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Milé kolegyně, kolegové, studenti i budoucí zájemci o studium, přátelé z řad
veřejnosti, kteří máte zájem o problematiku aplikované psychologie.
Před námi jsou sváteční vánoční dny a Nový rok, dny, které v nás ještě dokáží vyvolat pocit
výjimečnosti a opravdovosti. Všichni v sobě zažíváme stále se zrychlující čas, který pak náhle,
zlomem po svátcích, nás sesmekne opět do pocitů všednosti a každodennosti. Těšíme se
a rádi bychom čas zbrzdili, zpomalili.
Přitom to není nemožné. Chce to jen se pozastavit, vystoupit z auta a vždy, každý den si najít
malou chvíli k prodlení v tichu, k přemýšlení. Neříkejme, že nemáme čas, protože je to lež.
Máme čas, či přesněji, čas má nás. Ale nechceme se pozastavit, protože můžeme být
konfrontováni se svou životní cestou, jejím smyslem.
Často ve škole slyšíme slovo METODA, vědecká metoda, zaznívající jako exaktnost postupu.
Až příště uslyšíte pojem metoda, tak si řekněme: METHODOS vlastně znamená META –
ODOS, tj. jít někam za, mimo. ODOS znamená CESTA. A na jakou cestu se vydáme, to nám
nikdo, ani věda neřekne, protože cesta je pouze jen a jen naše cesta, pro nás osamělé, nebo
cesta, po níž můžeme s někým kráčet spolu za horizont, kam již ale nikdo nevidí. A to je smysl
CESTY. Stejně důležité je na každé křižovatce se pozastavit a rozhodnout se kam dál. Vlevo,
nebo vpravo? Kam jít? Na každé křižovatce máme možnost se rozhodnout.
Proto VÁM, studentům, vyučujícím i všem příznivcům naší Vysoké školy aplikované
psychologie přejeme využít dnů křižovatek k volbě dobré, tj. pravé cesty.
V Newsletteru č. 9 Vám přinášíme aktuální informace ze života a dění na VŠAPs v Terezíně.
Protože byl letošní podzim opravdu bohatý na mimořádné konference, další významné akce
a společenská slavnostní setkání, naleznete v tomto vydání také mnoho fotografií.
V úvodu se můžete zamyslet nad tím, že rovnost neznamená stejnost, přečíst si můžete
reportáže z Konference sociálně-psychologického výcviku a z kulatého stolu Empatie. V další
části opět naleznete pokračování metalogů G. Batesona a článku o problémech Osamělosti.
Začíst se můžete do příspěvku s názvem Spirituální inteligence – kometa v HR managementu.
Pokračujeme již třetí částí článků o Průmyslu 4.0, aktuálně o trendech ve vzdělávání.
Tak jako již tradičně informujeme o zajímavých veřejných akcích nejen pro studenty
a doporučujeme Vám nové knihy, publikace a články k přečtení.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky a veselou oslavu Nového roku 2018 s lidmi,
které máte rádi!
- 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 Facebooku.
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ROVNOST NENÍ STEJNOST
Většina z nás zcela jistě sleduje současné diskuze o vztazích mezi muži a ženami, o problému
vyrovnávání rozdílů, které vyvolávají rozporuplné postoje. Diskuze vedené nejen mezi
psychology, sociology, kulturology či biology ukazují, jak se tento problém stává poměrně
závažným, a to i v rovině právní.
Odkud přicházejí tyto tendence? Jen obtížně se totiž zbavujeme nejméně pět až šest století
pěstované západní mentality založené na neoplatonismu, tedy na vizi „jednoho“. Jedno
rovná se dokonalé. Ovšem čím níže sestupujeme na pseudodionýsovské pyramidě, tím více
upadáme do mnohosti, tedy neuspořádanosti. V každé společnosti je tendence hledat
jednotu: konformitou nebo i propagandou, či násilím.
Dodnes se tak vyrovnáváme rovněž s výrokem osvícenské filosofie, že „duše nemá pohlaví“
(l ´ame n´a pas de sexe), polarita pohlaví mizí a s ní i erotická láska, která je na ni založena.
Muži a ženy se tak stávají stejnými, nikoliv rovnými, ve smyslu opačného pólu. V náboženském smyslu rovnost znamenala, že jsme všichni děti boží, že se podílíme na stejné božskolidské substanci, že všichni jedno jsme. Znamenala též, že je třeba respektovat právě rozdíly
mezi jednotlivci. Každý jedinec je jedinečné bytí, je svět pro sebe. Kolik lidí, tolik světů.
Ovšem pod vlivem zmíněných osvícenských idejí socialističtí myslitelé definovali rovnost jako
zrušení vykořisťování, odstranění všech rozdílů. Každá mnohost vyskytující se na západě byla
vždy podezřelá. Proto jsme ještě stále všichni formováni k touze po jednotě. V důsledku toho
byla velice dlouho, vlastně až do dnešních dnů, každá pluralita omylem, schizmatem, herezí.
V současnosti ale rovností je míněna rovnost lidí, kteří ztratili svou individualitu. Rovnost
dnes znamená výrazněji „stejnost“. V případě vyrovnávání se vztahů mezi muži a ženami
nabývá v polemikách spíše tendence hledat stejnost – podobnost, než různost. Stejnost lidí
se stejnými zaměstnáními, stejnou zábavou, stejným smartfonem, zábavou, stejných
myšlenek. Tendencí ke stejnosti, tj. odstraňování rozdílů, odlišností mezi lidmi docházíme
k soudobé uniformitě, podobnosti v chování a stále těžšímu hledání rozdílů, odlišností.
Dokonce vnímáme rozdíly jako něco nechtěného, nedobrého.

Jenže svět je světem rozdílů.
Rozdíly, odlišnosti jsou výrazem naší schopností vnímat detaily v kontextu, vnímat jemnosti
odstínů a variabilitu. Jedná se o dvě tendence: naše touha po jednosti a současně i po
odlišnosti. Rušit odlišnost, variabilitu, znamená rušit mnohost, různost životů i světů.
Nedívejme se na pluralitu jako na nejednotnost, ale jako na bohatost v různosti, odlišnosti.
Nejedná se o popírání rovnosti práv, jež jsou nezpochybnitelná. Pod rovností se nám však
často podsouvá jako synonymum stejnost, jednost, a to je velký rozdíl.
Až budeme stát ruku v ruce ve vánočních dnech s těmi, které máme
rádi, važme si odlišností, které nás obohacují a zmnožují vidění
jiného světa. Odlišnost je to, co přitahuje a vytváří krásnou polaritu
– v našem případě lásku.
- 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.
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 z větší části 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, realizátor a lektor 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 i 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 své 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 termín přijímání přihlášek ke studiu na akademický
rok 2018/2019 na prezenční a kombinovanou formu studia studijního
oboru Personální a interkulturní management.
Přihlásit se ke studiu můžete na www.vsaps.cz on-line nebo
prostřednictvím přihlášky do 28. února 2018.

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

Proč studovat na VŠAPs? – Přečtěte si další vyjádření našich studentů
a absolventů.
Na VŠAPs studuji velmi ráda, jelikož je tu kvalitní profesorský sbor; přístup studijního oddělení
je naprosto bezproblémový, jsou velice ochotní, se vším pomohou a panuje tu rodinné zázemí.
Výhodou je např. spolupráce s firmou HENNLICH, kde se studentům dostává kvalitní praxe a průprava
do dalších let.
Barbora, 3. ročník, denní studium
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Proč studuji na VŠAPS? Jedná se o školu, která současné trendy a požadavky zaměstnavatelů aplikuje
do praktické výuky. Vyučující jsou uznávaní odborníci v daném oboru a to nejen v rámci České
republiky, ale i v kontextu celosvětové vědecké scény. Kromě standardní výuky jsou školou pořádány
odborné semináře, kterých se účastní významné osobnosti nejen z oblasti psychologie. Pro mě
největším přínosem na této škole je spojení studia s mou dosavadní praxí, čímž dosahuji lepších
výsledků, a to nejen v zaměstnání, ale i v soukromém životě.
Marek, 3. ročník, kombinované studium
Nejvíce si na VŠAPs vážím toho, že mě podporuje v tom, co mě opravdu zajímá a baví, a to i přesto,
že to není přímo v souladu s naším oborem. Od šesté třídy se mě kantoři ptali, čím bych chtěla být,
nebo co bych chtěla dělat. Dlouho jsem neznala odpověď. Až tady, díky širokému záběru studia, které
se na VŠAPs přednáší, jsem se konečně našla.
Michaela, absolventka 2017
Proč studovat na VŠAPs? Učitelé na škole jsou často experti ve svém oboru. Neučíme se tedy jen
„nudnou teorii“, ale dost se dotýkáme i praxe a plno věcí si můžeme také sami vyzkoušet. Navíc,
nemáme přeplněné učebny studenty, a tudíž k nám učitelé mají osobnější přístup a mohou se nám
více věnovat a dát každému prostor se vyjádřit apod.
Štěpánka, absolventka 2017

STUDUJ S NÁMI!

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE
2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium na
dny otevřených dveří.
16. 1. a 20. 2. 2018

V prostorách
VŠAPs
na
adrese
Akademická 409, Terezín, Vás rádi
přivítáme v následujících dnech:

16. ledna 2018 (16 – 18 hod.)
20. února 2018 (16 – 18 hod.)
Jiný termín návštěvy můžete domluvit na studijním oddělení, telefonicky na čísle
416 782 369 nebo e-mailem studijni@vsaps.cz.

Přijďte se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá!
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2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY harmonogramu akademického roku (na úřední desce)
Zasedání orgánů VŠAPs:
- Pedagogická rada: Praha, 18. 1. 2018, od 14:00 hodin
- Akademická rada: Terezín, 7. 2. 2018, od 15:00 hodin
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:
- Náhradní termín SZZk: 7. února 2018
3. Ples VŠAPs:
16. února 2018, od 20:00 hodin
Adaptační soustředění nových studentů 2018/2019:
22. – 23. září 2018

2.3. MONOGRAFIE APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE
V listopadu 2017 vyšla v nakladatelství Grada publikace „APLIKOVANÁ
PSYCHOLOGIE“ (ISBN: 978-80-271-0187-0) autorského kolektivu ve složení:
PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.; PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský; prof.
Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.; doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.; PhDr. Jana
Vaňková, Ph.D.; Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.; PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
a Mgr. Pavel Sládek Ph.D.
Autoři, vysokoškolští pedagogové z VŠAPs, se v monografii zaměřují
především na oblast psychologických disciplín, personalistiky, marketingu,
zdravotnictví, školství a dalších. Aplikovaná sociální psychologie má vedle svého praktického
významu velký přesah do výchozích teoretických disciplín, kterým umožňuje zpětnou vazbu.
Podílí se tak díky své různorodosti a multidisciplinaritě na utváření soudobých paradigmat.
Přínosem aplikované sociální psychologie je flexibilita a rychlost, se kterou je možné
aplikovat obecné poznatky na nové situace a okolnosti, s nimiž je nutné se vypořádávat v 21.
století. Publikace se věnuje mnoha aktuálním problémům, například:





krize, stres a jeho zvládání, lidské zdraví, lékařská psychologie a etika
pracovní výkon a jeho hodnocení, problematika volby povolání a výběru zaměstnanců,
psychologie práce a organizace, psychologie trhu
sociálně psychologický výcvik a jeho výzvy pro 21. století
systemická psychologie, terapie, systematické poradenství a management

AUTOGRAMIÁDA publikace se koná v Podnikatelském institutu PYRAMIDA v Praze 5, Jinonice, Karlštejnská 30, ve středu 6. prosince 2017 od 18:00 hodin.
Publikaci Aplikovaná psychologie si lze zapůjčit nebo zakoupit s 30% slevou v knihovně VŠAPs
v Terezíně.

2.4. ODBORNÝ ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY 4
Čtvrté číslo časopisu, který vydává VŠAPs, je
aktuálně v přípravě a vyjde v prosinci 2017. Přečíst
si budete moci například články z oblasti psychologie v medicíně a arteterapie, talent managementu, dějin fenomenologického přístupu či
z oblasti pracovního chování a inovací. Autoři
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článků jsou převážně psychologové, vysokoškolští pedagogové působící na univerzitách a vysokých školách.
Tištěnou verzi si můžete koupit na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis v elektronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.

2.5. ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STUDENTŮ
Adaptační víkendové soustředění pro studenty prvních ročníků prezenčního a kombinovaného studia studijního oboru Personální a interkulturní management se uskutečnilo ve dnech
23. – 24. září 2017 v Terezíně. Jeho cílem bylo usnadnit a zpříjemnit nastupujícím studentům
první kroky v prostředí VŠAPs. Více než 60 studentů využilo možnost neformálního
seznámení s novými kolegy – studenty a pedagogy. Setkali se osobně s vedením vysoké
školy, studijními referentkami, tutory prvních ročníků a vybranými vyučujícími VŠAPs.
Reakce všech přítomných studentů byly velmi pozitivní a všechna hodnocení obsahovala
velké poděkování za soustředění i jeho obsah.
Přibližně 90% studentů v různých formulacích uvádělo jako velké pozitivum, že se dozvěděli
informace o studiu, o učitelích, o škole i o některých předmětech. Cca 20% studentů uvádělo,
že soustředění jim rozptýlilo strach, obavy ze studia a utvrdilo je to v tom, že studium
zvládnou. 10% uvedlo, že se ujistili v přesvědčení, že škola je to pravé co chtějí studovat i že
mají radost z výběru školy. Více než 50% přítomných se líbily do programu zařazené aktivity
sociálně psychologického výcviku a pozitivně hodnotí všechna cvičení zaměřená na vzájemné
poznávání, sebebepoznání a důvěru. Účastníci ocenili výbornou organizaci akce, včetně
volného zážitkového programu v sobotu večer.
Z hodnocení vyplývá, že si nastupující studenti nejčastěji odnesli nová přátelství, nadšení,
příjemné pocity, poznání, že VŠ může mít lidskou tvář a těšení se na výuku.
Srdečně přejeme všem novým studentům mnoho studijních úspěchů!
- Vedení VŠAPs -

FOTOREPORTÁŽ Z ADAPTAČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ NOVÝCH STUDENTŮ
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Celé album naleznete na http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Adaptacni_soustredeni_23.9.-24.9.2017/
a další fotografie také na Facebooku školy.
Na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=pZuR4jmRz4c můžete shlédnout videoreportáž.

2.6. SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ
Slavnostní ceremoniál IMATRIKULACE nových studentů se konal za přítomnosti významných
členů akademické obce vysoké školy a představitelů města Terezín v zaplněné aule VŠAPs
v Terezíně dne 1. října 2017.

FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE 1. 10. 2017
Celé album je na http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Imatrikulace_1.10.2017/ a na Facebooku školy.
Na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=lmd1SFXp36s můžete shlédnout také videoreportáž
z imatrikulace, kterou natočila regionální televize.
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2.7. SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ
Jsme rádi, že se opět rozrostly řady absolventů VŠAPs. Přejeme všem
mnoho štěstí při uplatňování získaných znalostí a dovedností v další praxi!
Velké blahopřání směřuje k následujícím šesti studentům, kteří získali
červený diplom:
Dukić Predrag (KS), Dvořáková Hedvika (KS), Heřmanová Štěpánka (DS),
Rožcová Michaela (DS), Sedláková Vendula, DiS. (KS), Zlatohlávková
Klára (KS).

FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ PROMOCE 1. 10. 2017
Zde je několik fotografií ze slavnosti, kdy se z našich studentů stali absolventi. Celé album
naleznete na http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Promoce_1.10.2017/.
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2.8. FOTOREPORTÁŽ Z „PASOVÁNÍ“ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU
Jak už se stalo na Vysoké škole aplikované psychologie tradicí, proběhl dne 11. října 2017
obřad „pasování“ studentů prvního ročníku denního studia. Na něj navázalo neformální
setkání „nováčků“ s ostatními studenty ze 2. a 3. ročníků VŠAPs.
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2.9. FOTOREPORTÁŽ ZE STUDENTSKÉHO „HALLOWEENU“
Podívejte se, jak si studenti VŠAPs užili Halloweenskou párty .

Celé album naleznete na http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Halloweenska_party_na_VSAPs/
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2.10. MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ALUMNI
ALUMNI, klub absolventů a přátel školy pořádal v sobotu 2. 12. 2017 setkání s názvem:
„Pojďte s námi strávit netradiční advent s tradičním pohoštěním“.
Pozváni byli všichni absolventi VŠAPs, studenti a přátelé, a to i
s jejich ratolestmi. Do Terezína dorazilo téměř 40 osob a 10 dětí.
Pro ně absolventi připravili dílničky, kde si mohly nazdobit
perníčky, vytvořit Vánoční přání nebo adventní dekorace. Během
tvoření děti přišel navštívit čert, Mikuláš a anděl. Děti si s milou
návštěvou zahrály hry a dostaly sladké balíčky.
Pro dospělé byl připraven program v aule VŠAPs – přednáška Bc. Šárky Srbkové o adventních
tradicích a Bc. Mirka Matyáše o počátcích adventu. Večerem provázel osvědčený moderátor,
absolvent VŠAPs, Bc. Petr Kratochvíl, který program navíc doplnil zajímavým filmem
„Povídání o tradicích.“ Celé odpoledne a podvečer se nesly ve znamení dobré nálady,
příjemné zábavy a radosti ze setkání.
- Markéta Bendová -
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2.11. SOKRATES 2 – 10. ROČNÍK
Dne 21. listopadu 2017 pořádala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Okresní hospodářská komora v Mostě ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou
v Ústí nad Labem 10. ročník prezentace vysokých a vyšších odborných škol SOKRATES 2.
Ve vstupní hale Střední průmyslové školy v Mostě měla také VŠAPs svůj prezentační stánek.
Potěšilo nás, že stánek VŠAPs byl v neustálém „obležení“ studentů, jejich pedagogů i rodičů.
Pro příchozí byly připraveny kompletní informace o možnostech studia, mohli si vyzkoušet
vyplnit psychotesty, odhalovat tajemství různých optických klamů nebo poznávat a pojmenovávat různé emoce. Sladkou odměnou jim pak byly již tradiční a oblíbené „psychokoláčky“
a možnost konzultovat výsledky svých testů s psychologem.
Děkujeme studentům 2. ročníku denního studia Adamovi Mrkvičkovi a Mariánovi Šebovi
za perfektní reprezentaci Vysoké školy aplikované psychologie na této významné akci.
- Renáta Šťasenková -

2.12. POZVÁNKA NA TRADIČNÍ PLES VŠAPs
Třetí PLES VŠAPs se koná

v pátek 16. února 2018 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Terezíně.
Vstupenky budou v prodeji od 14. prosince 2017
na studijním oddělení v Terezíně.
Srdečně zveme všechny pedagogy, studenty,
absolventy, představitele partnerských organizací a přátele VŠAPs. Přejeme si, aby naše
škola pokračovala v tradicích, na které se každý rok můžeme společně těšit a budeme se na
ně rádi vracet.
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2.13. SLEVA 20% NA VŠECHNY PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ GRADA
Díky dlouholeté spolupráci VŠAPs s předním
nakladatelstvím odborné literatury, jsme pro naše
studenty připravili i v akademickém roce 2017/2018
výhodnou možnost nákupu publikací, a to nejen pro
studium.
Slevové kupóny si můžete vyzvednout na studijním
oddělení VŠAPs v Terezíně a uplatnit zde i slevu 30% na
publikaci Aplikovaná psychologie.

2.14. VYHLÁŠENÍ 4. ROČNÍKU SVOČ V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018
Rektor Vysoké školy aplikované psychologie
vyhlašuje 4. ročník Studentské vědecké
a odborné činnosti na VŠAPs v akademickém
roce 2017/2018.
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je
předložení soutěžní práce a její následná
prezentace před komisí v souladu s pravidly
soutěže SVOČ na VŠAPs. Účast na SVOČ se stane
součástí Vašeho CV a vítězové mohou VŠAPs reprezentovat na dalších konferencích
a vědeckých akcích.
Podmínky přihlášení soutěžní práce na Studentskou konferenci:





zvolit téma práce vycházející ze zaměření studia na VŠAPs
podat přihlášku v termínu
poslat soutěžní práci, anotaci a prezentaci ve stanoveném termínu
schválení práce vedoucím

Závazné termíny 4. ročníku SVOČ:
 Přihlášení do soutěže: do 20. dubna 2018
 Odevzdání soutěžních prací a anotací prací: do 8. května 2018
Konání Studentské konference a obhajoba soutěžních prací:
 25. května 2018 od 14,00 hodin v aule vysoké školy v Terezíně
Motivační finanční odměny pro výherce:
 1. cena: 3.000,- Kč
 2. cena: 2.000,- Kč
 3. cena: 1.000,- Kč
- Štefan Medzihorský -
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3. KONFERENCE SPV PRO 21. STOLETÍ

Vysoká škola aplikované psychologie ve spolupráci s Asociací sociálně psychologického
výcviku (SPV) a Českou asociací psychologů práce a organizace uspořádala na počest
významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové CSc. konferenci s mezinárodní
účastí pod názvem SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK (SPV) PRO 21. STOLETÍ.
Celodenní konference proběhla na VŠAPs dne 19. října 2017 a lze ji považovat za velmi
úspěšnou. Účastníci zaplnili prakticky celou aulu a v průběhu paralelních odpoledních
workshopů i čtyři učebny.
Už motivační zahájení vyvolalo zájem posluchačů. Rektor VŠAPs, PhDr. Mgr. Štefan
Medzihorský a host doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., děkanka Panevropské vysoké školy
v Bratislavě představili předběžné výsledky společného výzkumu, který je zaměřen na zjištění
požadavků zaměstnavatelů na kompetence absolventů vysokých škol v ČR a SR. Pro
zainteresované nebylo překvapením, že z pěti nejčastějších požadavků byly čtyři z oblastí
sociálně psychologických dovedností. Údaje tak dokládají skutečně praktickou potřebu
sociálně psychologických dovedností ve většině oborů.
V úvodu pak vystoupil odborný garant konference doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.,
a obeznámil účastníky s programem a posláním konference. Celý průběh velmi zasvěceně
moderovali kolegové PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. a PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
Všechny konferenční příspěvky vystupujících ukazovaly na široké možnosti uplatňování SPV.
V hlavní, dopolední části, vystoupili tito odborníci: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. a Mgr. Ivo
Jupa (Počátky osobnostní a sociální výchovy v ČR); doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (Výcvik
v interkulturní komunikaci); doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (Kooperace: porozumění jako
základ výcviku); PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. (Programy deradikalizácie zážitkovou formou)
a PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský (Výcvik asertivity jako osvobozování člověka).
Po krátké přestávce byl zařazen příspěvek prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. (doc. Soňa Hermochová a SPV), prezentovaný vzhledem k jeho aktuálnímu pobytu v USA z videozáznamu.
Následný rozhovor s doc. PhDr. Soňou Hermochovou, CSc., který provedli velmi zasvěceně
oba moderátoři, byl pro účastníky značným přínosem, jak upřímností, tak nevšedními
příběhy ze života a práce oslavenkyně.
Laudatio, které napsal dlouholetý pedagog VŠAPs, prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.
k osobnosti doc. Hermochové, přečetl PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský. Poté účastníci
konference uctili minutou ticha památku prof. Janouška, který zemřel 10. října 2017.
Odpoledne program konference pokračoval paralelními workshopy ve čtyřech sekcích:
A/ SPV v pedagogické a školské praxi
Workshop vedl PhDr. Václav Holeček, Ph.D. a jeho součástí byly tyto příspěvky:
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PhDr. Václav Holeček, Ph.D. – Vliv sociálně psychologických her na úroveň sebepoznání
a sebepojetí žáků základní školy
Mgr. Ivo Jupa – Dokážu to! SPV do škol
B/ SPV v manažerské/pracovní oblasti
Workshop koordinovali PhDr. Božena Jiřincová a PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
Své příspěvky přednesli:
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. – Metody sociálně
psychologického výcviku v procesu implementace metod průmyslového inženýrství
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. – Relaxační techniky v SPV
PhDr. Božena Jiřincová, PhDr. Mgr. Michal Svoboda – Sociální komunikace jako cíl
a prostředek SPV
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D., PhDr. Božena Jiřincová – Emoce jako jeden z fenoménu SPV
C/ SPV v manželství a partnerských vztazích
Workshop vedly PhDr. Vendula Junková a Mgr. Hana Boháčková a svůj příspěvek přednesla:
PhDr. Marcela Škábová – Budování identity
Do programu tohoto workshopu byly zařazeny ukázky – výběr technik SPV z publikací
doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc., které vynikajícím způsobem předvedly studentky VŠAPs:
Eliška Himmlová, Barbora Puhlíková, Miroslava Lustyková a Lada Švorcová.
D/ Dialogické jednání a další aplikace SPV
Workshop vedl prof. PhDr. Ivan Vyskočil se studenty DAMU a aktivně se do něj zapojila
nečekaně velká skupina pedagogů a studentů. Pro všechny zúčastněné byl workshop
odborně i lidsky výjimečným zážitkem.

Závěry konference ukázaly mimořádnou potřebu SPV v současnosti
a umožnily formování vize uplatňování SPV ve 21. století.
Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě.
Program konference, její průběh a celkovou organizaci hodnotili vystupující a všichni
účastníci velmi pozitivně a kromě vysoké odbornosti oceňovali také její hluboký lidský
rozměr. Z došlých reakcí vybíráme:
…. poděkování patří také Vám a všem organizátorům za uspořádání této zdařilé konference. Bylo to
setkání opravdu úspěšné, nejen svou kvalitou po stránce odborné, ale také po stránce lidské. Sešli se
na ní lidé, kteří - a to především díky doc. Soně Hermochové - tvoří tzv. spřízněné duše, mezi kterými je
mně vždy dobře. Možná tomu nebudete věřit, ale já z konference čerpám ještě dnes. Některé
myšlenky, postřehy (výroky od Soni) jsem si již zařadil do svých přednášek a téměř denně je používám.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám hodně úspěchů

PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

… ďakujem ešte raz za pozvanie. Som rada, že som mohla byť na konferencii osobne. Bola to pre mňa
veľká česť.
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Velké poděkování za pomoc při organizaci této významné a úspěšné konference patří také
těmto studentům VŠAPs: Marián Šebo, Eliška Horová, Adéla Neubertová, Iva Fraňková,
Jarmila Šrumová, Andrea Vitalová, Petra Kvapilová, Josef Urban, Václav Mikesch.
- vedení VŠAPs 17

3.1. MEDAILONEK Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc.
Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., vysokoškolská pedagožka a zakladatelka hnutí sociálně
psychologického výcviku.
Její otec, známý psycholog, profesor Jan Doležal, který ji inspiroval k profesní dráze,
se zabýval experimentální psychologií, psychologií práce a hygienou duševního života.
Doc. Hermochová působila na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze od roku 1957. Věnovala se praktickým aplikacím
Doc. PhDr. Soňa
sociální psychologie, což byl v tehdejším Československu
netradiční směr. V polovině 60. let se zasloužila o zavedení
Hermochová, CSc.
předmětu sociální psychologie do výuky a jejího propojení
s praxí. Aplikovala psychologii do mnoha oblastí, jako jsou
obchod, nápravná výchova, působení sociálních kurátorů
a manželského a předmanželského poradenství. Podstatně
přispěla k rozvinutí těchto aplikací, jejich teoretických
základů a k praktickému zaměření studia psychologů.
Odborně čerpala i ze stáže v USA v roce 1966, tedy v období
rozvoje skupinových metod. Její výzkumná a pedagogická
činnost byla rovněž spojena s uvedenými směry. V roce 1970
jí však byl vysloven zákaz pedagogické činnosti.
Česká psycholožka Soňa
Hermochová oslavila letos
významné životní jubileum,
ke kterému jí srdečně
gratulujeme.

Soňa Hermochová založila v Československu hnutí sociálně
psychologického výcviku, které vychází z osobní prožitkové
zkušenosti a zároveň je propojené s teoretickými poznatky.
Aplikovala sociální psychologii do různých oblastí profesního
a společenského života. Po roce 1990 založila českou
pobočku Partners for Democratic Change.

Po sametové revoluci Soňa Hermochová působila v letech 1991–1997 jako vedoucí katedry
psychologie FF UK a v letech 1994 až 2000 byla také proděkankou filozofické fakulty
Univerzity Karlovy pro zahraniční vztahy.

V roce 1996 spoluzaložila Asociaci trenérů sociálně psychologického výcviku a podílela se na
realizaci množství seminářů a tréninků pro psychology a další zájemce. Aktivně se angažovala
také v projektu „Dokážu to!“. V něm se věnovala aplikaci sociálně psychologických technik
do výchovně vzdělávací oblasti: osobnostní a sociální výchova. Doc. PhDr. Hermochová, CSc.,
je autorkou řady publikací. Šest obsáhlých svazků jejích učebních textů z osmdesátých
a devadesátých let bylo rychle rozebráno. Významným přínosem jsou i další publikace např.
Hry pro život (I., II., 1994), Hry pro dospělé (2004), které nadále vycházejí.
Od roku 2009 je členkou pedagogického sboru Vysoké školy aplikované psychologie
v Terezíně. Má mnoho následovníků, z nichž většina jsou jejími žáky. Od roku 2017 je
čestnou předsedkyní nově konstituované Asociace trenérů sociálně psychologického
výcviku, z.s.
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FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCE 19. 10. 2017
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Celé album naleznete na http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Konference_SPV_19.10.2017/

4. KULATÝ STŮL EMPATIE
Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně uspořádala v aule školy
kulatý stůl na téma EMPATIE. Mimořádná konference spojená
s prožitkovým workshopem probíhala v pátek 3. listopadu 2017.
Volným, diskusním programem provázela Michaela Švejdová, zakladatelka Mobbing Free institutu.
Moderované diskuse se zúčastnilo cca 55 osob. Mimo jiné také rektor VŠAPs, Štefan Medzihorský;
starostka města Terezín, Hana Rožcová; ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, Věra
Kmoníčková; filantrop a zakladatel hearth.net, jobs.cz a práce.cz, Libor Malý; spisovatel, umělec,
moderátor a zakladatel vysílání České konference, Karel Kříž; zakladatelé a provozovatelé
Svobodného statku na soutoku a mnoho dalších významných osobností nejen z regionu Litoměřicka.
Konferenci poctil svou návštěvou Yehuda Tagar, australský, jihoafrický a britský psychoterapeut,
konzultant a školitel dospělých a mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů. Ve svém
vstupu uvedl, že město Terezín je k hovoru o empatii ideální, protože to, co se zde dělo v době
2. světové války, bylo přímo opakem empatie a z této velké bolesti vznikl také velký potenciál volání
po empatii.
Ohlasy účastníků na otevření společného tématu Empatie byly velmi pozitivní a celodenní program
vyústil v prožitkový workshop s Yehudou Tagarem.
Ke zdárnému a velmi oceňovanému organizačnímu zajištění akce významnou pomocí přispěli také
studenti VŠAPs: Marián Šebo, Eliška Horová, Petra Kvapilová, Josef Urban a Václav Mikesch, za což
jim patří velké poděkování.
Fotografie z kulatého stolu naleznete na: http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Konference_na_tema_Empatie_3.11.2017/
a videoreportáž na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=X2KSdwsztao

- Renáta Šťasenková 20
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5. PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS
V minulém akademickém roce uvítala téměř vždy do posledního místa zaplněná aula VŠAPs
významné odborníky z praxe. Nejinak tomu bude i letos. Těšit se můžete například hned v
lednu, kdy bude přednášet o vztazích prorektorka VŠAPs pro rozvoj a vnější vztahy,
psycholožka a sexuoložka, doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Přijďte v sobotu 13. ledna 2018 v
16:00 hodin do auly VŠAPs v Terezíně
na přednášku PARTNERSKÉ VZTAHY
VČERA A DNES.
Více informací, termíny, témata a jména dalších
přednášejících Vám budeme přinášet v dalších
vydáních Newsletterů. Sledujte také Facebook
školy a aktuality na www.vsaps.cz.

6. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs
VŠAPs připravila pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování
kvalifikace výcviky, kurzy, přednášky, semináře a workshopy, 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 VŠ).

6.1. VÝCVIK V KOUČINKU
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.
Roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu byl v Terezíně
zahájen v říjnu 2017.
V akademickém roce 2018/2019 bude otevřen další běh tohoto velmi žádaného výcviku.
Sledujte aktuální informace na Facebooku školy a na www.vsaps.cz/kurzy/.

6.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII
Aktuálně probíhající třísemestrální certifikovaný výcvik byl zahájen na jaře 2017. V lednu
2018 účastníci vstoupí do závěrečného semestru (termíny 3. semestru: 19. – 21. ledna
a 2. – 4. března 2018) a na květen jsou plánovány závěrečné zkoušky.
Výcvik je určen všem zájemcům, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti
psychoterapie a chtějí získané dovednosti využít při aplikaci ve své profesi.
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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 tak mohli přihlásit také studenti této formy studia.

6.3. 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 (získáte certifikát).
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 a které si vyberete.
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).

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.
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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, tj. akademický rok, s rozsahem 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/.

6.4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 VŠAPs obdržela od MŠMT v srpnu 2017 (č.j.: MSMT-23965/2017-1) AKREDITACI
organizace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
 VŠAPs byla současně MŠMT udělena akreditace dvou vzdělávacích programů
(č.j.: MSMT-12865/2017-2763), 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, se kterými
VŠAPs navázala v roce 2017 úzkou spolupráci.
 Kurz „Využití Rogersovského přístupu v pedagogickém a školním poradenství“
Vysoká škola aplikované psychologie aktuálně připravila realizaci tohoto kurzu
v následujících termínech:
6. – 7. dubna 2018 (pá+so) a 27. – 28. dubna 2018 (pá+so) a 12. května 2018 (sobota).
Kurz bude realizován v Praze, v budově Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o.
a VŠAPs (Praha 5, Karlštejnská 30) a povedou ho PhDr. Vendula Junková a PhDr. Daniela
Šiffelová – Rös.
Program v celkovém rozsahu 40 hodin je určen pracovníkům Školních poradenských
pracovišť (ŠPP) a Školských poradenských zařízení (ŠPZ), kteří mají předpoklady a motivaci
vzdělávat se v oblasti Rogersovského přístupu (vycházejícího z humanistické psychologie)
ve své profesi. Kurz je určen pro speciální pedagogy a psychology.
O termínech dalších akreditovaných vzdělávacích programů budeme informovat na
webových stránkách školy a prostřednictvím Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků v Teplicích. Můžete se předběžně přihlásit.
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7. ZAJÍMAVÉ AKCE NEJEN PRO STUDENTY VŠAPs
 PŘEDNÁŠKA: POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA
Termín: 19. prosince 2017, 17:30 – 19:30 hodin
Místo: Psychiatrická klinika VFN, Vondráčkova posluchárna, Ke Karlovu 460/1, Praha 2
Více informací na https://www.facebook.com/events/1971017179807855/
Zajímá vás, co se může stát s lidskou myslí, když je vystavena traumatické situaci? Jak se posttraumatická porucha projevuje a jak s ní případně zacházet? Pokud ano, neváhejte a přijďte
navštívit přednášku vzdělávacího spolku KOLUMBUS. Na uvedené téma bude přednášet MUDr.
Jan Vevera, PhD.

 JAK SE MI ŽIJE S BIPOLÁRNĚ AFEKTIVNÍ PORUCHOU
Termín: 20. prosince 2017, 18 – 20 hodin
Místo: Studentský klub Kampa, Studentská 29, České Budějovice
Více informací na https://www.facebook.com/events/129291487732847/
Psychotalks jsou pravidelné měsíční přednášky, pořádané ČASP (Českou asociací studentů
psychologie). Přednáší Jaroslav Kerouš. Vstup zdarma, registrace není nutná.

 OD STÍNŮ KE ZDROJŮM – SEMINÁŘ – MICHAL PETR
Termín: 20. ledna 2018, 10 – 17 hodin
Místo: Centrum Spirála, Přemyšlenská 15, Praha 8
Více informací na https://psychologie.cz/akce/od-stinu-ke-zdrojum/
Jednodenní prožitkový workshop s psychoterapeutem Michalem Petrem je zaměřený na poznání
a přijetí těch aspektů nás samých, které běžně nechceme moc vidět. A je to škoda, protože ve
stínu je skryto světlo, ve zranění naděje, v oběti síla.
Workshop je určen především pro zájemce o osobní rozvoj. Půjde o kombinaci teoretického
kontextu s prací ve skupině, ve dvojicích a s individuálními prožitky.

 PHD EXISTENCE VIII: NEKONEČNO V PSYCHOLOGII
Termín: 31. ledna až 2. února 2018
Místo: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého,
Univerzitní 225/3, Olomouc
Více informací a registrace na http://contexo.cz/cs/phdexistence8/
Již osmý ročník konference PHD EXISTENCE, kde uslyšíte příspěvky od studentů doktorských
programů a další zajímavé vědecké práce, má podtitul Nekonečno v psychologii.

 VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ DNY
Termín: 13. až 14. března 2018
Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Purkrabská 153/2, Olomouc
Více informací a registrace na http://sppdny.cz/registrace/
V březnu 2018 se v Olomouci koná šestý ročník olomouckých speciálně-pedagogických dnů,
v rámci kterých je tradičně pořádaná letos již XIX. mezinárodní konference k problematice osob
se speciálními potřebami a VI. konference mladých vědeckých pracovníků. Jako hlavní téma byla
zvolena komunikace nejen ve speciálně-pedagogickém kontextu, její teoretická východiska,
forma, obsah i potenciál praktické využitelnosti a aplikace.
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8. SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE: KOMETA V HR MANAGEMENTU
Planeta souhvězdí inteligence
Jestliže globální transformací prochází svět, musí jí procházet především člověk sám v sobě
(Immelt , J., Govindarjan, V. How GE is Discrupting itself).
Teorie spirituální inteligence je jedna z nejnovějších, proto také mezi HR zřejmě nepříliš
zdomácnělá teorie. Její nositelkou je především kanadská atomová fyzička Dana Zohar. Jsou
však i další světové mozky a elity nového myšlení, které tvrdí, že „konečně setřásáme pouhý
prach kosmu poznání a dostáváme se k jádru mozkových galaxií“ (Deepach Copra).
Spirituální inteligence není identická s ostatními druhy inteligence. Rozvíjí se zráním
osobnosti.
Produktem inteligence, obecně, je především lidské myšlení (Vybíral, Z. Psychologie jinak).
Rekapitulaci jejího vzniku a vývoje (nikoliv v podobě přísně oddělitelných stádií, ale spíše
jejich vzájemného prolínání) je možné schematicky znázornit následovně:
-

IQ – „všeobecná inteligence“ jako dispozice reagování člověka v životních situacích.

-

SQ – sociální inteligence (např. podle E. L. Thorndika) tvoří porozumění druhým lidem
a odpovědnost chovat se ve shodě se sociálními požadavky, což je naprosto nezbytné
především pro management, práci s lidskými zdroji apod.

-

EQ – emocionální inteligence. Salovey a Mayer ji definovali jako schopnost
monitorovat emoce, rozlišovat mezi nimi a uplatňovat tyto informace v regulaci
svého myšlení a chování. Tvoří složku sociální inteligence.

-

AQ – akční kvocient, znamená rozměr, v němž je člověk schopen prosadit plánované
záměry. V manažerské a personální praxi je pro realizaci strategie zcela dominantní
prvek

-

CQ – kreativní inteligence (kvocient), který chápeme jako míru schopnosti člověka
pracovat s informacemi, vytvářet nové, přispívat k tvorbě inovací apod. (Klinická
psychologie např. definuje sféry mozkové činnosti, alfa, beta a další a jejich podíl na
tvůrčím myšlení a činnosti tak nezbytné v HR managementu. Z této teorie vychází
i management znalostí – know how management).

-

SpQ – spirituální inteligence (v zahraniční literatuře také SQ - mírou je opět kvocient)
schopnost vidět a utvářet svůj život v rámci vyšších celků, znát jejich smysl
a naplnění.

Iluze nebo skutečnost
Mnozí personalisté i zaměstnanci vnímají spirituální
inteligenci jako iluzi. Zkušenost „tvrdého pracovního
terénu“ nás dosud, v převážné většině případů, o její
užitečnosti ještě dostatečně nepoučila. „Dobrý
manažer a personalista žije pro své plány a plány svého
týmu“ (M. Zelený na konferenci České manažerské
asociace v odborném sdělení nazvaném Velká
přeměna kapitalismu, 26. 4. 2014 v Praze).
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Odpovědi na otázku proč je, zejména v oblasti práce s lidskými zdroji, prospěšné se spirituální inteligencí zabývat jsou především následující:
1. Nacházejme nová východiska k řešení tradičních, avšak zejména méně tradičních
problémů Alfa omega: individualita člověka a její prospěch „moje JÁ“ cesta
k „vyššímu JÁ“ a nalézání jejich souladu, schopnost vidět a utvářet svůj život v rámci
vyšších celků, poznat jeho naplnění a smysl.
2. Vhled do podstaty konání a jednání člověka. V praxi se uplatňuje především
- v okamžicích existencionálního ohrožení, například krize,
- v nacházení nových relací (peak expirience), celistvost spojená s univerze.
Předpokladem rozvoje SpQ je schopnost člověka ptát se proč (qui bonum). Proč je to co
dělám dobré a komu přinese užitek.
Zaměstnanci i personalisté mají nejen právo, ale i přirozenou potřebu se tak dotazovat.
O tom co konám, proč to je tak, co bych mohl a chtěl dělat lépe a zejména komu a čemu to
bude prospěšné. Tato otázka, je nikoliv náhodou, známá již dávno. Nyní je, zejména
v souvislosti s rozvojem lidských zdrojů, naléhavě preferována. Umět odpovědět na tento
zdánlivě jednoduchý dotaz může pro mnohé znamenat vůbec ne nevýznamné dilema (volně
upraveno podle Chopra, D. The Seven Spiritual Laws of Success).
Předpoklady naplnění a rozvoje SpQ lze formulovat následovně:
-

vědomí sama sebe
vědomí individuality a rozdílnosti
vize a vědomí globálních hodnot
holistický přístup
schopnost přijmout realitu
omyly jsou lidské a patří k obohacování mysli
odvaha pronikat za hranice neznámého světa
odvaha měnit vlastní obraz reality podle toho, co člověk na
své cestě objevuje
spontánní myšlení a jednání

Spirituální inteligence je příkladem kreativní destrukce současného myšlení. Tento typ
inteligence je zdrojem vytvoření a sdílení vizí o budoucnosti. Je také poslem naděje. Dokáže
kultivovat firemní kulturu a vytvářet etické podnikatelské prostředí (Covey, S. R. M., Sedm
návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický rozvoj. Návrat etiky charakteru. Praha:
Pragma 1997).
Podnikatelská činnost (a ruku v ruce s ní i personalistika) nebyla a nemůže být eticky
neutrální. Obchodníci byli, jsou a budou vázáni především na vlastní morální závazky.
Jak tedy přispívá SpQ ke změně stavu a především mysli podnikatelů a tím také k vyšší etice
jejich závazků a ochotě a připravenosti je plnit?
SpQ nabízí minimálně sedm doporučení, faktorů úspěchu:
1.
2.
3.
4.
5.

otevřenost a důvěra
pracujeme na společné věci (win-win – nikdo není poražený)
efekt práce hledej v týmu
každý z nás je odpovědným vlastníkem své práce a jejích výsledků
vstupujeme do společnosti „my“, četnosti a vyššího „já“
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6. základem úspěchu je osobní a profesní růst
7. můžeme být úspěšní, pokud poskytujeme možnosti rozvoje i ostatním lidem
Střepy a střípky budoucí inteligence (niterná mysl a osvícená realita)
Projevy manažerů a personalistů, kteří mají vysoký SpQ jako svou přirozenost, ač to vnímají
pouze podvědomě, lze shrnou do následujícího „desatera“:
1. sjednocující osobnost
2. nezištnost a nestrannost vůči druhým
3. otevřenost vůči sobě samému i ostatním
4. skutečná poctivost a opravdovost
5. sebevědomí reálné vize
6. jistota a odhodlání stát za svým názorem i názorem druhých
7. uplatnit vliv na lidi kolem sebe (zejména na jejich myšlenkový a tvůrčí potencionál)
8. nevědomé a přesto nezpochybnitelné vytváření vztahů autority a důvěry)
9. intuice a vůle
10. ochota, vstřícnost a nekonformita
(volně upraveno z názorů špičkových odborníků ve vědecké diskusi v pražském manažerském
klubu „GOLEM“, jejímiž účastníky byli například prof. V. Beneš, DrSc., přednosta
neurochirurgické kliniky ÚVN Praha, prof. J. Pirk, DrSc., bývalý přednosta kardiologického
centra IKEM v Praze, prof. J. Rychetník, DrSc., expert, činný na mnoha světových univerzitách
apod.)
Osobnost úspěšných leaderů v různých oblastech lidské činnosti, personalistiku nevyjímaje,
je odvozována od tří důležitých aspektů: vůdcovství, reciprocity a „vyššího typu“ vnímání
reality – spiritualismu.
První aspekt vůdcovství, znamená, že právo vést je „propůjčeno“ (často spontánně a dobrovolně) některými nebo všemi členy týmu. Druhý aspekt reciprocity zahrnuje motivaci
a inspiraci členů týmů k vynaložení určité energie nezbytné k dosahování cílů týmu. Třetí
aspekt, spiritualismus, vychází z působení leadera v rámci vyšších společenských celků
(organizací, týmů) a obvykle navazuje na emoční, akční a kreativní inteligenci.
Podle renomovaných odborníků na problematiku spirituální inteligence v souvislosti s HR
managementem (Baddeley, S., James, K. Political management: developing the Management Portfolio. Journal of Management Development 3/1999) lze profilující rysy osobnosti
leaderů a personalistů vyjádřit následovně:
-

talent učit se vědě a umění vést a tuto schopnost uplatňovat v praxi
myslet dopředu a učit to členy týmu a další spolupracovníky
schopnost spolupracovat a vytvářet pro pracovníky smysluplné racionální prostředí
(zejména slaďovat zájmy a hodnoty)
optimismus, sebevědomá pokora (či pokorné sebevědomí) jako výraz životní
moudrosti a profesionální zralosti
schopnost zjednodušovat složité problémy, v praxi využívat metody kreativního
myšlení (například Occamovu břitvu – „ nejjednodušší řešení bývá nejsprávnější“)
autorita jako výraz morální hodnoty, osobní síly a nevynuceného souhlasu
přizpůsobivost, rozhodnost, předvídavost, zdravá ctižádostivost a důslednost
schopnost tvorby vizí, důvěřovat tomu co dělám, správnosti svého konání a jednání
ve spojení s racionalitou
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Spirituální osobnosti v praxi práce s lidmi
Jakkoliv dnes již chápeme spirituální osobnost ve smyslu výkladu především dvou
myšlenkových proudů – jáství a existencionalismu - musíme dodat, že praxe v oblasti lidských
zdrojů by se neobešla bez zřetelné podpory poznatků klinické psychologie. Jejich vzájemné
spojení a prolínání s osobností „sui generis“ je ojedinělé a představuje novou etapu pojetí
a chápání vůdčí osobnosti v současnosti a hlavně v budoucnosti.
Spirituální inteligence nabádá a v některých případech i diktuje, zejména v souvislosti
s pragmatickým pojetím kritických rolí osobnosti jakýsi „kontrolní seznam položek“
vynikajícího vůdcovství v personální práci.
Pro tržní klima je charakteristické, že tyto kritické role představují pro leadery a personalisty
závazek, zodpovědnost vůči vlastníkům (akcionářům) firem za vedení jejich pracovníků ke
špičkovému výkonu. Výkonnostní potenciál firem se chápe jako klíčová konkurenční výhoda.
Jak vnímají úspěšné osobnosti spirituální inteligenci, resp. osobnost v praxi? Jako paleta
příkladů poslouží následující interpretace jejich názorů a výroků (Stýblo, J. Leadership realita
nebo vize. Professional Publishing, Praha. 2012).
-

temperament, dynamika, charisma a pozitivní vlastnosti osobnosti (M. Prypoň, dříve
CEO HP Česká republika)

-

vlídnost, vědomosti, pochopení pro druhé, smysl pro humor, inspirativnost – umět
motivovat lidi ke smysluplné práci (L. Sehnal, AGC Flat Glass CZ)

-

otevřenost, důvěra, práce s týmem, prosazování pravidla win – win, smysl pro
odpovědné vlastnictví, čestnost, orientace na hodnoty, morálnost, kreativita a inovativnost, pozornost vůči lidem, poskytování příležitostí pro jejich osobní rozvoj (M.
Armstrong, T. Stephens. Chartered Institute of Personnel Development)

-

schopnost vytvořit a sdělit vizi budoucnosti, ukázat smysl dění kolem nás se záměrem
poskytovat naději do budoucna, umět kultivovat kulturu organizace, vzbuzovat
důvěru a vyvolávat nadšení, velkorysost, vnitřní jistotu (A. Putnová, fakulta
podnikatelská VUT Brno)

-

poctivost, tolerance, slušnost, kreativita, velkorysost, smysl pro jednoduchost, zdravý
rozum (V. Beneš, Ústřední vojenská nemocnice Střešovice)

-

být viditelný (be visible), nevzdávat se ( don´t give up), sdílet a plánovat (share and
plan), zaměřovat se na výsledky (goalstreeming), (D. Dahan, Bosch česká republika)

-

chování a jednání z pozice vlastníka, důvěrná znalost potřeb klientů (vnějších
i vnitřních), přinášení nových řešení a posouvání hranic poznání, předvídavá reakce
na změny, autenticita jednání, rozvoj a inspirace ostatních (J. Rosenkranz, dřívější
personální ředitel ČSOB)
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Kritické role leaderů a personalistů jako spirituálních osobností vycházejí z jejich vlastností.
Neexistuje mnoho spolehlivých výčtů. Osvědčené „kontrolní položky“ takových požadavků
lze znázornit schematicky následovně:
Podnikavost

Integrace

Revitalizace

vrcholová úroveň řízení

formující činitel

architekt procesů

tvůrce poslání

střední úroveň řízení

osobní koučink

integrující činitel

stratég

výkonná úroveň řízení

tvůrce příležitostí

tvůrce způsobilostí

řídící element výkonnosti

Spirituální osobnost preferuje týmové vedení s důrazem na posilování silných tvůrčích
individualit. Pohybuje se v rozmezí psychických duálů (Vybíral Z. Psychologie jinak. Současná
kritika psychologie. Academia. Praha 2006). Těmito duály jsou:
-

důvěra versus kontrola
delegování versus řízení
koučink versus mentoring
flexibilita versus stabilita

Jako i jiné druhy inteligence se spirituální inteligence řídí specifickými zákonitostmi.
Mimořádně významné pro praxi leadershipu a personalistiky jsou dvě z nich.
První je nazýván zákonitost „bezpodmínečné lásky“. Rozumíme jím přirozenou touhu
a potřebu po přijímání sebe i druhých (pozitivní, vstřícný postoj a vztah). Východiskem je
naučit se v první řadě poznávat sám sebe a také si sám sebe vážit a mít se rád. Uvědomovat
si současně, že nic není dokonalé (a nikdo).
Druhou zákonitostí je zákon tendence k rovnováze. Vyjadřuje skutečnost, že životní
rovnováha je podmínkou správného fungování osobnosti a předcházení krizovým situacím.
Pokud jsou myšlenky, slova, emoce a činy v souladu a rozvíjí se přiměřeně fyzický a duševní
potenciál člověka, jsou dány všechny předpoklady pro jeho rozvoj i profesní růst.
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9. GREGORY BATESON – CO JE TO INSTINKT (2)?
Přinášíme další Metalog G. Batesona (rozhovor, který vedl se svou
dcerou).

Metalog: Co je to instinkt? – 2. část
Dcera: Co by nebylo instinktivní, tati? To učení nebo to mrskání?
Otec: Ne – jen to mrskání.
D: A to učení by tedy bylo instinktivní?
O: No… ano. Pokud by se ten pes nemusel naučit se učit.
D: Aha.
****

D: Ale tati, co se tedy instinkt snaží vysvětlit?
O: Pokoušel jsem se této otázce vyhnout. Víš, instinkty byly vymyšleny dříve, než někdo
věděl o komunikační teorii. Takže je dvojnásob těžké přeložit „instinkt“ do moderních pojmů
a myšlenek.
D: Ano, pokračuj.
O: No víš přece, že v chromozomech jsou uloženy geny a geny že jsou určitým druhem zpráv,
které se týkají toho, jak se organismus vyvíjí a jak se chová.
D: Je vývoj něco jiného než chování, tati? Čím se od sebe liší? A co z toho je „učení“? Je to
„vývoj“ nebo „chování“?
O: Ne! Ne! Ne tak rychle. Vyhneme se těmto otázkám tak, že zahrneme vývoj – učení chování do jednoho koše. Jedno spektrum jevů. A teď si položme otázku, jak přispívá
k vysvětlení tohoto spektra jevů instinkt.
D: Je to ale opravdu spektrum?
O: Ne – mluvím jen velmi přibližně.
D: Aha.
****

D: Ale netýká se instinkt z tohoto spektra jen chování? Není „učení“ určováno pouze okolním
prostředím a ne chromozomy?
O: V tom musíme mít jasno – že v samotných chromozomech nenajdeme žádné chování,
žádnou anatomii a žádné učení.
D: Copak chromozomy nemají svou vlastní anatomii?
O: Ano, samozřejmě. A svou vlastní fysiologii. Ale anatomie a fysiologie genů a chromozomů
není totožná s anatomií a fysiologií celého organismu.
D: Samozřejmě, že ne.
O: Ale je o anatomii a fysiologii celého organismu.
D: Anatomie o anatomii?
O: Ano, stejně jako třeba písmena a slova mají své vlastní formy a tvary a tyto tvary jsou části
slov nebo vět a tak dále – které jsou o něčem.
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D: Aha.
****

D: Tati, a je anatomie genů a chromozomů o anatomii a fysiologii celého organismu? A
fysiologie genů a chromozomů o fysiologii celého organismu?
O: Ne, ne. Nemáme důvod vidět to takhle. Je to jinak. Anatomie a fysiologie nejsou takhle
odděleny.
D: Tati, takže ty zase dáváš anatomii a fysiologii do jednoho společného koše, jako jsi to
předtím udělal s vývojem – učením – chováním?
O: Ano. Jistě.
D: Aha.
****

D: Do toho stejného koše?
O: A proč ne? Myslím, že vývoj je přesně uprostřed tohoto koše. Umístěn přesně v jeho
středu.
D: Aha.
****

D: Pokud mají geny a chromozomy svou vlastní anatomii a fysiologii, pak se nutně musí
vyvíjet.
O: Ano, to z toho vyplývá.
D: Myslíš, že jejich vývoj by mohl být o vývoji celého organismu?
O: Já ani nevím, jaký má tahle otázka vlastně smysl.
D: Já ano. Znamená, že by se chromozomy a geny nějak měnily a vyvíjely během té doby,
kdy se vyvíjí dítě a že tyto změny v chromozomech by byly o změnách dítěte. Určovaly
by je – nebo aspoň částečně by je určovaly.
O: Ne. Myslím, že tak to není.
D: Aha.
****

D: Mají chromozomy schopnost se učit?
O: To nevím.
D: Zní to, jako by to byly černé skříňky.
O: No, ale jestli jsou chromozomy nebo geny schopné se učit, pak jsou to daleko složitější
černé skříňky, než si kdokoli v současnosti dokáže představit. Vědci vždycky předpokládají
nebo doufají, že věci jsou jednoduché, aby pak přišli na to, že nejsou.
D: Ano, tati.
****

D: Tati, a to je instinkt?
O: Co je instinkt?
D: Předpokládat, že věci jsou jednoduché.
O: Ne. Samozřejmě že ne. Vědce je nutno naučit uvažovat právě takto.
D: A já jsem si myslela, že nikoho není možno naučit, aby se pokaždé mýlil.
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O: Mladá dámo, jednak vědu znevažujete, jednak se mýlíte. V prvé řadě se vědci pokaždé
nemýlí, když předpokládají, že věci jsou jednoduché. Hodně často mají pravdu nebo aspoň
částečně pravdu a ještě častěji si myslí, že mají pravdu a navzájem si to potvrzují, čímž jsou
ve svém přesvědčení dostatečně posilováni. A konečně se mýlíte, když tvrdíte, že žádný
organismus není možno naučit, aby se pokaždé mýlil.
D: Když tedy lidé o něčem říkají, že je to „instinktivní“, znamená to, že se pokoušejí věci
zjednodušit?
O: Ovšem.
D: A mýlí se v tom?
O: To nevím. Záleží na tom, co mají na mysli.
D: Aha.
****

D: Kdy to dělají?
O: Ano, tohle je lépe položená otázka. Říkají to tehdy, když vidí nějaké stvoření, jak něco dělá
a když přitom ví, že: zaprvé, že se to to stvoření nenaučilo a za druhé, že je to stvoření příliš
hloupé na to, aby pochopilo, proč to dělá.
D: Ještě někdy?
O: Ano, když vidí, že všichni jedinci určitého druhu dělají za stejných okolností totéž; a pak
když vidí, že živočich dělá stále totéž, i když se okolnosti změnily, takže svým jednáním
nemůže dosáhnout původního cíle.
D: Takže to jsou čtyři způsoby, jak rozeznat, zda je určité chování instinktivní.
O: Ne. Jsou to čtyři podmínky, za nichž vědci mluví o instinktu.
D: Ale co když některá z těchto podmínek chybí? Instinkt mi zní dost podobně jako zvyk či
návyk.
O: Ale zvyky jsou naučené.
D: Ano.
****

Pokračování tohoto metalogu bude následovat příště.
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10. VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRŮMYSL 4.0
Seriál čtyř článků o digitalizaci světa práce uveřejnil na svém webu německý
Bundesinstitut für Berufsbildung (https://www.bibb.de/).
Přeložený článek zveřejnil na webových stránkách Národní ústav pro vzdělávání:
http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/vzdelavani-pro-prumysl-4-0

Třetí část seriálu se zamýšlí nad tím, jak by mělo konkrétně
vypadat vzdělávání (nejen) v duálním systému, aby
odpovídalo všem změnám a novým požadavkům průmyslu
4.0. První část seriálu představila pojem průmysl 4.0
(Newsletter č. 7), druhá část pak kompetence, které budou
stále žádanější na trhu práce (Newsletter č. 8).
Rostoucí akademizace odborného vzdělávání klade nejen na
duální systém nové nároky. Každý systém vzdělávání musí
být schopen zprostředkovat žákům všechny požadované
kompetence, a to v atraktivní formě. Právě zde tak mohou
nové digitální výukové technologie sehrát významnou roli. Svůj význam budou ale
samozřejmě i nadále mít tradiční (možná mírně upravené) formy výuky a učení. V neposlední
řadě je nutné se zabývat rolí učitelů a školitelů. Budou se muset stát v budoucnosti nejen
experty ve svém oboru, ale také experty na mediální didaktiku, kteří jsou schopni pracovat
s webem 2.0, tablety, platformami a systémy pro řízení výuky (Learning Management Systém
/ LMS).

Nové metody a formy výuky v počátečním vzdělávání
Využívání digitálních médií v odborném vzdělávání nemůže být samozřejmě samoúčelné.
Je nutné vyzkoušet, jak mohou tyto nové technologie využívané v rámci vzdělávání pomoci
při naplňování všech pedagogických cílů stanovených v systému duálního odborného
vzdělávání. Důležité jsou zejména následující tři požadavky[1].
1. Vzdělávat s důrazem na činnosti a procesy
Dnešní učební dokumenty zohledňují změny ve světě práce a umožňují podnikům, aby
realizovaly odbornou přípravu tak, aby odpovídala aktuálním potřebám. Základem jsou
vzdělávací plány orientované na činnosti, které se skládají z učebních úloh a pracovních
úkolů. Tím dochází ke zprostředkování procesního myšlení a přístupu, které jsou typické pro
moderní výrobní systémy podniků. Digitální média mohou vše výraznou měrou podpořit,
nelze je však chápat jako povinné. Nepředstavují jediné možné řešení při tvorbě moderního
odborného vzdělávání. „Orientace na činnosti“ je klíčová pro strukturování procesů výuky,
pro využívání médií ve výuce, volbu didaktických metod a pro určení potřebného času
nebytného pro danou pracovní činnost.
Díky stále rostoucí komplexitě vzdělávacího obsahu získává orientace na procesy v rámci
vzdělávání 4.0 na významu. V popředí již nestojí zvládání jednotlivých technologií a výrobních
postupů, ale znalost typických pracovních a obchodních procesů. Dovednosti a znalosti je
nutné odvodit z těchto pracovních procesů. V podnikové praxi lze identifikovat pracovní
úkoly (případně dílčí úkoly). Na jejich základě dochází k vývoji učebních úloh a pracovních
úkolů pro učně.
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2. Poskytovat vzdělávání orientované na kompetence a praxi
Důležitá výzva pro duální vzdělávání spočívá v nutnosti připravovat
pracovní úkoly, které odpovídají reálným podnikovým činnostem, případně
zpracovat obsah odborné teorie tak, aby učni mohli jednat samostatně
a aktivně, mohli se učit pokud možno co nejblíže reálnému pracovnímu
prostředí a soustředit se na pracovní proces. V jádru se tedy jedná
o požadavek poskytovat učňům vzdělávání, které se orientuje na praxi
a rozvoj kompetencí.
Digitální výukové technologie otevírají nové možnosti pro rozvoj na praxi orientované výuky
na pracovišti. Kromě toho mohou pomoci vytvořit most mezi oběma místy, kde je výuka
realizována – tedy mezi podnikem a odbornou školou. Zjednodušují výměnu vědomostí
a informací mezi učiteli, instruktory a učni a umožňují přenos vědomostí a znalostí v rámci
skupiny žáků.
3. Proměnit roli učitelů a školitelů, kteří by se měli stát kouči a průvodci procesem učení
Skupinová výuka nebo výuka v projektových týmech, v rámci kterých jsou učni vysoce
samostatní a aktivní, vyžaduje nový typ učitelů a školitelů. Ti musejí i nadále fungovat jako
zprostředkovatelé odborných znalostí, ale na druhé straně si musejí osvojit novou roli. Měli
by se stát kouči, průvodci procesem učení, kteří učňům nejen přednášejí, ale vedou je
k samostatnému a problémově orientovanému jednání a jsou schopni produktivně využívat
digitální výuková média. Krátce řečeno, k požadavkům na profil učitelů a školitelů bude
v budoucnosti patřit také schopnost vytvářet virtuální scénáře výuky. Musejí mít zároveň
i praktickou představu o tom, jak lze média integrovat do dané organizační struktury podniku
(integrace médií).[2]

Digitální výuka v rámci odborného vzdělávání a přípravy
Při používání termínu „digitální výuka“ je potřebné rozlišovat mezi
výukou, která vede k osvojování si (využívání) digitálních
technologií, a výukou využívající digitální technologie. Samozřejmě
je možné, aby výuka týkající se průmyslu 4.0 z velké části využívala
tradiční formy, jakými jsou klasické vyučovací hodiny, praktická
cvičení, školení, samostudium apod. Jinými slovy, vzdělávání pro
digitální, propojený průmysl je i nadále založeno na obvyklých, „analogových“ metodách.
Vzhledem k tomu, že řada nově požadovaných kompetencí úzce souvisí s propojenými
systémy, je logické, že se i procesy výuky budou stále více propojovat.
Využít lze na jedné straně technologie, jako například platformy pro řízení výuky nebo
výukové aplikace, na druhé straně – a to je zde důležitější – i nové formy výuky, například
mikro-učení, virtuální třídy, online fóra a komunity pro sociální učení v propojených
skupinách. Je nutné zdůraznit, že výuka využívající digitální technologie automaticky
podporuje osvojování si digitálních technologií. Například znalosti a dovednosti potřebné pro
využívání platforem a systémů pro řízení výuky se nijak zásadně neliší od těch potřebných
pro využívání komplexních platforem pro správu a řízení dokumentů. Virtuální třída není
v zásadě nic jiného než online mítink nebo videokonference.
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Některé kompetence pro průmysl 4.0 lze zprostředkovat pouze tehdy, jsou-li využity
odpovídající technologie. Tak je tomu například v případě spolupráce v rámci virtuálních
a projektových týmů, která je v současné době běžná v mnoha „4.0 podnicích“. Požadované
kompetence nelze zprostředkovat analogově – například pomocí běžného vyučování. Jinak
formulováno, využívání digitálních výukových technologií nezvyšuje pouze efektivitu
zprostředkování odborného obsahu, ale podporuje zároveň i rozvoj dovedností potřebných
pro práci v propojených podnicích.
Je důležité zdůraznit, že:



vzdělávání pro průmysl 4.0 může být realizováno digitálními, ale také tradičními
metodami;
existuje celá řada digitálních metod, které jsou velmi vhodné pro zprostředkování
kompetencí 4.0.

Následující scénáře výuky jsou důležité pro osvojení si kompetencí
potřebných v rámci průmyslu 4.0.
Blended Learning
Pod pojmem Blended Learning (někdy také b-learning) rozumíme prezenční formu výuky,
která je doplněna vybranými formami e-learningu (jako jsou například digitální testy,
moduly pro samostatné učení, virtuální třída). Ve virtuálním prostoru lze organizovat online
setkání, sdílet informace s dalšími účastníky nebo společně zpracovávat zadané úlohy.
Virtuální třídy jsou v současné době většinou součástí systémů pro řízení výuky a lze je
využívat pomocí počítačů, tabletů a částečně i smartphonů. Systém pro řízení výuky tak
většinou slouží jako kanál pro zasílání, výměnu výukových materiálů a pro dokumentaci
učebních procesů.
Mikro-učení / Vzdělávání na míru (Micro-Learning / On-Demand-Learning)
Pojem mikro-učení označuje výuku pomocí didakticky zpracovaných, mediálních výukových
modulů (rozsah 5–10 minut), na kterých jsou žáci schopni pracovat samostatně. Témata
jsou blízká praxi a jejich cílem je to, aby si žáci osvojili praktické znalosti a dovednosti.
Označením „vzdělávání na míru“ rozumíme spontánní učení, které není nařízené „shora“
a které lze realizovat kdykoliv a kdekoliv pomocí koncových přístrojů, jako jsou smartphony
a tablety. Požadovaný modul si z nabídky může vybrat učitel, školitel, spolupracovník nebo
žák podle potřeby. Může tak vyřešit konkrétní problém nebo zaplnit mezeru ve
vědomostech (často se také mluví o „Performance Support“).
Fóra, komunity, Peer-to-peer sítě (P2P)
V posledních letech vzrostla výraznou měrou obliba sociálních sítí (WhatsApp, Facebook,
LinkedIn, Snapchat, Instagram, Yammer nebo Slack). Neslouží sice jako výukové prostředky,
ale pomáhají s vyhledáváním a kontaktováním vhodných partnerů, kteří mohou pomoci
osvětlit konkrétní téma nebo vyřešit daný problém. Umožňují zakládat uzavřené skupiny,
takzvané „Communities of Practice“, které slouží k výměně odborných informací. V rámci
těchto skupin odborníci sdílejí informace o konkrétních tématech, zodpovídají své otázky
a navzájem se podporují.
Ve virtuálních fórech si žáci a učitelé/školitelé mohou vyměňovat texty. Příspěvky jsou
vloženy na webovou stránku, učitelé nebo žáci mohou odpovědět na otázky nebo texty
komentovat. Fóra jsou využívána zejména při neformální výměně informací jako doplněk
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k formálním výukovým modulům a jednotkám. Fóra jsou většinou strukturovaná podle
témat, díky tomu mají uživatelé přehled o jednotlivých příspěvcích. „Peer to Peer“ (P2P)
označuje výměnu informací mezi žáky, kteří se navzájem podporují prostřednictvím
sociálních sítí nebo fór, vyměňují si zde materiály a společně pracují na zadaných úkolech.
Expertní systémy, znalostní platformy
Také expertní systémy, databanky nebo znalostní platformy podporují zpravidla spíše
situativní, informální učení v kontextu daného oboru a povolání než formální učení ve
smyslu strukturovaných výukových procesů. V současné době již existuje řada platforem,
kde jsou shromažďovány informace k danému oboru, ve kterých lze různými způsoby
vyhledávat potřebné informace.
Otevřené vzdělávací zdroje (Open Educational Resources, OER)
Řada digitálních výukových a znalostních zdrojů je otevřená a je možné je volně využívat,
často na základě CC licence (licence Creative Commons), proto se často používá termín
otevřené vzdělávací zdroje. Nejznámějším příkladem je wikipedie. Existuje řada podobných
nabídek, v neposlední řadě také od vysokých škol nebo v rámci platforem, jako jsou
YouTube nebo iTunesU.
Sdílení dokumentů, spolupráce
Pod tímto pojmem si můžeme představit platformy a systémy, které podporují virtuální
spolupráci (a tím také sociální učení). Umožňují práci na dokumentech, jejich archivaci,
zveřejňování, komentování, ale také jejich sdílení a výměnu prostřednictvím různých
koncových přístrojů. K tomu také většinou patří komunikativní a administrativní funkce,
které podporují dodržování pracovního postupu (workflow).
Mobilní učení
Pod pojmem mobilní učení nechápeme pouze učení pomocí smartphonu nebo tabletu.
Spíše tak označujeme způsob učení, kdy jednotlivci mají vždy dle potřeby, bez ohledu na
místo a čas, přístup k osobním zdrojům znalostí prostřednictvím různorodých koncových
přístrojů. Tím je umožněno situativní učení orientované na konkrétní činnost.
Využívání herních prvků / gamifikace, simulační hry
Integrace herních elementů do virtuálních vzdělávacích nabídek (například v podobě
různých soutěží) může zvýšit jejich atraktivitu, ale i motivaci žáků. Při simulačních hrách se
jedná o komplexní strategické hry, ve kterých jsou simulovány reálné požadavky nebo
rámcové podmínky.
Učení prostřednictvím augmentované/rozšířené (Augmented Learning), virtuální a 3D
reality
Pod těmito pojmy chápeme rozšíření učení o využívání 3D
brýlí, výkonných mobilních zařízení nebo vizuálních simulací.
Učení pomocí rozšířené reality není realizováno tehdy, když
žák pochopí danou problematiku díky rozšířené realitě, ale
pouze v případě, kdy je žák obeznámen se vztahem těchto
znalostí ke konkrétním činnostem a umí je spojit s konkrétními
pracovními činnostmi. Příkladem mohou být výukové scénáře,
scénáře pro odbornou přípravu nebo také konkrétní situace na pracovišti, kdy dochází
k vizualizaci nebo simulaci komplexních procesů a obsahů. V současné době je tato metoda
většinou využívána pro výuku jednotlivců a pouze zřídka pro skupinovou výuku.
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Elektronické hodnocení (E-Assessment)
Interaktivní testy pro hodnocení a sebehodnocení patří dnes již k běžným prvkům většiny
systémů pro řízení výuky a výukových aplikací. Vedle klasických zkoušek je tak možné
průběžně hodnotit a testovat hravou formou. K dispozici jsou různé varianty odpovědí
(výběr z více možností, volná pole, „drag and drop“ /táhni a pusť/ apod.). Elektronické
hodnocení se hodí pro testy způsobilosti či přijímací zkoušky, ale lze ho také využít při
pravidelných kontrolách získaných dovedností nebo testech znalostí v rámci praktické
odborné přípravy.
Adaptivní výuka
Adaptivní výuka je charakteristická vysokou mírou personalizace. Způsob, jak a co se žák má
naučit, je přizpůsoben jeho individuálním potřebám a možnostem. Základem tedy musejí
být profilové informace o daném žákovi (úroveň znalostí, údaje o jeho výkonu apod.) nebo
je nutné vyhodnotit jeho schopnost učit se (analytika učení / learning analytics), tedy např.
zohlednit čas potřebný k řešení, výsledky testů. Následně je vytvořena vzdělávací nabídka,
která zohledňuje všechny individuální potřeby.
Blogy/Wiki (weby, hypertextové dokumenty)
V rámci sociálního učení ve skupinách a v rámci sítí hrají významnou roli blogy a weby, které
na jedné straně umožňují výměnu informací mezi jednotlivými účastníky, ale nabízejí i řadu
možností, jak mediálně zprostředkovat a poskytnout vědomosti a výsledky učení.
Blogy umožňují, aby jejich autoři v chronologickém pořadí vkládali své příspěvky, ve kterých
mohou upozorňovat na konkrétní témata nebo zdroje a zároveň je mohou opatřovat
komentáři. Obsah je pak dostupný široké veřejnosti, všichni mohou přidávat své vlastní
komentáře. Žáci mohou informovat o pokrocích v učení a tyto zprávy zveřejňovat v rámci
vlastní skupiny.
Na wiki lze ukládat definice a vysvětlení konkrétního pojmu. Uživatelé pak mohou jednoduše při zadání daného hesla získat přehled o daném tématu. V rámci odborného vzdělávání
lze web využít pro shromažďování a diskutování zkušeností žáků týkajících se jednoho
tématu.

Výše uvedené digitální scénáře jsou důležité, neboť podporují:
1. Situativní (situatives Lernen) a informální učení
Výše zmíněné scénáře se hodí zejména pro zprostředkování
vědomostí, které vycházejí z řešení situativních problémů
a z činností, které se odehrávají přímo na pracovišti, ale i pro
další vzdělávání v běžném pracovním životě. Umožňují doplnit
mezery ve znalostech, osvětlit konkrétní problémy nezávisle
na místě a čase s pomocí různých koncových přístrojů (např. mikro-učení, znalostní
platformy / expertní systémy, fóra/komunity, sociální média / chaty, mobilní učení,
otevřené vzdělávací zdroje).
2. Komunikaci, interakci a spolupráci
Tyto scénáře výuky umožňují nejen zprostředkování znalostí, ale i výměnu informací
týkajících se pracovního procesu, diskusi a interakci s ostatními, která může vést až
k vytvoření otevřených nebo uzavřených osobních vzdělávacích sítí (PLN – z angličtiny
Personal Learning Network), které jsou tvořeny skupinami expertů nebo zájemci o stejné
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téma (např. fóra, komunity, sociální média / chaty, blogy/weby, sdílení dokumentů /
spolupráce).
3. Personalizaci a simulaci
Tyto scénáře kromě toho otevírají nové, atraktivní formy zprostředkování vědomostí,
vnášejí například do výuky hravé prvky, využívají 3D simulace a rozšířenou realitu pro
vizualizaci řešení obtížných úkolů na pracovišti nebo umožňují individualizovanou vzdělávací
nabídku (například využívání herních prvků, učení pomocí rozšířené reality, adaptivní učení,
elektronické hodnocení).

Výukový scénář z technických oborů:
Technické obory a oblast techniky je aktuálně v centru pozornosti diskusí, které se týkají
průmyslu 4.0. Právě zde se stále více objevují automatizované výrobní procesy, ve kterých
jsou využívány senzory a aktory (ale i modulární výrobní linky, roboti a nosiče informací na
polotovarech). Typické jsou také výrobní procesy a procesy pro zajištění kvality s dohledem
pomocí videokamer, ale i datové systémy plánování, řízení a logistiky. Zde hrají důležitou
roli i aspekty týkající se zabezpečení sítě a ochrany dat.
Na oblast techniky jsou kladeny vysoké požadavky. Jedná se především o rozsáhlé datové
propojení všech subsystémů a propojení dat týkajících se produktů a výroby s externími
systémy pro vyhodnocování dat. Tato propojení umožňují střednědobé samořízení
výrobních procesů nebo dálkovou údržbu produktů a technických zařízení během provozu.
Podobně vysoké požadavky jsou kladeny na oblast energetické a stavební techniky. Jedná se
zde také o integraci dříve autonomních dílčích systémů, které umožňují například lepší řízení
lidských zdrojů, energie, automatizované zabezpečení budov a inteligentní správu budov
(Facility Management, „Smart home“).
Souhra těchto technologií a systémů vyžaduje také maximální spolupráci různých expertů:
informatici musí spolupracovat více než kdy dříve s mechatroniky, technologové výroby
s elektroniky, obchodníci s mechaniky tak, aby byli schopni dodržet konkrétní požadavky
týkající se vývoje jedné komplexní mechanické součástky.
V tomto ohledu jsou výukové scénáře zaměřené na projekt nebo konkrétní úkol, ve kterých
učňové různých oborů pracují určitou dobu samostatně na společném zadání a jsou řízeni
instruktory v roli koučů, více než ideální. Níže popsaný scénář představuje jeden takový
výukový projekt.
Příkladový scénář: Problémově orientovaná, sociální výuka v oblasti automatizace
domácností (Smart Home)
Žáci mají za úkol vyvinout koncepci systému pro ochranu domácnosti obsahující
bezpečnostní senzory, snímače pohybu, detektory kouře a kamery, které jsou propojené
s mobilními koncovými zařízeními (aplikace na smartphonech). (Pozn. překl.: Přesný popis
jednotlivých fází tohoto výukového scénáře je k dispozici v originálním článku). V tomto
výukovém scénáři hrají hlavní roli sociální média. Výsledky projektu a učení jsou
vypracovány v rámci virtuální spolupráce, jsou digitálně zpracovány a jsou zveřejněny na
sociálních sítích a platformách (v uzavřených skupinách). Každý, kdo má přístup, může
poskytnuté informace dále využívat, diskutovat o nich a hodnotit je. Skoro všechny aktivity
členů týmu jsou tak transparentní, lze je průběžně sledovat a hodnotit. Vedle odborných
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výukových cílů jsou v tomto scénáři rozvíjeny především dovednosti týkající se virtuální
týmové spolupráce a činnostně orientované projektové práce. Žáci různých oborů se učí, jak
samostatně vyhledávat informace na internetu, digitálně zpracovávat a kontrolovat data
a informace a poskytovat je ostatním pomocí různých médií. Nepřímo se žáci seznámí
i s aspekty ochrany dat a osobních údajů (například s ohledem na dokumentaci, sledování
příspěvků, aktivit a poskytování profilových informací). Díky tomu žáci nezískávají pouze
dovednosti spojené s využíváním softwaru pro plánování, vývoj a spolupráci, ale seznámí se
také s možnostmi a riziky spojenými s analýzou a vyhodnocováním citlivých dat ve virtuálním pracovním prostředí.
Organizační předpoklady a rámcové podmínky:
Kdo chce uplatnit výše popsané scénáře v praxi, stojí před řadou výzev. S novými
technologiemi jsou totiž spojeny vysoké kvalifikační nároky na učitele a školitele. Je nutné
také vyřešit otázky týkající se infrastruktury a organizace výuky, například zda učni budou
moci v podniku využívat své vlastní přístroje (například smartphony). Také je otázkou, kolik
času a financí má daná vzdělávací instituce k dispozici.
Zásadní jsou znalosti a technické předpoklady učitelů a školitelů v oblasti nových výukových
metod. Každý, kdo vyučuje, by měl být schopen a připraven učit se, přemýšlet jinak
a ověřovat běžné výukové metody obsažené v kurikulu. Stejně tak důležité jsou
i předpoklady na straně učňů. Ty nelze v žádném případě nazvat přirozenými nadšenci
v oblasti digitálního učení. I oni mají někdy nedostatky a předsudky týkající se virtuálních,
kolaborativních, projektově orientovaných forem výuky. Zatímco v soukromí jsou
smartphony, sociální média a instruktážní videa přijímána a využívána s nadšením, narážíme
mnohdy na odpor, chceme-li je využívat ve škole nebo podniku jako „výuková média“.
Výhodou realizace vzdělávání 4.0 v podnicích je samozřejmě určitý prostor pro experimenty
v rámci běžného pracovního dne. Stejně je ale i zde nutné vytvořit potřebné technologické
a organizační podmínky nezbytné pro realizaci podobných výukových scénářů. Neexistuje
jedno ideální řešení a návod, jak lze v podniku spolehlivě zprostředkovat dané odborné
dovednosti. Je nutné zohlednit dva aspekty:
 Spolupráce mezi institucemi poskytujícími odborné vzdělání
Je nutné vypracovat společný koncept pro výuku ve škole a podniku. Zejména s ohledem na
kompetence týkající se IT a na požadovanou interdisciplinaritu v kontextu průmyslu 4.0 je
důležité spolupracovat v otázce výuky se všemi partnery, kteří se na vzdělávání podílejí.
Mohou to být například i jiné podniky zajišťující odbornou přípravu, se kterými bude
dohodnuta krátkodobá výměna učňů nebo společné výukové projekty. Představit si lze
i spolupráci s nadpodnikovými zařízeními a výcvikovými středisky, která budou na základě
dohody s podnikem poskytujícím odbornou přípravu a/nebo s odbornou školou realizovat
společné vzdělávací projekty. Soulad mezi jednotlivými výukovými místy mohou efektivně
zajistit moderní komunikační technologie a technologie podporující spolupráci. Díky nim
jsou jednotlivé fáze vzdělávání – teorie a praxe – lépe propojeny a dochází k jednodušší
výměně vědomostí a znalostí s ohledem na konkrétní situaci a potřeby („on demand“). Pro
vzdělávání, na kterém se podílí více institucí, nabízejí propojená média nové možnosti.
Projektově orientovaná výuka realizovaná v podniku může být snadno propojena s výukou
teorie a fázemi výuky zaměřenými na reflexi dané problematiky na odborné škole.
Jednotlivé výsledky mohou být zdokumentovány například v elektronických denících (eportfolia), na webech nebo blozích – případně také v podobě videí. Všechny digitální
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materiály mohou být připraveny, dokončeny a dále rozvíjeny v kontextu školní nebo
podnikové výuky. Na závěr lze tyto digitální výukové projekty archivovat na intranetu nebo
v učňovském cloudu daného podniku a uchovat je tak pro další potřeby.
 Výuka na pracovišti pomocí stanovišť
Pro individualizovanou výuku na pracovišti, která reflektuje
konkrétní situaci, jsou potřebné modely výuky, které se dají
propojit s vlastním pracovním procesem. Stanoviště
(„Lerninsel“) jsou velmi vhodné pro výuku, ale i pro získání
kvalifikace, zejména pro malé a střední podniky. Učňové
samostatně pracují v malých skupinách na řešení reálných
pracovních zadání. Stanoviště je vybaveno potřebnými pracovními pomůckami a vhodnou
infrastrukturou. Podmínkou je přístup do databank a k digitalizovaným údajům nezbytným
pro výrobní proces.[3]

Softwary a příklady pro tvorbu malých výukových projektů
V této poslední části naleznete tipy a odkazy na praktické příklady využitelné v praxi.
Naleznete zde inspiraci a příklady softwarů, pomocí kterých lze realizovat malé výukové
projekty s učni. Jedná se pouze o příklady projektů, které lze realizovat bez větší námahy
a které se dají uplatnit v podnikových podmínkách. Měly by sloužit jako inspirace pro rozvoj
vlastních projektů.
Programování a tvoření s programovacím jazykem Scratch (https://scratch.mit.edu/)
Programování je pro mnohé velmi komplikované a je často vnímáno jako oblast, se kterou
mají co do činění pouze informatici. Programovací jazyk Scratch byl vyvinut, aby se se
základy programování mohli seznámit začátečníci, děti nebo mladiství. Poskytovatelem je
Massachusettský technologický institut (Massachusetts Institute of Technology, MIT).
Scratch je programovací jazyk, který i začátečníkům umožnuje vytvářet interaktivní příběhy,
animace a hry a sdílet je s ostatními. Při práci s ním dochází k procvičení znalostí
programování a informatiky a jsou rozvíjeny základní dovednosti, jako například
matematické, logické myšlení a kreativita. Díky výhradně graficky ztvárněné ploše je Scratch
vhodný také pro ty, kteří mají problémy s jazykem, větnou skladbou nebo s psaním na
klávesnici. Scratch je k dispozici bezplatně. K používání je potřeba pouze aktuální prohlížeč
s flashplayerem a dostatečně velkou obrazovkou. K dispozici je také offline editor. Díky účtu
učitele mohou učitelé a školitelé vytvořit Scratch pro skupinu žáků.
Příklad využití:
Díky jednoduchému způsobu používání, zejména v kombinaci s modely robotů (například
Lego nebo Fischertechnik), nabízí Scratch velmi dobré možnosti, jak si lze při konkrétním
využití – například při řízení robotů – zábavnou formou osvojit základy programování.
Integrované učení s Blink.it (https://www.blink.it/)
Právě situativní a informální získávání znalostí a dovedností lze usnadnit pomocí malých
jednotek učení (Micro-Learning), které si mohou učni zobrazit na smartphonu nebo tabletu.
Vhodné jsou například krátké videonávody, které si dnes může každý jednoduše vytvářet
sám. Blink.it je webový nástroj, který je možné používat na počítači nebo na mobilních
koncových přístrojích. Jádrem jsou takzvané „blinks“, malé jednotky učení ve formě videí,
grafik, textů a kvízových otázek, které jsou účastníkům zasílány mimo běžnou výuku, aby
v rámci běžného pracovního dne získali impulzy pro vyzkoušení toho naučeného. Tyto
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„blinky“ mohu jednoduše vytvářet učitelé nebo školitelé sami; účastníci jsou o nových
jednotkách informováni e-mailem. Na rozdíl od ostatních rozšířených systémů řízení výuky
boduje tento nástroj především díky přehlednému designu a jednoduchému ovládání.
Příklad využití:
Blink.it může být využíván učiteli nebo školiteli jako nástroj pro zasílání učebních obsahů
žákům. Zajímavější je však, když učni sami převezmou roli zprostředkovatelů vědomostí.
Mohou si například vést digitální deník, ve kterém mohou v určitých intervalech zaznamenávat ve formě jednotek (blinků) vzdělávací obsahy, se kterými se seznámili ve škole
nebo podniku. Díky tomu si nejen lépe zapamatují to, co se naučili, ale posílí si tak i své
mediální kompetence. Takto vytvořené „blinky“ lze využívat ve výuce současných nebo
budoucích žáků.
Základy programování s Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/)
Moderní počítače jsou stále více uživatelsky přívětivé. To s sebou však přináší fakt, že
uživatelé jsou stále méně konfrontováni s tím, jak počítače fungují „uvnitř“. Počítač
„Raspberry Pi“ představuje opačný přístup: bez obalu a periferních přístrojů se přístroj
velikosti kreditní karty soustředí na to podstatné a nechává dostatek volného prostoru, aby
si uživatelé mohli vyzkoušet programování a zažít „Physical Computing“ na vlastní kůži.
Raspberry Pi je minipočítač s ARM procesorem, ke kterému se dá připojit monitor, myš
a klávesnice. Přes rozhraní GPIO se dají připojit i elektronické součástky jako LED, které
mohou být řízeny počítačem. Ovládání je řízeno pomocí příkazových řádků. Raspberry Pi byl
vyvinut, aby si mladí uživatelé mohli jednoduše osvojit znalosti hardwaru a programování.
Díky jeho vysoké flexibilitě a přizpůsobivosti je využíván i v jiných souvislostech, například
při řízení robotů, jako multimediální server nebo vývojová deska. Nízká cena, kolem 30 €,
zvyšuje atraktivitu využívání Raspberry Pi ve vzdělávacím kontextu.
Příklad využití:
V případě, že by vám nestačily možnosti, které nabízí Scratch jako pedagogická pomůcka při
seznamování se s tématem programování, je Rapsberry Pi správná volba. Můžete připojit
externí periferní přístroje a díky tomu získáte možnost zařadit do výukového projektu
programování řídicích jednotek.
Poskytovat a/nebo vytvářet digitální mikro vzdělávací obsahy
Právě situativní a informální získávání znalostí lze usnadnit pomocí malých učebních
jednotek (mikro-učení), které si mohou učni podle potřeby znovu přehrát na smartphonu
nebo tabletu. K tomu se hodí krátká videa s návody, která lze v dnešní době jednoduše
vytvářet a poté zveřejňovat na sociálních sítích nebo na podnikovém intranetu. Mediální
„profesionalita“ je přitom většinou méně důležitá než samotný odborný obsah. Samozřejmě
je již řada vzdělávacích obsahů volně dostupná na síti, učitelé a školitelé je mohou
jednoduše vyhledat a cíleně využívat.
Příklad využití:
Žáci společně identifikují různá problémová zadání v daném
vzdělávacím obsahu a ve skupinách vytvoří krátká videa, ve
kterých vysvětlují jednu nebo více dílčích úloh. K tomu musejí
samostatně vyhledat potřebné informace, zeptat se odborníků
v podniku, řešení (provedení) zadání mohou zdokumentovat pomocí videa nebo
smartphonu. Výsledky by pak mohly být zveřejněny na speciálně zřízeném vzdělávacím
webu a využívány jako pomůcka v rámci pracovního dne v podniku nebo výuky ve škole.
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Tvorba znalostních testů pomocí Testmoz (https://testmoz.com/)
Pro hodnocení získaných kompetencí učňů se vedle formálního hodnocení hodí malé testy
a kvízy, které lze snadno vytvářet a připravovat. Výsledky testů mohou sloužit jako podklad
pro zjišťování potřeb jednotlivých žáků a pro následné přizpůsobení výuky těmto potřebám.
Většinou jsou potřebné programy integrovány v běžných systémech pro řízení výuky (např.
Moodle). Vedle toho ale existuje i řada jiných řešení, jako například Testmoz. Jednoduchý
a snadno ovladatelný program je v základní verzi zadarmo a umožňuje vytvářet ano/ne
otázky, otevřené otázky a testy s více možnými správnými odpověďmi. Vytvořené testy
mohou být chráněny heslem. Ten, kdo test vytvořil, získá data týkající se výkonů účastníků,
odpovědi a průměrné hodnoty. Registrovat se nemusí ani tvůrce testů ani účastníci.
Příklad využití:
Jako u krátkých instruktážních videí a jiných kompaktních jednotek
si mohou žáci jednoduše vyzkoušet roli vzdělavatelů tím, že
vytvoří testy na konkrétní téma pro své spolužáky a kolegy. Testy
vytvořené učiteli, školiteli a učni mohou využívat ostatní žáci jako
pomůcku při výuce.
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11. OSAMĚLOST (2)
Dnes si povíme o seznamovací strategii, ale předem ještě několik slov o „osamělých“. Je
rozdíl mezi osamělostí žen a osamělostí mužů. U žen se mnohem méně projevuje vztahová
prázdnota, mají daleko větší schopnost i možnost náhrady. Od různých pomáhajících aktivit
ve svém okolí, až po investice do dětí. Jen se v řadě případů ukazuje, že osamělé ženy bývají
matkami pozdějších osamělých mužů.
Proto je zajímavější se podívat na osamělé muže. Rodinná zázemí jsou si navzájem podobná.
Osamělí byli výrazně přivlastňováni matkou a ztratili otce. Tím se nemíní, že nemají otce, ale
to, že otec byl tak zpochybňován. Otcové v rodinách osamělých mužů se velmi často ocitají
v roli izolované, ať již jako izolovaný despota, nebo izolovaný slaboch. Matky těchto mužů na
počátku manželství sice ztratí moc, ale získají na svou stranu děti. Syn je v koalici s matkou
natolik, že to může někdy působit jako by byl homosexuál. Syn převezme matčin despekt
k otci a vidí jej jako naivní postavu.
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Současná narcistická kultura je nedospělá a patří k ní pocit osamělosti,
pochyby o sobě samém, a tím i o své sexuální roli.
Kdo se míní vrhnout do dobrodružství seznamování pomocí inzerce, tak
by měl znát i tvrdá pravidla sňatkového trhu. Kdo hledá koho, a proč tak
často lžeme? Typické chování: muži se rádi chlubí materiálními
hodnotami a zveličují svou ochotu navázat pevný vztah. Ženy si zase
ubírají léta a přikrášlují svůj zevnějšek. Muži ve své starosti o reprodukci
hledají mladé, zdravé a věrné ženy, kdežto ženy dávají přednost
v inzerátech starším mužům, kteří by hmotně zabezpečili rodinu a starali se o děti
(i nevlastní). Z výzkumů inzertní strategie se ukazuje, že přibližně 70 procent žen užívá jako
lákadlo svůj vzhled, na druhé straně jen 35 procent mužů hledá atraktivní ženu a jen 17
procent žen hledá dobře vypadajícího muže.
Muži podávají „sňatkových, seznamovacích“ inzerátů více a na inzeráty žen odpovídají
dvakrát častěji.
Krátce: Muži se nabízejí a ženy vybírají. Ženy tak mohou očekávat v průměru pětkrát více
odpovědí na svůj inzerát než muži.
A jaká je taktika? Poznámka, že se jedná o atraktivní ženu, blondýnu, přiměje mnohem více
mužů k odpovědi, než když se uvede VŠ vzdělání a finanční nezávislost. Vydělávejte více než
muži, ale nedávejte jim to najevo, mějte vždy o trochu méně než muži, nechte jim zdání, že
jsou výkonnější.
Další faktor úspěšnosti inzerátu: Ženy dostávají tím více odpovědí, čím vybíravěji je podaný
inzerát formulován a čím mladší je žena. Těm nejúspěšnějším je okolo 35 let, nejméně
úspěšná je věková skupina okolo 48 roků. U mužů je tomu naopak: nejlepším kandidátem je
okolo 43 roků, nejméně oblíbený je věk okolo 32 let. Přitom při seznámení vydrží více než
měsíc okolo 15procent takto navázaných vztahů.
S přibývajícím věkem vykazují ženy v seznamovacích rubrikách tendenci klást na partnera
stále menší nároky, zatímco u mužů je tomu naopak. S přibývajícími léty náročnost
paradoxně roste. Teprve okolo 55let se muži umoudří a mírní nároky (ani se není proč divit).
Mnoha lidem však seznámení na inzerát přinese zklamání, od podvodníků a podvodnic, kteří
se přímo živí „seznamováním“, nebo hledají mimomanželské úlety, až po nebezpečné zvaní
do bytů. Lepší pověst nemají ani mnohé seznamovací kanceláře, které jsou zprostředkovateli
seznámení, nikoliv výběrem (kvalitativním).
Internetové seznámení je dobré pro nesmělé, kteří se mohou stylizovat do vysněných rolí –
moment osobního kontaktu je tak pro mnohé zklamáním. Nesmělí muži se stávají obětmi
šikovných žen lákajících peníze a oddalující fyzické setkání. Zásada je jasná, nedávat okamžitě
své adresy, setkávat se na veřejném místě, nezvat domů, nezasílat žádné dary.
Pokud uvažujeme o mobilních seznamovacích aplikacích
pomocí smartfonu, ukazuje se v současnosti, že více
seznámení pomocí této techniky vede k navazování známostí
spíše krátkodobých, protože hledající neodolávají hledat
stále „lepšího“ partnera. Stabilnější vztahy, i když jen mírně,
mají lidé, kteří se seznámili klasicky – náhodným setkáním,
potkáním se.
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Bohužel se zapomíná, a to platí pro všechny, i pro romantiky seznámení, že tržní hodnota se
řídí nabídkou a poptávkou, a obchodníci, rozumějme zprostředkovatelé seznámení, jsou
pořád jen obchodníci vydělávající na zájmu o seznámení. A srovnání úspěšnosti inzerce
s klasickým seznámením? Okolo 60 až 70 procent všech lidí pozná svého partnera u přátel a
známých nebo na pracovišti. Jen některé profese to mají těžší, například učitelkám se dost
těžko zprostředkovává partner.
Ale je zde ještě jedno úskalí. Ten, kdo se schází s mnoha potenciálními partnery, nakonec
není schopen rozhodnout se pro žádného z nich. Kdo chce mít mnoho, nakonec není
schopen mít žádného.
Shrňme si základní postřehy pro osamělé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nečekejte na osudové setkání.
Navštivte každou společenskou akci, na kterou jste zváni.
Zkuste možnosti „chatu“ na internetu.
Promluvit si s neznámým člověkem není nic špatného.
Uvažujte o členství v nějakém klubu.
Mít kontakty s druhými lidmi samo o sobě nestačí.
Navštěvujte pravidelně galerie, knihkupectví, různé obchody, kde se můžete dát do
hovoru – nad stejnou knihou apod.
8. Zajímejte se o různé aktivity ve vašem okolí.
9. Nerozlišujte mezi ideálním partnerem a kamarádem. Ideální partner je i kamarád.
10. Na počátku každého seznámení je náhoda.
11. Důvěřujte druhým, ale prověřujte.
12. Pokud jste ale nazlobení na bývalého partnera, rozvádíte se, či jste čerstvě rozvedení
a ještě plni zlosti na bývalého partnera, tak se raději o nic nepokoušejte. Máte příliš
malou naději na perspektivní vztah.
13. Inzerce je taktika, ovšem příliš využívat pouze tuto cestu se nevyplácí.
14. Chovejte se trochu předvídavě a strategicky při četbě inzerátů. Kdo a koho hledá?
15. Pokud vás setkání neosloví, neprotahujte sezení a rozlučte se. Věřte svým pocitům!
16. Nikdy nepřistupujte na setkání v soukromí. Takovou nabídku nechte v koši.
17. Druhý partner se bude asi tak stylizovat do očekávané role, jako vy.
18. A nakonec, raději jednu zkušenost: většinou se seznáme tam, kde to nikdy nečekáme.
Kdo se chce seznámit, tak obvykle vysílá něco jako „loveckou naladěnost“ a druhý to
intuitivně pozná – a odpudí ho to. Kdo by chtěl být loven?
19. Nespoléhejte se jen na jednu metodu seznámení. Nestačí inzerovat a sedět doma.
20. A věřte, že na každého čeká někde někdo. Ale vy „tam“ musíte jít. Kam? Mezi lidi.
A ještě jedno slovo nakonec. Jeden blok vůči seznámení nosíme na obličeji. Kdo se usmívá,
odbourá bariéry k seznámení, hovoru. Mějte pokerovou tvář a každý se vám vyhne. I když
v psaném projevu můžete být přímo virtuóz.
- Jiří Kučírek -
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14. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST
Kniha:
KLÍČE K ŘEŠENÍ
V KRÁTKÉ TERAPII
Autor:
Steve de Shazer
Vydáno:
Portál, Praha,
2017

Kniha:
POSLUŠNOST
VŮČI AUTORITĚ
Autor:
Milgram, Stanley
Vydáno:
Portál, Praha,
2017

Kniha:
SLOVNÍK
SOCIÁLNÍ
PATOLOGIE
Autor:
Bělík, V.,
Hoferková, S.,
Kraus, B. a
kolektiv
Vydáno:
Grada, Praha,
2017

Autor v jedné ze svých nejslavnějších knih – přímo klasice na
téma krátké terapie zaměřené na řešení – používá metaforu
klíčů. Stížnosti jsou jako zámky ve dveřích. Je ovšem jedno, jak
jsou tyto zámky složité, protože k otevření dochází pomocí klíče.
Autor dokonce přichází s myšlenkou univerzálního klíče, tedy
terapeutické intervence, která bude fungovat v širokém spektru
problémových situací. V souladu s tím de Shazer prohlašuje, že
proces řešení je podobnější než problémy, které se snaží lidé
řešit. Autor se ve své knize, v níž je znatelně inspirován Miltonem
Ericksonem a institutem MRI, vrací ke vzniku tradičních technik
terapie zaměřené na řešení (práce s preferovanou budoucností,
výjimkami, mapování změn, práce s kontextem atd.) a ke
kořenům tohoto přístupu. Popisuje experimenty, které jeho tým
prováděl. Jeho kazuistiky připomínají napínavé detektivní
povídky. Kniha je vhodná pro ty odborníky v oblasti pomáhajících
profesí, kterým je blízká představa, že řešení je důležitější než
analýza problémů – tedy pro ty, kdo raději odemykají dveře, než
by zkoumali jejich zámky.
Steve de Shazer byl psychoterapeut a průkopník krátké terapie
zaměřené na řešení, kterou vyvinul se svými kolegy v centru
BFTC v americkém Milwaukee.
Je člověk ve své podstatě dobrý či zlý? Rozhodne se v souladu se
svou morálkou i v zátěžové situaci? Mohli bychom opět
podlehnout propagandě podobně, jak se to stalo téměř před sto
lety v hitlerovském Německu?
V šedesátých letech provedl Milgram sérii experimentů, které
změnily způsob, jímž vnímáme morálku a svobodnou vůli. O
významu těchto experimentů svědčí i mnoho navazujících
výzkumných studií, textů, replikací experimentu. Zájem nejširší
veřejnosti o toto téma se zvýšil zejména po událostech ve věznici
v Abu Ghraíbu. Jak píše Philip Zimbardo v předmluvě, filmoví
tvůrci, které toto téma láká, často v zájmu dramatičnosti zkreslují
skutečnou podobu a průběh experimentů, mnozí odborníci i laici
se pak domnívají, že Milgramovy experimenty znají, ale opak je
pravdou. I proto je třeba se ke zdroji, k popisu experimentů,
jejich analýze a dovozeným poznatkům vracet.
Stanley Milgram byl významný americký sociální psycholog.
Působil na Yaleské a Harvardově univerzitě.
Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické
fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové
pojmy z oblasti oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu
je zejména studium negativních společenských jevů, jejich
etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence. Z tohoto pohledu vychází i výběr uvedených pojmů, které tak mapují
nejen problematiku sociální patologie, ale dotýkají se rovněž
témat psychologických, pedagogických, právních a dalších.
Slovník je určen především:
· odborníkům z oblasti sociální patologie
· studentům oboru sociální patologie a prevence
· studentům a zájemcům o obory, jako jsou např. sociální či
speciální pedagogika, sociální práce, adiktologie
· odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku včetně
uchazečů o obor sociální patologie
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Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní
strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro
společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České
republice?
Publikace představuje vybrané vězeňské gangy, jejich organizační
strukturu, dynamiku, charakter a užívanou symboliku. Charakterizuje nejznámější skupiny hispánských, černošských i rasistických
vězeňských gangů, stejně jako nejvlivnější pouliční a motorkářské
gangy. Podrobným způsobem popisuje rekrutační techniky,
příčiny vstupu do gangu, členskou základnu i nejvýznamnější
současné trendy. Zvýšená pozornost je věnována aktuálnímu
tématu radikalizace ve věznicích, vazbám mezi gangy a problematice extremismu a terorismu.
Publikace je určena především kriminologům, psychologům,
sociologům, příslušníkům bezpečnostních sborů, pedagogům,
studentům vysokých škol sociálního či bezpečnostního zaměření,
ale bezpochyby i širší veřejnosti se zájmem o otázky bezpečnosti
současného světa.
Renomovaní čeští autoři hledají odpovědi na otázky, co je to
krize, co lidé v krizi prožívají, a zejména kdo a jak jim může pomoci. Charakterizují jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat a které vám pomohou provázet
klienta jeho krizí.
Publikace se zaměřuje zejména na krizi pramenící ze ztráty
(něčeho nebo někoho) a na další krize s tím související. Text
čerpá z bohatých praktických zkušeností autorů a prezentuje
velké množství příkladů, příběhů a kazuistik. Publikace zohledňuje i četné legislativní změny (nový občanský zákoník, systémové změny týkající se péče o osoby ohrožené domácím násilím,
zcela novou legislativu upravující práva obětí trestných činů atd.)
a dotýká se aktuálních a často i nových témat – etiky, první psychologické pomoci, psychiatrické léčby, náhlých ozbrojených
útoků apod.
Vztah aplikované psychologie a psychologie jako takové lze
připodobnit ke vztahu mezi užitým uměním a uměním obecně.
Monografie mapuje uplatňování teoretických psychologických
poznatků při praktické činnosti, například v oblasti sociálně
psychologického výcviku nebo ve zcela nových oborech lidské
činnosti včetně IT, inovací a tvůrčího myšlení.
Autoři, pedagogové z VŠAPs (PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.;
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský; prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.;
doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.; PhDr. Jana Vaňková, Ph.D.;
Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.; PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. a Mgr. Pavel
Sládek Ph.D.), se zaměřují především na oblast psychologických
disciplín, personalistiky, marketingu, zdravotnictví, školství a dalších. Aplikovaná sociální psychologie má vedle svého praktického
významu velký přesah do výchozích teoretických disciplín,
kterým umožňuje zpětnou vazbu. Podílí se tak díky své různorodosti a multidisciplinaritě na utváření soudobých paradigmat.
Přínosem aplikované sociální psychologie je flexibilita a rychlost,
se kterou je možné aplikovat obecné poznatky na nové situace a
okolnosti, s nimiž je nutné se vypořádávat v 21. století.
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