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Vážené kolegyně, kolegové, studenti i budoucí zájemci o studium, přátelé z řad veřejnosti,
kteří máte zájem o problematiku aplikované psychologie.
Konečně se blíží léto (lat. laetus), což znamená „radostná doba“, půvabnost a milost, tak si
nestěžujme na to, že pro mnohé je to doba zkoušek – vždyť život je nepřetržitá řada zkoušek,
či zakoušení, které skládáme každý den a také jsme klasifikováni. Jednou na vysoké škole,
podruhé v našem každodenním chování a jednání. A když promluvíme, nezapomínejme, že
slovo mění realitu. Platí, že existují řečové akty, jejichž účelem není realitu konstatovat,
nýbrž ji vytvářet. Jak promluvíme, prostřednictvím promluvy se pokoušíme realitu přetvořit.
Slovo je mocné.
Máte smysl pro humor? Pokud ano, jste šťastný člověk.
PRO MYŠLENÍ NEEXISTUJE LEPŠÍ START NEŽ SMÍCH. A ZEJMÉNA NABÍZÍ OTŘES BRÁNICE
MYŠLENCE LEPŠÍ ŠANCE NEŽ OTŘES DUŠE.
Jde o nadhled, tolik potřebný pro dobré zvládání životních problémů. Život je jako ruské kolo,
když stoupáme nahoru, čekejme, že se klidně ocitneme zase dole – a když budeme dole,
můžeme jen stoupat vzhůru. Svítat začne až tehdy, když bude úplná tma.
Nikoliv náhodou nové číslo Newsletteru Vám dnes v úvodu předkládá úvahu nad problematikou vztahu Mysli a Ruky, souvislosti, kterou si málo uvědomujeme, protože jsme
mediálně stále více směřováni k využívání digitálních technologií natolik, že závislost na nich
se stává nezávažnějším problémem dneška a budoucnosti. Přestáváme spolu mluvit, protože
si jen píšeme.
V další části se můžete opět začíst do skvělých metalogů G. Batesona, dnes na téma: Jak
moc toho víš?, dále do pokračování zamyšlení o předsudcích s G. W. Allportem.
Ve fotoreportážích si můžete prohlédnout fotografie z konference Studentské vědecké
odborné činnosti a z dalších zajímavých přednášek v aule VŠAPs v Terezíně.
Pokračujeme v informování kam se obracet ohledně literatury. Doporučujeme Vám nové
knihy, publikace a články k přečtení. Informujeme Vás o zajímavých veřejných přednáškách,
kurzech, konferencích a psychologických výcvicích, kterých se můžete zúčastnit na VŠAPs
i jinde.
Pokud budete mít chvilku času, prosím, napište nám, co by vás zajímalo, či jaké problémy
řešíte, poskytnete nám náměty, za které dopředu děkujeme.
Slibné léto v přírodě: ruku v ruce s někým, koho máte rádi (bez smartfonů na dlani) Vám
srdečně přeje redakce.
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.
Vysokou školu aplikované psychologie najdete také na Faceboku.
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MYSL A RUKA: PŘEHLÍŽENÁ SPJATOST
Naše západní kultura se vyznačuje stále dualistickou akceptací lidského těla: na jedné straně
glorifikujeme inteligenci a tvořivou schopnost jako oddělenou, či dokonce výlučnou individuální vlastnost, a na straně druhé chorobně obdivujeme erotizovaný a estetizovaný kult
těla. I když proklamujeme, zejména v psychologii, psychosomatický přístup, holistické chápání lidské bytosti v praxi stále uvažujeme dualisticky.
Tělo například uznáváme při sportu a tanci. Smysly okamžitě oceníme ve spojení s hudebním,
či uměleckým vzděláváním, ovšem naši tělesnou existenci zřídkakdy identifikujeme jako
samotný základ naší interakce a integrace se světem nebo našeho vědomí a sebevnímání.
Zručnost ruky zdokonalujeme v kurzech, které učí
základní dovednosti řemeslné výroby, ale neuznáváme
integrální úlohu ruky v evoluci a v různých projevech
lidské inteligence. Stručně řečeno, současné přetrvávající
pedagogické vzdělávací zásady nedokážou uchopit
neurčitou, dynamickou a smyslově integrovanou podstatu
lidské existence, myšlenky, jednání. Doba před současnou
průmyslovou, digitalizovanou materialistickou kulturou
moderny nám nabízela komplexnější zkušenostní základ pro lidský vývoj a studium, a to díky
přímé interakci s běžným každodenním, žitým světem a jeho komplexními souvislostmi.
Dřívější způsob života, úzký kontakt s prací, výrobou, materiály a měnícími se jevy přírody,
nabízely širokou smyslovou interakci se světem fyzických souvislostí.
Převládající vzdělávací systém – v teorii i praxi – naneštěstí i nadále klade větší důraz na
konceptuální, intelektuální a verbální znalosti. Cení si jich více než tiché a nepojmové
moudrosti našich tělesných procesů. Tento přístup odporuje všem poznatkům i psychologickým argumentům, objevům a poznatkům v neurologii i kognitivní vědě. Lidské vědomí
je ztělesněné vědomí, svět je strukturovaný kolem smyslového a fyzického středu
(L. Wittgenstein: „Jsem svým světem“).
Se světem jsme spojeni díky svým smyslům a tyto smysly nejsou pouhými pasivními
receptory podnětů a tělo není jen bodem nahlížení světa z ústřední perspektivy. Ano, hlava
není jediným místem poznávacího myšlení, protože naše smysly a celá tělesná bytost přímo
strukturují a ukládají tiché existenciální znalosti. Lidské tělo je inteligentní entita. Naše celá
bytost ve světě je smyslový a ztělesněný způsob bytí.
Učení se dovednosti není primárně založeno na verbální výuce, ale spíše na přenosu
dovednosti ze svalů učitele přímo do svalů žáka pomocí úkonu smyslového vnímání
a tělesného napodobování. Schopnost mimetického studia je v současné době připisována
lidským zrcadlovým neuronům. M. Heidegger spojuje ruku přímo s lidskou schopností
uvažovat, tvrdí, že podstata ruky nemůže být nikdy určena nebo vysvětlena tím, že je to
orgán, který dokáže uchopit. Pohyb ruky je vždy provázen i prvkem přemýšlení.
M. Heidegger považuje vyučování dokonce za složitější než učení se. Ne proto, že by učitel
měl mít větší zásobu informací a musel by ji mít vždy připravenou. Vyučování je složitější než
učení, protože vyučování si vyžaduje nechat se učit. Opravdový učitel ve skutečnosti
nenechává naučit se nic jiného, než umění učit se.
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G. Bachelard píše o představivosti ruky obratem, že dokonce i ruka má své sny a domněnky,
pomáhá nám pochopit nejniternější podstatu světa, proto nám pomáhá představit si (tvar)
věci. Tvořivá schopnost, obdobně jako mravní úsudek, vyžaduje představivost. Schopnost
představivosti se neukrývá pouze v našich mozcích, protože celá naše tělesná konstituce má
své sny, fantazie a touhy.
Zapomínáme, že všechny naše smysly „uvažují“ a strukturují náš vztah ke světu, přestože si
obvykle nejsme vědomi této neustálé aktivity. Stereotypně předpokládáme, že vědění je
skryto ve verbalizovaných konceptech, ale za znalost může být považováno jakékoliv
uchopení životní situace a smysluplná reakce na ni. Smyslový a tělesný způsob uvažování je
zásadní u každé tvořivé práce. Tvořivá práce vyžaduje dvojí perspektivu: je zapotřebí zaměřit
se současně na sebe sama a na vnější prostor, na vnější prostor a vnitřní duševní prostor
(krajina vnitřní a krajina vnější).
Inteligence, uvažování a dovednosti ruky také potřebují být znovuobjeveny, dokonce je ještě
důležitější nezaujaté a úplné porozumění lidské vtělené existenci jako předpokladu
důstojného života.
Ruce mohou vyprávět epické příběhy celých životů. Jedinečnost otisku prstů odkazuje na
jedinečnost lidskosti prožitků. Ruka má své společenské role a chování, milostné, nepřátelské, přivítání i odmítnutí. Ruce maminky a dítěte nebo dvou milenců se mění v pupeční
šňůru, která spojuje dvě individuality. V židovské tradici se říká, že ruka je prodloužený
mozek. Běžně používáme pojem „ruka“ ledabyle, bez přemýšlení, až dokonce se díváme na
„manuální“ práci jako něco méněcenného, co nemá nic společného s tvořivostí, přemýšlením či představivostí. Není většího omylu. A. Loos pokládal za rozhodující čin 19. století
zřetelné oddělení umění a řemesla a dvacáté století podle něj mělo uvedené oddělení
upevnit Tak došlo k pozvolnému ponižování, znevažování ruky, ruko-tvořivosti, které
přetrvává dodnes.
Tělesný pohyb a mozková aktivita jsou funkčně
provázány a jejich synergie je tak silně zformulována,
že ani jedna věda nebo disciplína nemůže nezávisle
vysvětlit lidské dovednosti a chování. Motivace a úsilí,
které plodí individuální využití ruky, jsou tak hluboce a
široce zakořeněny, že musíme přiznat, že se pokoušíme
vysvětlit základní imperativ lidského života. Dotýkáme
se věcí a uchopujeme jejich podstatu před tím, než
jsme o nich schopni promluvit.
Současný lékařský a antropologický výzkum a teorie
dávají ruce klíčovou roli v evoluci lidské inteligence, jazyka a myšlenky. Dodnes mnohdy
opakujeme chybná slova Aristotela, který tvrdil, že lidé mají ruce, protože byli inteligentní.
Ruka promlouvá k mozku tak jistě, jako že mozek promlouvá k ruce. Považuje ruku za
základní konstituent příběhu lidské inteligence a jejího vývoje. Každá teorie lidské
inteligence, která ignoruje vzájemnou závislost ruky a mozkové činnosti je zavádějící
a sterilní.
Ruka je vývěsním štítem osobnosti, vyjadřuje společenskou skupinu, majetek, věrnost,
zaměstnání, spojení. S nadsázkou lze říci, že ruka je jediným perfektním vazalem mysli, a
když se věkem, nebo nemocí toto spojení mezi nimi přeruší, jedná se o projev procesů
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involučních, nezvládání. Nástroj je prodloužením, specializací ruky a proměňuje přirozené
schopnosti a dovednosti ruky.
Řemeslná práce (slovo řemeslo má svůj
etymologický význam ve smyslu „zaměstnání
v klidu“) se odehrává všude kolem nás. Ruce
zubaře, ruce operátora, ruce výtvarníka, ruce
stolaře, ruce obuvníka, zde všude se jedná
o sňatek jednotlivce s řemeslem, zodpovědnosti
a hrdosti, jednota rukou a mysli, tělovosti. Pakt,
jako základní osud svého života. Dívat se, znamená
dotýkat se, říkal S. Freud a J. W. von Goethe někde řekl, že ruce chtějí vidět, oči chtějí hladit.
Platí, že ovládnutí jakékoliv dovednosti hluboce naučí přijímat pokoru. Arogance nepatří
k opravdové dovednosti. Dovednost je trénovaná praktika. Hluboce tvořivá individualita
a řemeslník přistupují ke každému zadání nově a tento postoj je v protikladu postoje experta.
Výcvik dovednosti je i cestou prožitků dlouhé chvíle, nudy, protože může iniciovat
meditativní mentální činnost. Občasná absence časných podnětů tak paradoxně může
i pomoci. Současná tendence rodičů i učitelů k přílišnému stimulování dětí může mít
katastrofické následky na dětskou schopnost fantazie, vynalézavosti a vlastní identity.
Zkušenost nudy v raném dětství podněcuje představivost a probouzí nezávislé a samostatně
motivované pozorování, hru a fantazii. Tato podmínka vede člověka k tomu, aby si uvědomil
základní kauzalitu mezi věcmi.
Modernost je posedlá vizí a potlačuje hmatovost. Přitom spojení oka, ruky a mysli je
způsob tvorby.
Počítač je obvykle s nadšením prezentován jako výhradně prospěšný vynález, který
osvobozuje lidskou fantazii. Ovšem zobrazování má sklon zničit naši více smyslovou
a synchronní schopnost představivosti, a to proměněním procesu projektování na pasivní
vizuální manipulaci – sítnicový průzkum. Hraniční linie mezi sebou samým a světem se
odehrává prostřednictvím specializovaných částí naší ochranné membrány. Smysly jsou
specializací kožní tkáně a všechny smyslové zážitky jsou způsoby dotýkání se.
Hmat je senzorický způsob jak integrovat naše zkušenosti světa a
nás samotných. Naše celá tělesná konstituce a smysly „uvažují“
v základním smyslu identifikace zpracování informace o naší situaci
ve světě a přenášení citlivých behaviorálních reakcí. Tanečník
„přemýšlí“ svým tělem, sochař svýma rukama, skladatel svýma
ušima. Ve skutečnosti se naše celé tělo a existenciální pocit podílejí
ve všech procesech myšlení, jak případně řekl F. Nietzsche, že
„tanečník má své ucho v prstech na noze“.
Tělo je také součást našeho systému paměti. Tělesná paměť je přirozené centrum
jakéhokoliv citlivého záznamu vzpomínání, neexistuje paměť bez paměti těla.
Záplava stimulů v televizi dává vnější tvar obrazům a činí je pasivními ve srovnání s vnitřními
a aktivními obrazy, které vyvolává četba. Existuje dramatický rozdíl mezi pasivním díváním se
na obrázky na jedné straně a obrazy vyvolanými lidskou představivostí na straně druhé.
Nenamáhavé obrazy zábavy se zhmotňují bez našeho přičinění. Okouzlující obrazový tok
průmyslu vědomí odděluje obrazy z jejich historického, kulturního a lidského kontextu, a tak
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„osvobozuje“ diváka od investování svých vlastních pocitů a etických postojů do toho,
co přijímá. Dokážeme se dívat na nejstrašnější krutosti bez nejmenšího emocionálního
zapojení. Příval obrazů, který se stává pro smysly ohromující, potlačuje a tlumí představivost,
empatii a soucítění.
Jak je naše představivost oslabována, začínáme být
vydáni na milost nesrozumitelné budoucnosti. Ideály
jsou projekcemi optimistické představivosti a následně
ztráta představivosti musí také vyhladit idealismus.
Zdrcující smysl pro pragmatismus a nedostatek
stimulujících vizí, jsou pravděpodobně následkem
vyčerpané fantazie. Kultura, která ztratila svou obrazotvornost, může produkovat pouze
apokalyptické vize hrozeb.
Povinnost vzdělání je kultivovat a podporovat lidské schopnosti představivosti a empatie.
Převládající kulturní hodnoty mají ale sklon k odrazování od fantazie, potlačování smyslů
a k ustrnutí hranice mezi světem a sebou samými. Smyslový výcvik má nezaměnitelnou
hodnotu.
Oblíbený klouzavý pohyb prstu po SmartPhonu
ale vede jen ke smyslové deprivaci. Hovořit s druhým
člověkem tváří v tvář je zcela kvalitativně něco jiného,
než přeposlaná slova, protože psaný text je mrtvý text.
Pozorovat a procházet se přírodou, je zcela něco
kvalitativně jiného než pozorovat fluidní obrazy
virtuálního světa.

-Jiří Kučírek-
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1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům
vysokoškolskou kvalifikaci k aplikaci psychologie a dalších
společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu 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 interkulturní management možnost studia aplikované psychologie. Novinkou je možnost profilace
na Leadership lidských zdrojů a Personální management.
Studium probíhá následujícími formami:
 Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol.
Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožňují 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, probíhá zčásti distanční formou
a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění se
konají
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.
Individuální studijní program, většinou také tříletý, s možností
uznání některých zkoušek. Je určený zejména pro studenty,
kteří se nemohou zúčastňovat výuky pravidelně
ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodů.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs:








Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi a poradenství.
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.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VŠAPs:
Přijetí ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. se řídí podle § 48 a § 49
Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách).
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Podmínky přijetí k bakalářskému studiu:
 Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání
zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního
vysvědčení).
 Podání platné přihlášky ke studiu: on-line nebo prostřednictvím přihlášky ke stažení na
www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni/.
 Včasné uhrazení administrativního poplatku 400,- Kč.
 Zaslání strukturovaného životopisu – formulář Europasu www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni/
 Zaslání motivačního dopisu / žádosti o přijetí – uveďte důvody ke studiu na Vysoké
škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4).
Průběh přijímacího řízení:
 Přijímací řízení probíhá na VŠAPs bez přijímacích zkoušek, na základě hodnocení
předložených dokumentů.
 O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
rektorem pověřená komise, složená ze tří akademických pracovníků VŠAPs, která
předkládá své rozhodnutí ke schválení rektorovi VŠAPs.
 Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů
a náležitostí (viz výše) spojených s přihlášením ke studiu na VŠAPs. Vyrozumí uchazeče
o výsledku do 30 dnů od aktuálního dne uzávěrky přihlášek ke studiu na VŠAPs.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
Rektor VŠAPs vyhlásil další termín přijímání přihlášek ke studiu na
akademický rok 2017/2018 na prezenční a kombinovanou formu studia
studijního oboru Personální a interkulturní management.
Přihlásit se můžete na www.vsaps.cz on-line do 30. červa 2017.
Nově přibyla i možnost profilace na Leadership lidských zdrojů a Personální management.

Využijte možnost on line přihlášení ke studiu!
Těšíme se na Vás!

30.6.
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE
2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium na
dny otevřených dveří.
V prostorách
VŠAPs
na
adrese
Akademická 409, Terezín, Vás rádi
přivítáme v následujících dnech:

13. června 2017 (16 – 18 hod.)
a
12. září 2017 (16 – 18 hod.)
Přijďte se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá!
2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY z úřední desky a harmonogramu akademického roku
Zasedání orgánů VŠAPs:
- Rada pro vnitřní evaluaci VŠAPs: Praha, 8. 6. 2017, od 16:00 hodin
- Pedagogická rada: Praha, 14. 9. 2017, od 14:00 hodin
- Akademická rada: Praha, 7. 6. 2017, od 15:00 hodin
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:
- 1. termín konání SZZk: 13. – 14. července 2017
- 2. termín konání SZZk: 5. – 7. září 2017
Promoce absolventů VŠAPs:
1. října 2017, od 10:00 hodin
Imatrikulace nových studentů:
1. října 2017, od 13:00 hodin
3. Ples VŠAPs:
16. února 2018, od 20:00 hodin

2.3. TŘETÍ ROČNÍK SVOČ
V pátek 19. května 2017 proběhla na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně soutěž
Studentské vědecké odborné činnosti. Přihlášení studenti využili možnosti prezentovat své
práce a obhajovat je před odbornou komisí, čestnými hosty a svými kolegy. Nabyté
zkušenosti a reflexe jim pomohou v dalším studiu a také při obhajobě bakalářských prací.
Město Terezín zde zastupovala starostka, paní Hana Rožcová, která v úvodu krátce
promluvila ke studentům a pozvání na konferenci SVOČ přijal také personální ředitel
společnosti TRCZ, František Havlíček.
Soutěž konferoval Bc. Jiří Háček, absolvent VŠAPs, který v průběhu konference dodával
soutěžícím odvahu a zavzpomínal i na svojí aktivní účast na předchozích dvou konferencích
SVOČ na VŠAPs.
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Odborná komise SVOČ pracovala ve složení:
1.
2.
3.
4.

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D., předseda odborné komise SVOČ
Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Petra Kvapilová, studentka 2. ročníku denního studia na VŠAPs

Přihlášené práce na konferenci SVOČ:
Jméno studenta

Ročník studia

Jana Bílkovská

2. ročník, kombi

Agresivita mezi sourozenci

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Štěpánka
Heřmanová

3. ročník, denní

Zjištění efektivity týmu a následný
návrh teambuildingu
Psychosociální podpora rodinných příslušníků uživatelů alkoholových a nealkoholových drog
Subjektivní a objektivní pohled na
týmové role

Ing. Mgr. Irena Konečná

3. ročník, denní

České vězeňství

PhDr. Rudolf Prázný

2. ročník, kombi

Etické aspekty reprodukční
medicíny

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Hana Jarošíková

Jana Kučerová
Michaela
Rožcová
Lenka Pelechová

2. ročník, kombi

3. ročník, denní

Název práce

Vedoucí práce

PhDr. et Mgr. Michal
Svoboda, Ph.D.
Doc. PhDr. Soňa
Hermochová, CSc.

Všechny prezentované práce vyhověly požadovaným nárokům na odbornost a aktuálnost
témat, v souladu se zaměřením studijního programu VŠAPs.
Konečné výsledky soutěže jsou následující:
Pořadí

JMÉNO

Odměna

1.

Michaela ROŽCOVÁ

3.000,- Kč

2.

Lenka PELECHOVÁ

2.000,- Kč

3.

Hana JAROŠÍKOVÁ

1.000,- Kč

Z letošní Konference studentské vědecké odborné činnosti bude vydán sborník s přiděleným
ISBN.
Všem zúčastněným na Konferenci SVOČ velmi děkujeme, blahopřejeme vítězům a těšíme se
již na příští ročník!
- Komise SVOČ-

10

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCE SVOČ
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2.4. ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY
Třetí číslo časopisu vyšlo v březnu 2017. Těšit se
můžete například na články z oblasti dopravní
psychologie, z kognitivně behaviorální terapie,
depresivních poruch a z dalších psychologických
disciplín. Autoři článků jsou převážně psychologové,
vysokoškolští pedagogové působící na univerzitách
a vysokých školách v Čechách.
Tištěnou verzi si můžete koupit na na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis v elektronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.

2.5. KONFERENCE SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉHO VÝCVIKU

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací
trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie
práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea
doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci „SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝ
VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ“. Je zaměřena na bohaté zkušenosti s aplikací SPV
a zejména současné možnosti využití a moderní trendy sociálně psychologického výcviku.
TERMÍN KONFERENCE:

19. října 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

aula VŠAPs v Terezíně

ODBORNÝ GARANT:

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

V programu konference vystoupí „invited speakers“ a v programovém kolegiu přijali účast
psychologové a další odborníci v oblasti aplikace SPV v příbuzných oborech.
Plánovaná témata konference:
 Historie a současnost sociálně psychologického výcviku
 Teoretická východiska sociálně psychologického výcviku
 Metodické postupy v sociálně psychologickém výcviku
 Možnosti využití sociálně psychologického výcviku:
- v jednotlivých oblastech osobnostního rozvoje
- v sociálních kompetencích
 Moderní trendy a elektronické prvky v SPV
 Perspektivy dalšího uplatňování a vývoje nových forem sociálně psychologického výcviku
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Rámcový program konference:
10:00 – 13:00 hodin Zahájení konference. Odborná vystoupení
13:00 – 13:30 hodin Přestávka na oběd
13:30 – 15:00 hodin Odpolední workshopy se zaměřením na:
- Dialogické jednání a další aplikace SPV
- SPV v manažerské/pracovní oblasti
- SPV v pedagogické a školské praxi
- SPV v manželství a partnerských vztazích
15:00 – 15:15 hodin Přestávka
15:15 – 16:00 hodin Prezentace výstupů z workshopů a závěr konference
Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě. Z vybraných příspěvků bude následně vydána monografie.
Přípravný výbor konference pracuje ve složení:
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský (rektor VŠAPs), PhDr. Eva Drlíková, CSc. (prorektorka VŠAPs),
Doc. PhDr. Josef Valenta, Ph.D. (pedagog VŠAPs), PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. (pedagog
VŠAPs), PhDr. Jana Vaňková, Ph.D. (pedagožka VŠAPs), Renáta Šťasenková (tajemnice VŠAPs).

Na konferenci se lze přihlásit on line na www.vsaps.cz/konference/.
-Renáta Šťasenková-

2.6. VAGÓN VLAKU LUSTIG NA NÁDVOŘÍ VŠAPs
Na nádvoří Dělostřeleckých kasáren v Terezíně byl instalován
divadelní vagón Vlaku Lustig. Vůz je umístěn na samostatné
koleji a bude součástí vzdělávacích a kulturních programů
Centra studií genocid Terezín. Technickou podporu přesunu
zabezpečili pracovníci SŽDC, s.o., ČD Cargo, a.s. a Českých
drah, a.s.
CENTRUM STUDIÍ GENOCID TEREZÍN se otevřelo veřejnosti v úterý 9. května 2017
slavnostním programem a zahájením své činnosti.
„Cílem tohoto centra je poskytnout české veřejnosti informační a znalostní zdroje o příčinách,
původu a důsledcích genocidního násilí a způsobech, jak může být jeho výskyt v budoucnu
rozpoznán a zastaven prostřednictvím politické a občanské činnosti,“ říká Šimon Krbec,
výkonný ředitel Centra studií genocid.
Od 10. do 16. července 2017 se v Centru studií genocid v Terezíně uskuteční již 6. ročník
letního projektu „Vlak Lustig“, v jehož rámci bude 14. a 15. července na programu divadelní
představení Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.
Centrum bude v letech 2017 až 2020 realizovat vzdělávací, informační a kulturně-sportovní
programy v prostorách bývalého židovského ghetta v tzv. hlavní pevnosti města Terezín.
Centrum (do letošního roku Výzkumné centrum archeologie zla) aktivně spolupracuje
s předními výzkumníky oboru studií genocid v Evropě a ve světě. Multidisciplinární obor
studií genocid je založen na komparaci různých případů genocidního násilí ve světových
dějinách. Více o aktivitách Centra v letech 2012-2016 se dozvíte na www.studiagenocid.cz.
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3. PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS
Také v letním semestru přivítala Vysoká škola aplikované psychologie v aule v Terezíně
významné hosty a odborníky na slovo vzaté. Přinášíme Vám fotoreportáže ze tří zajímavých
přednášek, realizovaných v měsících březen a duben 2017.
Setkání s dalšími zajímavými osobnostmi pro Vás chystáme v průběhu zimního semestru
akademického roku 2017/2018. Více informací, konkrétní termíny, témata a jména
přednášejících Vám přineseme v následujícím vydání Newsletteru, který vyjde na přelomu
září/října 2017. Případně sledujte aktuality na webových stránkách školy www.vsaps.cz.

FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY Mgr. JANA ZADRAŽILA
PSYCHODIAGNOSTIKA VÁS ZAJÍMALA! Téma Mgr. Jana Zadražila vyvolalo očekávaný zájem
a 25. března 2017 mělo mnoho z vás příležitost vyslechnout si zajímavou přednášku
uznávaného profesionála a odborníka z praxe a také vyučujícího pedagoga na VŠAPs.
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FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY MUDr. JANA CIMICKÉHO, CSc.
Zaplněná aula, skvělá atmosféra… to byla další z cyklu přednášek v aule VŠAPs.
V sobotu 22. dubna přijel do Terezína MUDr. Jan Cimický, CSc., známý český psychiatr,
prozaik, básník a překladatel. Na přednášce zaměřené na aktuální téma „Stres a stresové
selhávání“ podal zúčastněným užitečné informace o příčinách a projevech stresu. Odborný
a také vtipnými glosami proložený projev MUDr. Cimického přinesl užitečné rady jak se se
stresovou zátěží co nejlépe vypořádat, jak stresu předcházet, jak se mu bránit a jak si
v současné době udržet harmonii těla i ducha.
Na závěr přednášky a pro „povznesení ducha“ přednesl MUDr. Cimický svou báseň.
Následovala autogramiáda knih, které si měli možnost účastníci přednášky na místě koupit.
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FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY MINISTRA FINANCÍ ANDREJE BABIŠE
Ministr financí Andrej Babiš přijel na pozvání Vysoké školy aplikované psychologie v sobotu
11. března 2017 do města Terezín. Hosta přivítala plně zaplněná aula studenty a pedagogy
Vysoké školy aplikované psychologie. Ministr je seznámil s výsledky, kterých stát dosáhl
z pohledu resortu financí. Na závěr představil své vize pro budoucnost.
„Není třeba, abychom stále něco nového vymýšleli, stačí přebírat úspěšné zkušenosti
a projekty ze zahraničí a aplikovat je na naše podmínky. Ušetří se tím spoustu času a hodně
peněz," řekl na závěr setkání se studenty a pedagogy ministr.
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4. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs
VŠAPs připravila pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování
kvalifikace výcviky v koučování a v Rogersovské psychoterapii,
které jsou garantovány a certifikovány VŠAPs, akreditovanou
MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60
Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

4.1. VÝCVIK V KOUČINKU
další roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu
bude zahájen v sobotu 14. října 2017 v 9:00 hodin v budově VŠAPs
v Terezíně.
Program a rozsah výcviku je koncipován tak, aby jeho úspěšní
absolventi mohli zažádat o základní stupeň akreditace u České
asociace koučů (ČAKO).
Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor
a vysokoškolský pedagog (na VŠAPs přednáší předmět Koučink a mentoring)
se 17-ti letou praxí v koučování a ve výuce koučování.

Přihlášku, bližší informace o programu, termínech, ceně a reference naleznete
na webových stránkách školy: http://www.vsaps.cz/kurzy/.
Vybrané reference z proběhlých výcviků v koučování
„Poznat sám sebe, vidět svět a životní události v širších souvislostech a největší úspěch vidět
ve vlastních výsledcích své práce a v kladném působení v životech ve svém okolí. Koučink pro mě
znamená další nabytí životních zkušeností a jsem ráda, že mám příležitost ve spolupráci s vynikajícím
koučem Mgr. Petrem Růžičkou touto cestou jít. Všem upřímně doporučuji.“ (Štefanie)
„Udělala jsem výborné rozhodnutí, že jsem tento kurz absolvovala. Atmosféra v kurzu byla skvělá.
Petr mi seděl jako člověk a také jako kouč. Přínos kurzu – pozitivní myšlení, nové možnosti, hlubší
přemýšlení o sobě i druhých lidech, nové a lepší postoje, větší kompetentnost pro pomáhající
profese. Moc děkuji. Všem doporučuji.“ (Karin)
„Velice přínosný a zajímavý kurz. Jsem moc rád, že jsem se rozhodl pro tento výcvik. Otevřelo mi to
další možnosti v životě.“ (Petr)
„Kurz koučování s Mgr. Petrem Růžičkou byla nejlepší investice v mém dosavadním životě. Tato
metoda mě naučila přemýšlet o věcech jinak. Věří, že každý má v sobě skrytý potenciál a klíčem pro
jeho odemknutí je vždy on sám. A já měla tu čest se díky tomuto kurzu stát oním průvodcem po této
cestě, která dokáže posunout člověka z bodu kde právě je, do bodu, kde by skutečně chtěl být. Kurz
nebyl žádný nudný seminář, všechny poznatky jsme praktikovali v praxi zábavným způsobem a já
sama díky tomu zjistila mnoho zajímavých věcí o sobě samé. Pan Růžička byl skvělým, milým
a podporujícím mentorem, vysvětloval nám všechno tak zajímavým způsobem, že člověk „hltal“
každé jeho slovo. Chtěla bych mu tímto velmi poděkovat za tuhle jedinečnou příležitost a zároveň
bych chtěla poděkovat i ostatním členům kurzu za motivující a podporující atmosféru, ve které se
člověk nebál být sám sebou.“ (Dominika)
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4.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII
Certifikovaný třísemestrální výcvik byl zahájen 3. března 2017 v Terezíně. Výcvik je určen
všem zájemcům, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapie
a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci ve své profesi.
Předpokládaný termín zahájení dalšího běhu Výcviku v Rogersovské psychoterapii je
v říjnu 2018. Termíny budou opět vypsány tak, aby nekolidovaly s výukou kombinovaného
studia na VŠAPs a do výcviku se mohli přihlásit také studenti této formy studia.

4.3. PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV
Novinkou Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole aplikované
psychologie v Terezíně je možnost od akademického roku 2017/2018 studovat
vybrané skupiny předmětů.
Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete nebo nemůžete absolvovat celé bakalářské studium
studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého
profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů vybrat ze 4 základních oborů CŽV:
1. PSYCHOLOGIE
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Obecná
psychologie, Ontogenetická psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Psychologie
zdraví a psychické poruchy, Základy psychologie práce a organizace, Psychosociální dovednosti,
Komunikační kompetence v personálním managementu, Sociální patologie a prevence sociálně
patologických jevů a Řešení konfliktů.

2. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Základy
personálního managementu, Vedení lidí a leadership, Řízení lidských zdrojů, Firemní vzdělávání
a firemní kultura, Management transferu znalostí, Asertivita, mediace a facilitace v personalistice,
Skupinová dynamika, kooperace a týmová práce, Koučink a mentoring, Krizové řízení a Projektové
řízení.

3. INTERKULTURALITA
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Kulturní studia,
Sociální a kulturní antropologie, Sociokulturní aspekty globalizace, Etnicita v multikulturní
společnosti, Současné etnické a kulturní procesy, Sociální projevy interkulturních rozdílů, Migrace
a integrace v teorii a praxi, Multikulturalita a společnost, Sociální interakce v multikulturním
prostředí a Psychologie kultury.

4. PRŮŘEZOVÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ ze studijního programu Personální a interkulturní management
V rámci tohoto oboru můžete absolvovat libovolných 10 předmětů, které jsou ve studijním
plánu studijního programu Personální a interkulturní management na VŠAPs.
V případě, že máte zájem absolvovat výběrově pouze jeden či
více předmětů (avšak méně než 10) z libovolného oboru, lze se
přihlásit a absolvovat jednotlivé předměty samostatně
(získáte potvrzení o účasti).
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CŽV můžete absolvovat ve 3 typech režimu:
A. Kompletní studium 10-ti předmětů, vč. seminárních prací, zápočtů a zkoušek.
Získáte certifikát a možnost uznání těchto předmětů, pokud se v budoucnu rozhodnete
pokračovat ve studiu na VŠAPs. K přihlášce je nutné přiložit kopii maturitního vysvědčení.
B. Absolvování cyklu 10-ti přednášek a seminářů, bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek.
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů bez možnosti jejich uznání v případě
dalšího studia. K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.
Celková délka studia je 2 semestry (1 akademický rok) a rozsah cca 100 hodin.
C. Účast na vybraných přednáškách/seminářích (bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek).
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů bez možnosti jejich uznání v případě
dalšího studia. K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.
Absolvovat můžete předměty v rozsahu 1 až 2 dny.
Přihlášku, bližší informace a ceny naleznete na webu
vysoké školy: http://www.vsaps.cz/kurzy/.

4.4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně navázala v roce 2017 úzkou spolupráci
s pedagogicko-psychologickými poradnami a Dalším vzděláváním pedagogických
pracovníků v ústeckém kraji.
 Aktuálně škola podala na MŠMT žádost o akreditaci dvou pětidenních vzdělávacích
programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
- Krizová intervence pro pedagogy
- Využití Rogersovského přístupu v pedagogickém a školním poradenství
Oba vzdělávací programy byly připraveny po konzultacích s pracovníky Pedagogickopsychologických poraden Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP v Teplicích.
 V současnosti probíhá obsahová a organizační příprava dalších dvou kurzů: Sociálně
psychologický výcvik v pedagogické a školské praxi a kurz Koučování pro ředitele
základních a středních škol.
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5. ZAJÍMAVÉ AKCE NEJEN PRO STUDENTY VŠAPs
 5th ANNUAL INTERNATIONAL WEIGHT STIGMA CONFERENCE
Termín: 6. – 7. června 2017
Místo: Kongresové centrum, Praha
Více informací na https://stigmaconference.com/
Jedná se o multidisciplinární konferenci, jež může zajímat akademiky/čky, studenty/ky
z oborů psychologie, medicíny, veřejného zdraví, biomedicínské etiky, pedagogiky,
tělesné výchovy a sportu, sociologie, gender studies, mediálních studií, businessu,
veřejné a sociální správy, práv, ad. Konference bude probíhat v anglickém jazyce.
 11. ROČNÍK KONFERENCE V RÁMCI DNE PROTI DROGÁM
Termín: 23. června 2017
Místo: Kino Nadsklepí, Milíčovo nám. 2, Kroměříž
Pořadatel: Oblastní charita Kroměříž, kontaktní centrum Plus
Více informací a přihlášky na
http://www.edekontaminace.cz/clanek/1/535/konference-v-kromerizi.html?warning=kill

 Festival Evolution
Termín: 23. – 24. září 2017
Místo: Výstaviště Praha Holešovice
Otevřeno: sobota, neděle 10 – 18 hodin
Více informací na http://www.festivalevolution.cz/
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.
 International Transpersonal Conference Prague 2017
Termín: 28. září – 1. října 2017
Místo: TOP Hotel Praha
Více informací na http://www.itcprague2017.org/
Konference představí bloky zaměřené na obecná témata transpersonální psychologie,
psychedelických látek (jejich výzkumu, spirituálního dosahu a terapeutického potenciálu),
nových poznatků vědy a kosmologie, mystické spirituality a náboženství, mluvit se bude
i o šamanismu, o holotropním dýchání a změněných stavech vědomí a jejich užití,
zaměříme se i na ekologii a problémy a poznatky spojené se sociálními změnami
a globální krizí.
 FESTIVAL PSYCHOLOGIE.CZ – podzim 2017
Termín: 25. – 26. listopadu 2017
Místo: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8
Více informací na https://psychologie.cz/akce/festival-psychologiecz-podzim-2017/
Tradiční dvoudenní festival věnovaný praktickému využití poznatků psychologie
v každodenním životě.
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 Festival Alchymistické Litoměřice
Termín: 26. – 28. května 2017
Více informací: www.2017.allfestival.cz

Třetí ročník výjimečného a velmi úspěšného ALLfestivalu bude v roce 2017 ve znamení
TERAPIE, ZDRAVÍ A LÉČENÍ. Uzdravující a obnovující proces těla, duše i ducha bude
prostoupen celým programem festivalu.
Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně bude i letos hrdým partnerem festivalu.
Pedagogové vysoké školy se podílí na programu festivalu, vystoupí v několika tematicky
zaměřených panelových diskusích a budou přednášet odborná psychologická témata. Pro
návštěvníky festivalu organizují „psychohrátky“, na kterých se budou moci účastníci
dozvědět víc o sobě a druhých lidech, vyzkouší si i jinou roli, než v životě a v práci běžně
zastávají a otestují si svou empatii a míru asertivity.
Zde jsou programy, na kterých se VŠAPs podílí:
- Pátek 26. 5. ve 14:00 hod.:
- Pátek 26. 5. v 15:00 hod.:
- Pátek 26. 5. v 15:30 hod.:
- Sobota 27. 5. v 9:30 hod.:
- Neděle 28. 5. ve 14:00 hod.:

přednáška PhDr. Mgr. Štefana Mezihorského, rektora
VŠAPs, na téma Aplikovaná psychologie a její praxe.
absolventka VŠAPs., Bc. Radka Kubátová, bude hostem
v panelové diskusi na téma Psychosomatika v praxi.
Psychohrátky povedou PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
a PhDr. Eva Drlíková, CSc.
pedagog VŠAPs, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.,
vystoupí v panelové diskusi Diagnostika a léčebné metody.
rektor VŠAPs PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, vystoupí
v panelové diskusi Zdravá a vědomá společnost.

V hlavním sále naleznete také stánek vysoké školy s oblíbenými „psychokoláčky“ . Zde
si návštěvníci mohou udělat několik druhů psychotestů a jejich výsledky pak budou mít
možnost diskutovat s psychology.
Festival proběhne v historických částech města Litoměřice, letos nově i v prostorách
hradu, divadla Karla Hynka Máchy a parku Václava Havla. Opět se můžete těšit na léčení
v solné jeskyni nebo na přednášky v knihovně Karla Hynka Máchy.
Na festivalu zazní více než 100 přednášek na téma zdraví, terapie a léčení, a to z pohledu
moderní vědy, psychosomatiky, transpersonální psychologie, kvantové fyziky, posvátné
geometrie, šamanismu... Nebudou chybět ani tradiční témata z oblasti alternativního
vzdělávání, partnerských vztahů a osobního rozvoje.
Navštívit můžete více než 30 různých druhů cvičení, workshopů a meditací, 40 hudebních
vystoupení, 6 divadelních vystoupení, 20 vystavujících umělců, 30 poraden a služeb a 90
prodejních stánků.
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6. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY VŠAPS
MOBBING FREE INSTITUT, z.ú.
V práci trávíme nemalou část svého času a je důležité, aby
byl naplněn smysluplnou činností a zdravými vztahy. Práce
může být nádherná a naplňující, ale může se také změnit
v černou můru.
Posláním Mobbing Free Institutu je stát se předním odborníkem v oblasti vztahové patologie
v České republice i v zahraničí a být trvalým poskytovatelem kvalitních a odborných
informací lidským způsobem pro všechny cílové skupiny. Jeho vizí je PREVENCE a OSVĚTA
novým způsobem, který bude inspirovat ostatní ke změnám a povede ke společenské
zodpovědnosti, jak uvádí Institut na svých webových stránkách.
Za Mobbing Free Institutem stojí zkušený tým složený z odborných konzultantů, lektorů,
právníků, terapeutů, mediátorů, koučů a dalších specialistů. Spolupracují s významnými
subjekty zabývajícími se související problematikou, se Státním úřadem inspekce práce,
veřejným ochráncem práv České republiky, s odborovými a protikorupčními organizacemi,
senátory i poslanci, advokátními kancelářemi, vysokými školami i dalšími institucemi. Jeho
pracovníci řeší situace především diskrétně a smírčí cestou. Od r. 2011 zpracovali přes 1000
podnětů týkajících se vztahové patologie na pracovištích.
Lidé v Mobbing Free Institutu ctí work-life balance
a holistický přístup k práci i člověku. Chtějí být
motivátory a inovátory v osvětě vedoucí k vytvoření
zdravého pracovního prostředí, kde lidskost, respekt
a spolupráce mají svou pravou hodnotu. Vytvořili
informační platformu, kde je snadná orientace
v problematice vztahové patologie. Stále zkoumají
a zdokonalují preventivní i eliminační opatření týkající se této složité problematiky. Vytváří
metodiky, vyjednávají a jdou za řešením případů šikany krok za krokem s citem, empatií, ale
i rázností tam, kde je to třeba. Především však smírčí cesta, dialog a osvěta jsou jejich cílem.
Mobbing Free Institut šíří všeobecnou osvětu v médiích i mezi veřejností, poskytuje
poradenské služby pro jednotlivce i organizace a specializované služby pro prevenci
a eliminaci vztahové patologie na pracovišti. Při řešení případů jsou jeho odborníci nestranní
a pomáhají zúčastněným stranám dospět ke smírčímu řešení důrazem na lidskost, vzájemný
respekt a sociální dialog. Kromě osvěty a prevence se podílí také na ELIMINACI výskytu
vztahové patologie. Hledají inovativní řešení krizových komunikací.
VŠAPs a MOBBING FREE INSTITUT
Se zakladatelkou Mobbing Free Institutu, Mgr. Michaelou Švejdovou, spolupracuje Vysoká
škola aplikované psychologie v Terezíně již několik let. Mgr. Švejdová také přednášela
studentům a dalším zájemcům v aule VŠAPs v prosinci 2016 na téma MOBBING A JEHO
HROZBY.
Rektor VŠAPs, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský přispěl ke vzniku dokumentu „Dvanáctero bez
šikany na pracovišti“, které v podobě hry naleznete na následující stránce.
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7. GREGORY BATESON – JAK MOC TOHO VÍŠ?
Přinášíme další slíbený Metalog G. Batesona (rozhovoru, který vedl
se svou dcerou).

Metalog: Jak moc toho víš?
Dcera: Tati, jak moc toho víš?
Otec: Já, hmmm – já mám asi tak libru vědomostí.
D: Tati, nehloupni. To je libra sterlingů anebo libra hmotnosti? Já se
Tě opravdu ptám, jak moc toho víš!
O: No, můj mozek váží asi dvě libry a předpokládám, že ho využívám asi tak ze čtvrtiny, - tedy
asi tak čtvrtinu jeho výkonu. Tak řekněme, že by to bylo asi půl libry.
D: Ale víš víc než Petrův tatínek? Víš víc než já?
O: Hmm – znal jsem jednoho chlapečka, který se ptal svého tatínka, „vědí tátové vždycky více
než synové?“ a jeho otec odpověděl „Ano“.
Další otázka zněla: „Tati, a kdo vynalezl parní stroj?“ a otec pravil „James Watt.“ A na to
chlapeček: „- Ale proč ho nevynalezl tatínek Jamese Watta?“
*****

D: Já vím. Já vím víc než ten chlapec, protože já vím, proč ho nevynalezl otec Jamese Watta.
To proto, že někdo jiný musel vymyslet něco jiného dřív, než mohl kdokoli vynalézt parní stroj.
Myslím jako – já nevím, ale – třeba někdo musel objevit olej dřív, než kdokoli mohl vyrobit
jakýkoli stroj.
O: Ano, v tom je to. Myslím – to znamená, že vědění je všechno spleteno dohromady, anebo
setkáno jako látka, a každý kousek vědomostí je smysluplný anebo užitečný jenom protože
jsou tu i jiné a …
D: Myslíš, že bychom je mohli měřit na metry?
O: Ne, to nemyslím.
D: Ale látky tak měříme.
O: Ano. Ale to neznamená, že vědomosti jsou látka. Jenom se jí podobají. Ale ve třech
dimenzích – možná ve čtyřech.
D: Co tím myslíš tati?
O: Vlastně nevím, drahoušku. Jenom se pokouším přemýšlet.
D: Nezdá se mi, že by nám to šlo nějak dobře dnes ráno. Zkusme to z druhé strany. O čem
musíme přemýšlet je, jak jsou jednotlivé vědomosti setkány. Jak pomáhají jedna druhé.
O: Ale jak?
D: Tož – je to jako když někdy přidáš fakt k faktu a máš zase jenom dva fakty. Ale někdy se
místo sečítání násobí – místo dvou fakt máš najednou čtyři.
O: Ale nemůžeš násobit jedna jednou a dostat čtyři. To přece víš.
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D: Ach.
*****
O: Ale ano, vlastně můžeš! Když to, co chceš násobit, jsou „bity“ vědomosti anebo fakta
anebo něco takového. Protože každý z nich je cosi podvojného.
D: Tomu nerozumím.
O: Tedy přinejmenším podvojného!
D: Tati!
O: Ano – vzpomeň si na hru „dvacet otázek“. Máš si myslet nějaké slovo. Řekněme, že si
myslíš „zítra“. Dobrá. A já se tě zeptám: „Je to abstraktní?“ a ty odpovíš „Ano“. Z této tvé
odpovědi já dostávám jenom „bit“ podvojné informace. Už vím, že je to abstraktní a už také
vím, že to není konkrétní. Nebo řekněme to takhle – na základě tvého „ano“ mohu vyloučit
polovinu možností z toho, co by ta věc mohla být. Je to násobení jednou, ale podvojnou.
D: Není to dělení?
O: To je totéž. Tedy – dobrá, je to násobení 0,5. Důležité na tom je, že to není ani odčítání,
ani sečítání.
D: Jak to víš, že není?
O: Jak to vím? – dobrá, tak předpokládejme, že se zeptám ještě
jednu otázku, která zase zmenší na polovinu možnosti mezi
abstrakty. A pak další. To zmenší celek možností na jednu osminu
toho, co jsme měli na počátku. A dvakrát dvě krát dvě je osm.
D: Kdežto dvě a dvě a dvě je šest.
O: To je ono.
D: Ale tati, co to má společného s tou hrou „dvacet otázek“?
O: Jde přece o to, že když já volím své otázky správně, můžu rozlišit dva krát dvě krát dvě
atd. dvacetkrát. To je víc než milion věcí, na které jsi mohla myslet. Jedna otázka stačí na
rozlišení dvou věcí – dvě věci rozliší mezi čtyřmi a tak dále.
D: Ach, já nenávidím aritmetiku, tati.
O: Ano, já vím. To počítání je nutné, ale některé myšlenky v ní jsou docela zábavné. Nakonec,
chtěla jsi vědět, jak měřit znalosti, a když jednou začneš měřit věci, vždycky nakonec
potřebuješ aritmetiku.
D: Zatím jsme žádné znalosti neměřili.
O: Ne. Já vím. Ale udělali jsme krok nebo dva k tomu, abychom věděli, jak bychom je mohli
měřit, kdybychom to potřebovali. Tím jsme se také dostali o kousíček blíž k tomu, abychom si
uvědomili, co to vlastně vědění je.
D: To je legrační vědění, tati. Tedy – vědění o tom, co je vědění – mohli bychom měřit takové
vědění stejně?
O: Počkej – tak nevím – poslechni, to je otázka na zlatou prémii. Protože – dobrá, vraťme se
k té hře na dvacet otázek. Jde o to, že zatím jsme se nikde nezmínili o tom, že tyhle otázky
musí mít nějaké pořadí. Nejprve musí přijít široké, obecné otázky a pak podrobné otázky.
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A jenom z odpovědí na obecné otázky se mohu dozvědět, které detailní otázky mám klást.
Ale my jsme je počítali všechny stejně.
Tak nevím. Ale ty ses mě ptala, jestli vědění o vědění by se dalo měřit jako ostatní vědění.
A odpověď zní: Rozhodně ne. Chápeš, jestli ty první otázky ve hře mi zároveň řeknou, jaké
otázky mám klást dále, pak jsou to také otázky o vědění. Zjišťují, co můžeme zjišťovat
D: Tati – a změřil už vůbec někdo někdy, kolik někdo ví?
O: Ale ano. To se měří často. Ale já si nejsem docela jist, copak ty výsledky vlastně znamenají.
Dělá se to zkoušením, testy a kvizy – ale je to, jako bys chtěla zjistit, jak velký je určitý kus
papíru tím, že bys na něj házela kaménky.
D: Jak to myslíš?
O: Rozumíš, když házíš ze stejné vzdálenosti kaménky na dva kusy papíru a když zjistíš, že
jeden trefuješ častěji než druhý, pak je asi ten častěji zasahovaný větší. A stejně když při
zkoušce vrháš na studenty spoustu otázek, a u jednoho studenta narazíš častěji na kus
vědomosti než u druhého, tak asi ten student ví více než ten druhý. V tom je to.
D: Ale dá se vůbec měřit kus papíru takovým způsobem?
O: Baže dá. Může to být dokonce velice vhodný způsob měření. Mnoho věcí tak měříme.
Například – usuzujeme, jak je čaj silný z toho, jak je tmavý – to je – sledujeme, kolik světla
nepropustil. Vrháme světelné vlny místo kamenů, ale je to tentýž princip.
D: Aha.
*****
D: Pak ale – proč bychom nemohli měřit vědomosti stejně?
O: Jak – kvízovými otázkami? No to bychom si dali. Potíž je v tom, že právě tenhle druh
měření nebere na zřetel to, cos tu připomněla – že máme různé druhy vědění. A mohli
bychom dávat lepší známku tomu studentovi, který odpoví na obecnější otázku? Možná, že
by měl být zvláštní druh známky pro každý nový druh vědomostí.
D: No prosím, tak to udělejme a potom všechny ty známky sečteme dohromady a pak ….
O: Ne! Nemůžeme je sčítat dohromady. Můžeme násobit anebo dělit jeden druh známek
druhým, ale nemůžeme je sečítat.
D: Proč ne tati?
O: Protože – protože to nemůžeme. Není divu, že nemáš ráda matematiku, když ti takové
věci ve škole neřeknou – Co ti tam vlastně říkají? Bože, to bych rád věděl, nač si ti učitelé
myslí, že aritmetika je?
D: Nač je vlastně aritmetika, tati?
O: Ne. Držme se otázky, jak měřit vědění. Matematika je soustava
triků k jasnému myšlení a to nejkrásnější na ní je právě její
průzračnost. A první krok k průzračnosti spočívá v tom, nemíchat
myšlenky, které k sobě nepatří. Představa dvou jablek je jiná, než
představa dvou kilometrů. Protože když ty dvě představy sečteš,
máš v hlavě jenom mlhu.
D: Ale tati, já nedovedu myšlenky držet od sebe. Nebo bych měla?
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O: Ne, ne – samozřejmě že ne. Kombinuj je. Ale nesmíš je sečítat. Jenom o to jde. Myslím –
když máš na mysli určité množství a chceš kombinovat jejich dva druhy, pak musíš násobit
jednou druhým. Anebo dělit jedno druhým. Tím dostaneš nějakou novou ideu, dostaneš se
k nové kvalitě. Když máš v hlavě kilometry a máš v hlavě hodiny a dělíš kilometry hodinami,
dostaneš „kilometrů za hodinu“ – a to je rychlost.
D: Ano, tati. A co bych dostala, kdybych je násobila?
O: No – hm – předpokládám, že bys dostala „hodin na kilometr“. Ano. A už vím, co to
znamená. To právě platíš taxíkáři. Taxametr měří kilometry a on má hodinky, které měří čas
a taxametr s hodinkami násobí výsledek a dostaneš kilometrohodiny a ty pak násobíš sazbou
a výsledek jsou koruny, které máš zaplatit.
D: Jednou jsem provedla pokus.
O: Ano?
D: Chtěla jsem zjistit, jestli bych si dovedla myslet dvě myšlenky současně. Tak jsem si
myslela: „to je zima“ a pak si myslela „to je teplo“. A pak jsem to zkusila myslet si ty dvě
myšlenky dohromady.
O: A?
D: Áále, zjistila jsem, že nemám dvě myšlenky současně. Že mám jenom jednu myšlenku –
myšlenku na to, že chci mít dvě myšlenky současně.
O: Jistě, to je právě ono. Myšlenky se nedají směšovat, dají se pouze kombinovat. Což konec
konců znamená, že je nemůžeš ani počítat. Protože počítání je jenom přepočítávání, tedy
sečítání. A to většinou u myšlenek nelze.
D: Pak ale opravdu člověk má jenom jednu velkou myšlenku a tam mnoho větví – mnoho
a mnoho a mnoho větví.
O: ano. Myslím, že je to tak. Tedy, vlastně nevím. Ale v každém případě je to chytře
vystiženo. Tím míním, že tak je to rozhodně jasnější, než mluvit o jednotkách vědomostí
a o jejich počítání.
*****
D: Tati, a proč nepoužíváš tři čtvrtě svého mozku?
O: Ach, no – to víš, potíž je v tom, že já jsem také měl učitele. A ti vyplnili asi tak čtvrtinu
mého mozku mlhou. A potom jsem četl noviny a poslouchal, co říkají jiní lidé a to zaplnilo
mlhou další čtvrtinu.
D: A ta zbývající čtvrtina, tati?
O: No – to je mlha, co jsem si vyrobil sám, když jsem se pokoušel myslet.
*****
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8. O PŘEDSUDCÍCH S G. W. ALLPORTEM (3)
- O REDUKCI PŘEDSUDKŮ
V tomto pojednání volně navazuji na předchozí dva
krátké příspěvky o předsudcích. V prvním jsem se
pokusila problematiku předsudků čtenáři přiblížit
obecně (a velmi zjednodušeně – oblast předsudků je
široká a komplexní); ve druhém jsem pak popsala
některé základní charakteristiky člověka s předsudky, jak
ho vidí Allport. Základním problémem u předsudků je, že
rozdělují; zastírají skutečnou tvář „toho druhého“
a komplikují lidské soužití. Allport zapáleně bojoval proti
tomuto působení předsudků a snažil se mnoha způsoby
otevírat možnosti upřímnějšího a hlubšího lidského setkávání. Několik možností, které
navrhoval, bych nyní ráda krátce představila. Allport opakovaně poukazuje na fakt, že jde
o problém mnohostranný; žádný jednotlivý útok tedy zřejmě nebude moc účinný, ale mnoho
drobných útoků ze všech možných stran může přinést kumulované výsledky značného
rozsahu.
Setkali jste se již s hypotézou kontaktu? Za jejím vznikem a rozpracováním stojí více autorů,
ale rozhodujícím způsobem ji ovlivnil právě G. Allport. Upřesňuje náš pohled na možnosti
snižování úrovně předsudků pomocí vzájemného setkávání. Tato hypotéza vychází ze zjištění,
že samotný kontakt lidí z odlišných (kulturních) skupin nemusí úroveň předsudků snížit,
dokonce může působit opačně. Kontakty v hierarchickém společenském systému, kontakty
mezi lidmi, kteří stejnou měrou postrádají společenské postavení nebo kontakty mezi jedinci,
kteří jeden druhého vnímají jako ohrožení, napáchají víc škody než užitku. Předsudky bývají
ukotveny hluboko v psychice člověka, práce s nimi je náročná a nové způsoby vztahování
křehké. Navíc zde většinou jde o kontakty umělé, což může úspěch projektu snadno ohrozit.
Proto Allport a další autoři upozorňují: aby kontakt mezi skupinami mohl pozitivně ovlivnit
vzájemné porozumění a zvýšit vzájemný respekt, je nutné splnit několik podmínek. Dané
skupiny musí sdílet podobný sociální status, kooperovat pro společný cíl, kontakt mezi nimi
musí být dobrovolný a nejlépe podporovaný institucionálně. Za těchto okolností skutečně
může dojít k významnému snížení úrovně předsudků. Úspěšné v tomto směru byly například
aktivity R. DuBoisové, která organizovala „sousedské slavnosti“. Velký přínos mohou mít
činnosti, směřující k vylepšení prostředí, v němž lidé žijí.
Allport si opakovaně kladl otázku, jakými dalšími způsoby mohou ke snižování úrovně
předsudků přispět sociální vědy. Dochází k závěrům, že mohou především pomoci
prokázat,kudy vede cesta od příčiny k následkům. Na základě psychologické a sociologické
analýzy kořenů předsudků mohou s určitým úspěchem předpovědět, jestli bude určitý
postup spíše úspěšný nebo selže. Umějí také ex post facto vyhodnotit výsledky projektů,
které už byly zkoušeny. Objektivně vyhodnotit úspěšnost projektů není jednoduché, někdy je
úspěch krátkodobý, jindy se ukáže až po dlouhé době „inkubace“ (například u lidí, kteří
dlouho popírají, že by nějaké předsudky měli, což je velice časté – postupně však svůj pohled
mění vlivem nových faktů a/nebo zkušeností).
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Jaké konkrétní cesty tedy existují? Nejčastěji bývá využíván informační přístup – fakta
o předsudcích jsou přinášena prostřednictvím přednášek a učebnic. Allport však upozorňuje,
že tento přístup býval v minulosti přeceňován a vybízí ke komplexnější analýze spojitostí
mezi myšlením a dalšími aspekty psychiky. Zpochybňuje domněnku mnoha lidí, že budeme-li
mladým lidem vštěpovat správné myšlenky, plodem bude jejich správné chování. I když v
mnoha školních budovách dodnes visí sokratovské motto „Vědění je ctnost“, Allport
poukazuje na důležitou skutečnost, že ochota studentů seznamovat se s fakty významně
závisí na jejich postojích. Informace jen málokdy utkví v paměti, chybí-li tmel – správný
postoj. Fakta sama o sobě jsou neosobní, osobní jsou pouze postoje. Instruktáž, která
spočívá výhradně ve sdělování faktů, má mnohdy za následek jeden ze tří neúspěšných
výsledků: buď rychle upadne v zapomnění, člověk si ji „překroutí“ tak, aby odůvodnila jeho
stávající postoje, anebo se usadí někde v koutku mysli, stranou od hlavních determinant
životních postojů. To, že vědomosti často nijak nesouvisí s chováním, odhalilo několik
výzkumů, které testovaly jak přesvědčení, tak postoje. Mezikulturní poučení může poopravit
mylné přesvědčení, aniž by se nějak znatelně změnily postoje. Ovšem i tak je přesná
informace zřejmě spojencem lepších lidských vztahů. Její hodnota se může projevit až po
delší době a může spočívat v tom, že vrazí klín pochybností a rozpaků do stereotypů lidí
s předsudky.
V této souvislosti bych zmínila také roli přesvědčování. Allport se ptá – jak působí kázání,
výstrahy či „nalejvárny“ z etiky? Po celá staletí vyzývají náboženští vůdcové své přívržence
k bratrské lásce. Zdá se, že kumulovaný efekt je jen nepatrný. Přesto nemůžeme s jistotou
tvrdit, že je to metoda neúčinná. Možná, že bez trvalého napomínání by situace byla
mnohem horší.“
Dále se Allport zamýšlí, zda je konstruktivní soustřeďovat pozornost přímo na meziskupinové
problémy. V souvislostech své země se ptá - je například pro děti dobré, když se mluví o „černošském problému“ jako takovém nebo je vhodnější přistupovat k němu spíše oklikou? Proč
pocit konfliktu v dětské mysli ještě přiostřovat? Mnohem lepší je poučit dítě, v čem jsou si
lidské skupiny podobné a předpokládat, že si poradí s nevyhnutelnými odlišnostmi. Při práci
se staršími studenty může být však přímější přístup účelnější – obzvlášť tehdy, kdy jsou na
základě vlastních zkušeností schopni a ochotni podívat se problému přímo do tváře.
Zajímavý experiment v této souvislosti přinesly
autorky Tragerová a Yarrowová, které rozdělily
prvňáčky do tří srovnatelných skupin. Dětem z první
skupiny byla během 14 setkání představena černošská
komunita, děti se účastnily večírků v domovech
černochů a projekt kladl veškerý důraz na to, aby dítě
pochopilo, že v pestrém životě komunity má platnou
roli každé zaměstnání, každé náboženství, každá rasa.
Druhá skupina dětí byla rovněž poučena o meziskupinových vztazích, ale úplně jinou metodou. Bylo
jim zdůrazňováno, že americká společnost je
uspořádána hierarchicky, že odlišné skupiny mají „směšné zvyky“ a to, jak se věci mají, je
koneckonců v pořádku. Dětem nebyly cíleně očkovány předsudky, ale bylo jim umožněno,
aby si své stereotypy ponechaly nedotčené a závěry si odvodily samy z tendenčních učebních
materiálů, které běžně používají veřejné školy. U dětí z první skupiny došlo ke zvýšení
tolerance a oslabení stereotypů, u dětí z druhé naopak. Zajímavé na experimentu bylo, že
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oba styly výuky prováděli titíž pedagogové. Každý probíral s jednou třídou kulturní pluralismus a s druhou status quo. Nebyl tudíž hodnocen výkon dvou učitelů („demokrata“ a
„autoritáře“), ale dvě formy nebo dva styly výuky, o nichž se dalo předpokládat, že je učitel s
patřičným výcvikem zvládne. Zkušenost, kterou učitelé při tomto náročném úkolu zvládnout
více rolí získali, pro ně byla tak poučná, že se z nich stali stoupenci kulturního pluralismu.
Jiným významným způsobem práce s předsudky je
sdělená zkušenost – zde se využívá film, divadelní
hry, beletrie a další nástroje, které vybízejí studenty
k tomu, aby se identifikovali s příslušníky cizí
skupiny. Strategie skutečné diskuse možná
představuje pro některé lidi příliš velké nebezpečí.
Jako první krok může přinést lepší výsledky příjemnější výzva k identifikaci v rovině fantazie.
Velmi účinný bývá participační přístup - exkurze, průzkum oblastí, zapojení do společenské
činnosti a komunitních projektů. Výstavy, festivaly a slavnosti posilují kladný vztah ke zvykům
menšinových skupin. Tuto metodu lze přizpůsobit školním projektům i práci s dospělými.
Zejména v rámci vzdělávacích institucí lze využít také metodu malých skupin, která staví na
mnoha principech skupinové dynamiky včetně diskusí, psychodramat a skupinového výcviku.
Individuální rozhovory počítají s terapeutickými pohovory a poradenstvím.
Allport analyzuje i mnoho dalších nástrojů práce s předsudky. Zamýšlí se například nad rolí
masmédií, legislativních a politických kroků atd. Zájemcům o problematiku předsudků
Allportovu publikaci velice doporučuji k přečtení. Již samotný fakt, že bývá citována v mnoha,
snad většině pojednání o této oblasti, svědčí o nadčasovosti jeho teorií. On sám v závěru své
knihy píše: „Demokracie požaduje, aby bylo umožněno lidské osobnosti v průběhu jejího
vývoje postupovat vpřed, aniž by se jí do cesty stavěly umělé tlaky a barikády, pokud tento
vývoj neohrožuje bezpečí ostatních a neporušuje jejich rozumná práva... Stojí před námi
otázka, jestli vývoj směrem k toleranci bude pokračovat, nebo - tak jako v mnoha částech
světa – dojde k osudnému pohybu zpět. Celý svět sleduje, zda je demokratický ideál
mezilidských vztahů uskutečnitelný. Mohou se lidé naučit usilovat o svůj prospěch a růst ne
na úkor svých spoluobčanů, ale v souhře s nimi? Odpověď lidská rodina dosud nezná, ale
doufá, že bude kladná.“
- Diana Černohorská Použité zdroje:
Allport, G. W.: O povaze předsudků. Prostor, Praha 2004
Průcha, J.: Interkulturní psychologie. Portál, Praha 2004
O autorce:
PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
Vystudovala na FF UK jednooborovou psychologii a absolvovala v USA,
na Slippery Rock University, stáž – roční studijní program psychologie.
Vyučovala na Akademii managementu a komunikace a FF UK.
Na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně vyučuje předměty
Psychologie osobnosti, Psychologie kultury a Interkulturní
psychologie. Je zástupkyní šéfredaktora časopisu Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology a jmenovanou členkou Rady pro vnitřní evaluaci VŠAPs.
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9. PRŮMYSL 4.0 a jeho vliv na svět práce
Seriál čtyř článků o digitalizaci světa práce uveřejnil na svém webu německý
Bundesinstitut für Berufsbildung (https://www.bibb.de/).
První část seriálu o digitalizaci světa práce, se zabývá znalostmi a dovednostmi, které jsou
potřebné pro výrobní, informační a komunikační procesy, jejichž základem jsou data.
Přeložený článek zveřejnil na webových stránkách Národní ústav pro vzdělávání:
http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/prumysl-4-0-a-jeho-vliv-na-svet-prace-cast-1

Práce v digitalizovaném průmyslu vyžaduje nové kompetence. Jde
zejména o informačně-technické odborné znalosti nebo znalosti z oblasti
mechatroniky, které se liší v závislosti na daném odvětví. Stejně tak
důležitá je ale také schopnost pracovat v komplexních databázových
systémových prostředích.
Od jednotlivců se očekává, že budou při výkonu práce flexibilní, samostatní a schopni řešit
stále častěji projektově orientované pracovní úkoly. Vedle odborných kompetencí se jedná
o základní „dovednosti pro 21. století“, mezi které patří například schopnost (virtuální)
spolupráce v týmech, které jsou tvořeny různými experty s rozdílnými odpovědnostmi.
Dnešní pracovníci musejí být schopni si samostatně osvojovat vědomosti podle aktuální
potřeby – často také přímo na pracovišti. K tomu jsou zapotřebí jednak znalosti nových
mediálních technologií a přístrojů (web 2.0, mobilní média), jednak znalosti týkající se rizik
a nebezpečí spojených s používáním dat a virtuálních systémů (zabezpečení a ochrana dat
a údajů). To vše ale nebude fungovat bez průběžného dalšího vzdělávání (celoživotního
učení). Na důležitosti nabírají digitální vzdělávací nabídky, ale také výměna informací mezi
učícími se a experty – a to ve smyslu „sociálního“ a „informálního učení“.
Více než dříve by se tématem „průmysl 4.0“ mělo zabývat vedle dalšího vzdělávání
i počáteční vzdělávání. Těžištěm a klíčovým bodem jsou zde instruktoři (školitelé)
v podnicích, kteří jsou v první řadě zodpovědní za kvalitu a atraktivitu výukových a učebních
procesů. Závisí na jejich odborných a mediálně pedagogických kompetencích, zda se jim
podaří přenést aktuální požadavky digitalizace do činnostně orientovaných vzdělávacích konceptů. Samozřejmě je nutné také přepracovat vzdělávací programy odborných škol s ohledem na požadavky současné doby, které se pohybují kolem témat, jakými jsou například
„internet věcí“, „management znalostí“, „chytré produkty“ a „elektronické obchodování“
(též elektronická komerce, e-komerce; pozn. překlad.), a v ideálním případě ve spojení
s podniky, které realizují odbornou přípravu. V neposlední řadě je v této souvislosti nutné
přehodnotit roli nadpodnikových vzdělávacích zařízení. Zejména v případě zprostředkování
relevantních znalostí a dovedností potřebných v době 4. průmyslové revoluce, jakými by
mohly být například témata jako „velké objemy dat / Big Data“, „robotika“ a „senzorika“, by
tato zařízení mohla hrát spolu s podniky a odbornými školami důležitou doplňkovou roli.
K POJMU PRŮMYSL 4.0 (NEBO TAKÉ 4. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE)
Pod pojmem průmysl 4.0 v jeho širším významu se skrývá jeden klíčový prvek – propojování.
Ruku v ruce s ním jde i stále větší automatizace a optimalizace procesů v oblasti výroby,
logistiky a služeb. Zatímco se první tři vývojové stupně průmyslové výroby vyznačovaly
inovacemi v oblasti mechaniky (průmysl 1.0), elektroniky (průmysl 2.0) a informačních
31

technologií (průmysl 3.0), je pro průmysl 4.0 typické, že se klasické, průmyslové procesy stále
více propojují se sdělovací a datovou technikou a vytvářejí takzvané kyberneticko-fyzické
výrobní systémy[1], a tím umožňují realizovat vizi samořízené výroby.
Zásluhu na tom mají především senzory a řídicí funkce, kterými je vybaveno nejen stále více
produktů a přístrojů, ale i celé výrobní jednotky. Ty jsou propojeny pomocí internetu,
a mohou tak být jednoduše programovány a řízeny („internet věcí“). Díky tomu je možné
reagovat s výrazně větší flexibilitou na nové požadavky nebo podmínky v oblasti výroby a při
kontaktu se zákazníky.
Pojem průmysl 4.0 má za cíl zdůraznit skutečnost, že se výše popsané propojení netýká
pouze jednotlivých průmyslových procesů, ale všech hospodářských činností naší
společnosti. To platí zejména pro spolupráci mezi výrobci a dodavateli, obchodníky
a zákazníky. Stručně řečeno, každou hospodářskou činnost, ať už z pohledu výrobce, nebo
zákazníka/uživatele, je možné sledovat, měřit a propojit pomocí datové techniky. Například
vztah mezi obchodníkem a zákazníkem dnes často nekončí pouhým prodejem zboží, ale trvá
déle a je dokonce dále rozvíjen (e-business, e-komerce, elektronické obchodování). Využívání
„inteligentního“ produktu má v současnosti vliv na chování a jednání zákazníků, například na
jejich problémy, přání nebo požadavky, které se zase odráží v nových obchodních modelech,
nabídkách nebo vlastnostech produktů. Řečeno jinými slovy, obě strany nabídky a poptávky
jsou propojeny a jsou ve stálém vzájemném vztahu. Dříve bylo nutné pracně získávat data,
například pomocí průzkumů trhu, a následně je promítat do vývoje a výroby. V době
průmyslu 4.0 již umí produkt, přístroj nebo stroj sám získat údaje a data, která jsou dále
analyzována a zpracovávána.
Jak již bylo řečeno, možné je to zejména díky rozšíření „inteligentní“ techniky, jako jsou
například osobní automobily nebo průmysloví roboti, náramkové hodinky nebo sekačky
na trávu, kardiostimulátory nebo ultrazvukové přístroje. Všechny tyto propojené přístroje
a produkty mají společné tři klíčové prvky:


fyzické komponenty, tedy mechanické a elektronické
součástky,
 „inteligentní“ komponenty, tedy senzory, mikroprocesory,
datovou paměť, řídicí prvky, software, integrované operační
systémy nebo také vizuální uživatelské rozhraní,
 komponenty potřebné k propojení, antény, rozhraní, protokoly a sítě.
Poslední zmíněné komponenty umožňují komunikaci mezi produktem a cloudem, tedy
externím operačním systémem daného produktu. Takovéto novodobé přístroje jsou součástí
platforem, které umožňují stálou výměnu dat mezi produktem a uživatelem a spojují
informace, které přicházejí ze systému daného podniku s těmi z externích zdrojů (např.
prostorová data nebo data týkající se počasí, dopravy). Díky tomu je možné definovat
následujících šest nových funkčních vlastností.
1. Kontrola
Navzájem propojené přístroje a produkty mohou provádět kontrolu svého okolí a vlastní
činnosti a díky tomu mohou dodávat informace o svém výkonu, funkcích a využití.
Příklad: Průmyslové výrobní zařízení generuje při poruše odpovídající informaci, pošle ji
prostřednictvím internetu na řídicí místo, a aktivuje tak proces opravy, při kterém je
zohledněn potřebný čas, personál a materiál („chytrá továrna“ / Smart Factory).
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2. Dálkové ovládání
Uživatelé mohou díky propojení řešit komplexní úkoly také z dálky (např. v nebezpečných
nebo obtížně přístupných oblastech).
Příklad: V zemědělství jsou kombinována data z čidel vlhkosti s daty z předpovědí počasí, aby
bylo možné například optimalizovat a centrálně řídit činnost zavlažovacích systémů, a tak
snížit spotřebu vody (tzv. „chytré farmy“ / Smart Farms).
3. Optimalizace
Spojení kontroly a dálkového ovládání umožňuje také optimalizaci průběhu celého
procesního řetězce – od nákupu přes výrobu až k expedici. Díky tomu je možné zlepšit výkon,
míru využití a dostupnost propojených systémů, např. ve výrobních nebo zemědělských
podnicích.
Příklad: Při řízení vozového parku je možné naplánovat termíny údržby, objednat potřebné
náhradní díly a zvýšit výraznou měrou efektivitu oprav na základě automaticky generovaných
informací, které se týkají toho, kde se právě nacházejí jednotlivá vozidla a kdy je potřeba
provést jejich revizi.
4. Automatizace
Součinnost a souhra datové kontroly, dálkového ovládání
a optimalizace umožňuje další automatizaci – přístroje, stroje
a produkty se mohou přizpůsobit danému okolí a preferencím
uživatelů, mohou provádět vlastní údržbu a samostatně fungovat.
Příklad 1: Termostaty propojené s internetem řídí topná a chladicí
zařízení a předávají dodavatelům a výrobcům údaje, na základě kterých jsou regulovány
parametry výkonu.
Příklad 2: Data z ERP systému (Enterprise Resource Planning / plánování podnikových zdrojů;
někdy též překládáno jako podnikový informační systém; pozn. překlad.) týkající se prodeje
konkrétních variant daného produktu (např. různé druhy jogurtů) vedou k automatickému
řízení výrobního zařízení, a tak k samořízeným změnám konfigurace zařízení.
5. Zaměření na služby
V případě, že podniky mají kdykoliv k dispozici údaje o prodeji a využití svých produktů,
mohou velmi pružně reagovat a například místo jednorázového zvýšení ceny mohou zvýšit
poplatky, které odpovídají míře využívání daného produktu. Podle vzoru softwarového
průmyslu, kde už dlouho existuje a běžně se využívá model pronájmu („software jako služba“
/ Software as a Service, SaaS), využívají dnes již i tradiční technologické společnosti nové
služby postavené na pronájmu produktu („produkt jako služba“).
Příklad: Rolls-Royce nabízí leteckým společnostem model služby s názvem „Power-by-thehour“, v rámci kterého je placen poplatek pouze za dobu, kdy byl motor skutečně využíván.
Vedle nových možností vyúčtování služeb, například na základě délky provozu, objemu
a četnosti využívání, je možné kontinuálně poskytovat aktualizace a modernizace (updaty
a upgrady), ale také provádět vzdáleně údržbu (vzdálený přístup). To vše má samozřejmě
výrazný vliv na prodej a oblast řízení vztahů se zákazníky.
6. Individualizace produktu
Stále větší propojení a inteligentní výrobní procesy, ale také aditivní výroba a 3D tisk
umožňují vyrábět produkty přesně podle představ zákazníků. Dnes je možné nabízet skoro
všechny produkty také v malých sériích, už od jednoho kusu, a to při stejných strukturách
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cen, které byly v minulosti dostupné pouze u větších zakázek a u relativně standardizovaných
výrobků.
Příklad: Zákazníci si mohou sami na internetu nakonfigurovat sportovní obuv podle svých
specifických přání, jimi zadané údaje jsou rovnou propojeny s konstrukčními a/nebo
výrobními daty a jsou využity ve všech dalších krocích výroby.
ZÁSADNÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ CHARAKTERIZUJÍ PRŮMYSL 4.0
Za těmito vlastnostmi a výše popsaným potenciálem se skrývají různé technologie, které jsou
často zmiňovány v souvislosti s termínem průmysl 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce.
Studie s názvem „Průmysl 4.0 – Vzdělávání 2025“[2] z roku 2016, která byla vytvořena na
zakázku Svazu německého strojírenského průmyslu (VDMA), definovala pět technologií,
které budou mít na průmysl 4.0 zásadní vliv.
1. Web 2.0 / mobilní přístroje
Využívání webových nástrojů například ke komunikaci o nasazení směn ve výrobě a/nebo
použití mobilních koncových přístrojů, například tabletů ke kontrole/řízení strojů.
2. Kyberneticko-fyzické systémy / internet věcí
Propojení strojů a produktů pomocí internetu, popřípadě také propojení s logistickými
procesy, možnost decentralizovaného řízení výroby a zahrnutí uživatelských dat (velké
objemy dat / Big Data). Důležitou roli hraje zejména využití optických a akustických,
elektronických, a dokonce také biologických (nano)senzorů k měření a kontrole určitých
vlastností, které se týkají materiálů, procesů nebo prostředí. Pro bezdotykovou identifikaci
jsou v oblasti řízení procesů a logistiky nepostradatelné také mikrovysílače a mikropřijímače
(jako např. RFID – Radio Frequency Identification / radiofrekvenční systém identifikace).
3. 3D tisk / aditivní výroba
Individualizovaný výrobní postup (sintrování nebo také selektivní spékání laserem), který se
stále více využívá nejen v kontextu průmyslu (u malých sérií), ale zejména v lékařství
(protézy, ve stomatologii).
4. Robotika
Přenesení fyzické interakce na naprogramované průmyslové nebo servisní roboty řízené
senzory, kteří mohou s pomocí umělé inteligence částečně převzít manuální úkoly. Je třeba
vzít v úvahu také nové přístupy v robotice (adaptivní robot, odlehčený robot, robot se dvěma
pažemi).
5. Nositelná elektronika (nebo také wearables; pozn. překlad.) a augmentace
Myšleny jsou inteligentní rukavice, datové brýle, chytré hodinky nebo podobné přístroje,
které jsou nošeny v blízkosti těla. Tyto přístroje mohou pracovníkovi poskytnout například
počítačem generované doplňující informace, a tím mu nabídnout přímou pomoc v reálné
pracovní situaci.
[1] Pojem kyberneticko-fyzický systém (anglicky „cyber-physical system“, CPS) označuje spojení informačních,
softwarově-technických komponentů s mechanickými a elektronickými částmi, které spolu komunikují pomocí
datové infrastruktury, jakou je například internet. Kyberneticko-fyzický systém se vyznačuje vysokým stupněm
komplexity. Kyberneticko-fyzické systémy vzniknou propojením vestavěných systémů pomocí komunikačních
sítí. Více na WWW: https://de.wikipedia.org/wiki/Cyber-physisches_System
[2] Viz VDMA 2016: https://www.ihre-industrie.de/fileadmin/user_upload/2016-0518_VDMA_Studie_Bildung.pdf
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10. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?
Židovské muzeum v Praze
Kontakty
U Staré školy 141/1, Josefov, 110 00 Praha
tel: +420 222 749 211
office@jewishmuseum.cz
Od března 2012 je z multimediálního centra možné přistupovat k nejrozsáhlejšímu souboru
vzpomínek na období šoa na světě – Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation Institute.
Pro zájemce o studium je připraveno 566 rozhovorů v češtině a 573 rozhovorů ve slovenštině, je však
možné sledovat rozhovory i v dalších 30 jazycích. Ke studiu doporučujeme objednat se předem,
protože z technických důvodů je někdy třeba vyčkat na stažení příslušných souborů. Připojení k Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation Institute zprostředkovala Univerzita Karlova v Praze.
Sbírky a výzkum
Historický fond a vzácný fond knihovny obsahují dokumenty sbírkové povahy a jsou jako podsbírka
Knihy registrovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR (CES). Odbor knihovny také
spravuje sbírku vzácných tisků. Knihovna Židovského muzea v Praze se věnuje i vědecké a výzkumné
činnosti – její pracovníci se tak mimo jiné zabývají provenienčním výzkumem a od roku 2001 realizují
projekt identifikace původních vlastníků knih.
Historie knihovny
Základním kamenem dnešní knihovny Židovského muzea v Praze je fond bývalé knihovny pražské
Židovské náboženské obce, jejíž počátky sahají do roku 1857. Knihovna měla navazovat na tradici
města Prahy jako významného centra židovské kultury, vědy a vzdělanosti. Jejím základem se staly
dary a odkazy významných pražských osobností, jako například vrchního rabína Šelomo Jehudy
Rapoporta, pražského knihtiskaře Moše Israela Landaua, tajemníka Pohřebního bratrstva
Koppelmanna Liebena a jiných.
Knihovna pražské židovské obce byla spravována odborníky, kteří pracovali na zpracování i vědeckém
popisu knih, z nejvýznamnějších jmenujme alespoň prvního knihovníka dr. Nathana Grüna, dr. Isidora
Pollaka a posledního knihovníka dr. Tobiase Jakobovitse. Dr. Jakobovits vypracoval v roce 1938
katalog knihovny, čítající tehdy cca 15 000 svazků, zahrnujících 4 inkunábule, vzácné a staré tisky
a sbírku rukopisů. Tento katalog, sestávající ze dvou oddílů – judaika a hebraika – dodnes zůstává
velmi důležitou bibliografickou pomůckou pro orientaci v této historické sbírce.
V období druhé světové války byla knihovna zabavena nacisty a odvezena z Prahy. Po válce, v roce
1946, se knihovna Židovské obce stala součástí obnoveného Židovského muzea, od roku 1950 Státního židovského muzea. Do knihovny byla zařazena i část válečných svozů z Terezína a další sbírky knih.
V 70.-80. letech 20. století byla pozornost pracovníků knihovny Státního židovského muzea věnována
popisu převážně rukopisné sbírky a kolekce starých pražských tisků knihovny ŽMP. Výsledky tohoto
bádání byly publikovány v odborném časopise Judaica Bohemiae.
V roce 2001 proběhlo stěhování do nové správní budovy židovského muzea. Zde má knihovna
studovnu a badatelnu pro staré tisky, zároveň bylo otevřeno i Multimediální centrum, které nabízí
možnost studia audio a video nahrávek z fondu knihovny a přístup k dalším muzejním databázím.
Návštěvníci si zde mohou zároveň zakoupit publikace vydávané muzeem.
Fond současné knihovny čítá cca 130 000 svazků a kromě historického fondu zahrnuje hebrejskou
knižní produkci pocházející převážně z oblasti Čech a Moravy, Evropy, ale i jiných míst, dále literaturu
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věnovanou židovské historii na území Čech a Moravy a v neposlední řadě důležitou sbírku judaik
nejrůznějších oblastí (historie, dějiny umění, dějiny šoa, filozofie, bibliografie, lingvistika i beletrie).
Knihovna vlastní také rozsáhlou a cennou sbírku periodik, zahrnující jak historickou část (noviny,
časopisy a ročenky z 19. století a první poloviny 20. století), tak i současné tituly, které knihovna
získává nákupem či výměnou s institucemi v České republice i zahraničí.
Depozitáře
Knihovna ŽMP má ve svém sídle k dispozici dva depozitáře o kapacitě 1 740 běžných metrů, což
odpovídá zhruba 75 000 svazkům knih.

11. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST
Kniha:
Generalizovaná
úzkostná porucha
v klinické praxi
Autor:
Ocisková, M.,
Praško, J.
Vydáno:
Nakladatelství
GRADA, Praha,
2017
Kniha:
Odpojený muž
Jak technologie
připravuje muže o
mužství a co s tím
Autor:
Philip Zimbardo,
Nikita D.
Coulombová
Vydáno:
Nakladatelství
GRADA, Praha,
2017

Kniha je věnována jedné z nejčastějších chronických
poruch neurotického spektra, která podstatně zhoršuje
kvalitu života pacienta i jeho blízkých a způsobuje jim
výrazné utrpení. Často nebývá rozpoznána a pacientovi je
stanovena mylná diagnóza; je léčen pro domnělá tělesná
onemocnění u praktického lékaře a na somatických
odděleních, místo aby mu byla poskytnuta specializovaná
psychiatrická péče.
Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí
a léčbou této závažné psychické poruchy, popisem
komorbidity, diferenciální diagnostiky i sociálními aspekty,
které s generalizovanou úzkostnou poruchou souvisejí,
mimo jiné stigmatizace a sebestigmatizace. Léčebná část
ukazuje nejdůležitější farmakologické a psychoterapeutické
postupy včetně současných algoritmů.
Zdá se, že současní mladí muži jsou v ohrožení, selhávají
jako nikdy dříve. Proč? A co se s tím dá dělat? V alarmující
knize, která vzbudila celosvětovou pozornost, mezinárodně
uznávaný psycholog Philip Zimbardo ve spolupráci s N.
Coulombovou poukazují na krizi mužnosti. Příznaky zahrnují nepřiměřené hraní počítačových her a sledování pornografie, pocit zklamání a s tím související útěk k drogám
a pasivitě. Mladým mužům dnes máloco stojí za námahu.
Autoři upozorňují, že samotu, do které jsou dospívající
vehnáni v důsledku nefunkčních rodin, naplňují nepřiměřeným a osamoceným hraním počítačových her. Trpí tak jejich zdraví i schopnost najít práci a partnera. Obzvlášť zranitelní jsou dospívající chlapci, kteří se často izolují, vyhledávají fiktivní digitální světy a stávají se od raných let konzumenty pornografie. Tyto aktivity jsou pro ně atraktivnější
než sport, sex a sociální interakce v reálném světě. Dochází
tak u nich ke ztrátě sociálních kompetencí, což se odráží
v jejich společenském chování, ve studiu i v komunikaci,
a omezuje to jejich možnosti dosáhnout úspěchu. Text se
opírá o řadu výzkumů, kromě detailní analýzy příznaků
a příčin přináší také cenná doporučení pro vládní instituce,
média, školy i rodiče.
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Kniha:
Metody výzkumu
a evaluace

Autor:
Hendl, Jan,
Remr, Jiří

Vydáno:
Portál, Praha, 2017

Kniha:
Sociální dovednosti
v praxi
Autor:
Fontana, David
Vydáno:
Portál, Praha, 2017

Kniha:
Aspekty mužství
Autor:
Jung, Carl Gustav
Vydáno:
Portál, Praha, 2017

Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad
vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci
(EBP) a shrnuje jednotlivé postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech na vysokých školách.
Publikace pojednává především o kvantitativních metodách, ale popsány jsou i kvalitativní metody sběru a analýzy dat. V závěru se autoři věnují přístupům k provádění
evaluací, které dnes mají významnou roli při hodnocení intervencí v hlavních oblastech společenského rozvoje. Kniha, jež v některých aspektech odkazuje na předchozí práce
Jana Hendla (Kvalitativní výzkum a Přehled statistických
metod), informuje nejen o základních metodách, ale především o přístupech, které nebyly v české literatuře doposud popsány (např. analýza mediátorových a moderátorových proměnných, trasování procesů, kvalitativní komparativní analýza QCA). Publikace je určena studentům, jejich
učitelům a odborným pracovníkům z oboru společenských
věd a biomedicíny. Autory jsou prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.,
a Mgr. Jiří Remr, PhD. Oba působí na Fakultě sociálních věd
UK a mají výzkumnou a pedagogickou praxi z oblasti
metodologie a metod výzkumu.
Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými
pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních
dovedností? Kniha jde pod povrch mechanického souboru
dovedností a nabízí promyšlená a praktická vodítka účinného zvládání vztahů na pracovišti. K důležitým faktorům
patří sociální hodnocení, přisuzování motivace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a asertivita, ale také chyby ve
vedení rozhovorů, aktivní naslouchání, nabízení pomoci,
sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při
konfrontaci. Cvičení a příklady z praxe z různých oblastí
pracovního života pomáhají čtenáři identifikovat a prozkoumat stinné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty
a pacienty, jimž ve své praxi čelí.
Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní
vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné, vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem
k tomu, že se Jung v žádném díle nezabývá výlučně psychologií mužů, podnikl editor John Beebe mravenčí práci, aby
mužská témata našel v Jungových statích, přednáškách, dopisech či rozhovorech. Ve svém výboru se tak zaměřuje
např. na problematiku mužského hrdiny jako toho, kdo se
snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma
ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá otcem nebo kde zpracovává
téma Logu a Erótu, ducha či alchymického sjednocení
protikladů.
Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel
analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou
v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a
umění.
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Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora
není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní
pracovat a rozvíjet ji. V této knize autoři rozvíjejí Feuersteinovy principy, založené mj. na neurobiologických výzkumech, v přístupu k stimulaci a obohacení jazykového
vývoje malých dětí a starších dětí a dospělých, kteří trpí
mentální či jinou poruchou. Přístup je založen na principu
samomluvy, resp. zprostředkované samomluvy, kdy je dítě
účastno samomluvy dospělého (rodič, učitel, terapeut,
vychovatel), což mimovolně rozvíjí jeho vlastní jazykové
schopnosti. Klíčovým rysem metody je rezignace na interakci s dítětem – cílem není vtáhnout je do komunikace,
ale držet ho v prostředí přirozeného jazyka (s dalšími prvky,
jako je intonace, gesta, mimika…), které podněcují jeho
vlastní schopnost jazykového rozvoje. Dalším krokem může
být motivace dítěte k vlastní samomluvě, která je pro ně
přijatelnější než komunikace s druhým, přičemž nejde o patologický jev, ale formu rozvoje.
Reuven Feuerstein (1921–2014) byl izraelský klinický,
vývojový a kognitivní psycholog, známý především svou
teorií o modifikovatelnosti inteligence.
Kniha je základním textem bioenergetické analýzy vč. charakterové typologie z bioenergetické perspektivy. Autor
zde popisuje metodu jak pro odborníky, tak pro laiky. Navazuje na psychoanalýzu, která usiluje o vhled, když s tělesnými vjemy a pocity pracuje cestou verbalizace, rozumové
analýzy. Autor rozvíjí myšlenku, že propojení tělesného
a duševního života je potřeba převést do samotné terapeutické praxe a pracovat nejen s myslí, ale i s tělem. Staví na
přesvědčení, že lidé se jasněji vyjadřují pohybem těla, než
slovem. Nejde jen o samotný pohyb, ale držením těla,
postoji a gesty hovoří organismus jazykem, který je vývojově starší než verbální vyjádření, které přesahuje. V jednotlivých kapitolách popisuje duševní i tělesné aspekty dané
struktury s nákresem postoje a dynamiky pohybu těla. Teoretické pasáže se plynule střídají s četnými ilustracemi z klinické praxe. Popsány jsou terapeutické cíle, postupy a
techniky. Alexander Lowen, M. D., americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u W. Reicha, jeho
práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené
na tělo.
Mysl, já a společnost je základní dílo G. H. Meada, jež je považováno za zakladatelskou práci symbolického interakcionismu. Mead je svébytnou postavou intelektuálních dějin,
která za svého života v oblasti společenských věd nevydala
žádnou knihu. Byla sestavena Meadovými žáky po jeho
smrti na základě záznamů autorových přednášek. Kniha se
stala jedním z významných děl v historii sociologie, sociální
psychologie a filozofie, vychází v češtině poprvé a ve zkrácené podobě. Je důležitá pro pochopení vývoje jedince a
jeho neoddělitelnost od společnosti, v níž vyrostl. Závěry, k
nimž Mead dospěl, jsou dodnes aktuální a velmi dobře korespondují např. s poznatky soudobých kognitivních neurověd. George Herbert Mead (1863–1931), americký filozof,
sociolog a psycholog. Je považován za jednoho ze zakladatelů sociální psychologie i americké sociologické tradice.
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