co je důležitější – 

pocit, že jsem si nenechal nic líbit nebo pocit, že jsem svou velkorysostí zlikvidoval hrozící 

kalamitu. 

7. NEPŘERUŠUJME, ALE REGULUJEME KOMUNIKACI 
O tom, co s předmětem neshody nesouvisí, by se mělo komunikovat dál normálně. Pokud 

možno se vyhněte tzv. „tiché“ domácnosti. Když si myslíte, že stojí za to si věci vyříkat, 

udělejte to brzy po vzniku krize a vyhýbejte se velkým slovům. Pravda, Lež, Zrada. 

Připravte se na to, že v některých věcech nikdy nebudete mít stejný názor. Problém 

nestojí „JAK HO PŘEDĚLAT“ ale „JAK SE VYROVNAT S TÍM, JAKÝ JE“. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ – NEVĚRU A ŽÁRLIVOST NELZE ŘEŠIT MANŽELSKOU (PARTNER-

SKOU) DISKUSÍ. 

8. NEPŘERUŠUJME, ALE REGULUJME SOUŽITÍ 
Vše, co můžeme mít společné, mějme i nadále společné. Trvalé vypadávání jednoho 

z manželů z rodinného provozu, útěky k rodičům a podobné manévry krizi zhoršují. 

Zachovávejme rituály, které rodinu sjednocují. Společné jídlo, trávení části volného času, 

finance. Pokud to jde, zachovejme běžnou častost sexu. 

9. POKUD CÍTÍTE POTŘEBU POMOCI, OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA 
Vyhýbejme se snaze přenášet svoje problémy na blízké. Zejména rodiče a děti. Hledáním 

spojence v rodině věc spíše zkomplikujete. Dospělý je schopen, když chce, odrazit 

manévry, jimiž ho chceme do krize zaplést. Ne tak dítě. 

10. SBLIŽUJME SE RYCHLE, ALE OPATRNĚ 
Rychlost sbližování určuje ten, kdo je pomalejší. Možná je méně způsobilý pro vytváření 

manželské (partnerské) harmonie, ale nemá smysl mu to vyčítat. Spíš si dejme pozor, 

abychom to zrovna nebyli my. 

 

Pozn.:  

„Desatero“ jsou poznatky z poradenské praxe 

Manželské a předmanželské poradny, 

akceptované poradenskými psychology. 
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10. NOVÁ ODBORNÁ LITERATURA, která si zaslouží vaši pozornost: 
 

Vybrané publikace vydávané v březnu 2016 

Susan GREENFIELDOVÁ, ZMĚNA MYŠLENÍ: Jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních 
technologií. 

Nakladatelství Bi z books, Brno 2016 
 

Baronka a známá britská neurovědkyně Susan Greenfieldová přináší „originální pohled na 
novou situaci, ve které se nachází náš mozek ve věku moderních technologií, zejména 
internetu“, uvádí prof. Dr. J. Syka, Dr.hc.  

Kapitoly publikace se věnují tématům: 
- Změna myšlení 
- Jak mozek funguje 
- Jak se mozek mění 
- Jak se z mozku stane mysl 
- Pomatení mysli 
- Skrytý půvab sociálních sítí 
- Sociální sítě a identita 
- Sociální sítě a vztahy 
- Sociální sítě a společnost 
- Videohry, agrese a bezohlednost 
- Když obrazovka přebíjí obsah sdělení 
- Myslet jinak 
- Změna myšlení za hranicemi obrazovky 

Publikace jen dále koloruje důsledky, které přináší nové digitální technologie, jejich závažný 
vliv na naši mysl. dromokracie vytvořila paralelní virtuální svět, o kterém neměl nikdo tušení, 
zabydlujeme se v novém prostoru e-topia. 
 
Jenže kudy vede cesta do pohody? 

 Můžeme sáhnout po knize Karla Nešpora, Kudy do pohody, Portál 2016. Pro zájemce    
o způsoby zvládání stresu, sebeřízení a psychohygieny. Text je prakticky orientovaný, 
návodný pro zvládání našeho chování v (zatížené) životní  každodennosti.  

 Žijeme v nekonečných kolonách aut, dokonce i v přírodě je čím dál těžší najít tiché 
zákoutí. Přesto se řada z nás cítí osamělá. Proč tomu tak je? Proč je stále těžší najít 
v přelidněném světě spřízněnou duši? 

 

Psychologie  

Autor: The Beastess  

Originální název: Osamělost  

Nejnovější vydání:  
Grada - 2016  

ISBN: 978-80-247-5478-9 
Počet stránek: 144 

http://www.cbdb.cz/zanr-172-psychologie
http://www.cbdb.cz/autor-40562-the-beastess
http://www.cbdb.cz/nakladatelstvi-265-grada
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 Jak vycházet se svým šéfem. Co dělat pro to, aby váš těžký, ale nutný vztah fungoval 
z pohledu té strany, která lidově řečeno tahá za kratší konec, bez níž by však žádná práce 
nemohla existovat a nebyla by dovedena do konce.  

  

Psychologie  
Osobní rozvoj  

Autor: Vojtěch Bednář  
Originální název: Jak vyjít se svým šéfem  

Nejnovější vydání:  
Grada - 2016  

ISBN: 978-80-247-5564-9 
Počet stránek: 160 

 

 Monografie seznamuje s problematikou sociálních podniků jako subjektů sociální 
ekonomiky. Autorky vymezují tuto oblast spojovanou se třetím sektorem a zaměřují se 
na otázku lidských zdrojů. Pozornost věnují definování sociálních podniků, sociálního 
podnikání a sociální ekonomiky a současnému výzkumu v této oblasti. Problematika 
lidských zdrojů v sociálních podnicích je téma dosud nepopsané ani nepublikované. 

   

Sociální  
Ekonomie  

Management  

Autor: Marie Dohnalová, Kolektiv autorů  
Originální název: Lidské zdroje v sociálních podnicích  

Nejnovější vydání:  
Wolters Kluwer - 2016  

ISBN: 978-80-7552-060-9 
Počet stránek: 188 

 Publikace je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se zabývají persona-
listikou, např. sekretářkám, asistentkám a účetním. Své v ní však naleznou také majitelé 
malých firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů. Abeceda personalisty provází 
průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a 
výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců. 

 

Management  

Autor: Kolektiv autorů  
Originální název: Abeceda personalisty 2016  

Nejnovější vydání:  
ANAG - 2016  

ISBN: 978-80-7554-003-4 
Počet stránek: 584 

 

http://www.cbdb.cz/zanr-172-psychologie
http://www.cbdb.cz/zanr-145-osobni-rozvoj
http://www.cbdb.cz/autor-39826-vojtech-bednar
http://www.cbdb.cz/nakladatelstvi-265-grada
http://www.cbdb.cz/upravit.php?id=161703&type=book
http://www.cbdb.cz/zanr-54-socialni
http://www.cbdb.cz/zanr-51-ekonomie
http://www.cbdb.cz/zanr-136-management
http://www.cbdb.cz/autor-33590-marie-dohnalova
http://www.cbdb.cz/autor-7758-kolektiv-autoru
http://www.cbdb.cz/nakladatelstvi-1152-wolters-kluwer
http://www.cbdb.cz/zanr-136-management
http://www.cbdb.cz/autor-7758-kolektiv-autoru
http://www.cbdb.cz/nakladatelstvi-611-anag

