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Editorial 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

      dostává se Vám do rukou sedmé vydání čísla časopisu Aplikovaná psychologie/Applied 

Psychology. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout první ze dvou letošních čísel časopisu a jsme rádi, 

že nám stále zachováváte svoji přízeň. V sedmém čísle jsme pro Vás připravili sedm článků a jednu 

recenzi.  

      Můžete se těšit na příspěvky autorů například z oblasti psychologie práce, psychospirituální 

problematiky, profesního vzdělávání, paliativní péče či na bližší seznámení se s významnou osobností 

celostní medicíny a význačnou osobností v oblasti psychosomatiky - Michaela Balinta. Uvítáme i Vaše 

příspěvky, z aplikace psychologie v nejrůznějších oblastech širokého spektra oborů, jak výzkumných, 

tak praktických, které můžete zasílat na emailovou adresu redakce@vsaps.cz.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jménem redakční rady časopisu: 

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

výkonný redaktor 
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Stručná historie psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku 

v mezinárodním kontextu a její významní představitelé 

A Brief History and Important Representatives of Czech and Slovak Work  
and Organizational Psychology in the International Context  

Karel Paulík, Simona Oľhová 

 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá vývojem psychologie práce a organizace v ČR a SR od vzniku ČSR do současnosti 

s ohledem na trendy světového vývoje, situaci na Severní Moravě a na osobnosti, které se na tomto 

vývoji významně podílely. Po vzniku ČSR se zde úspěšně rozvíjela psychotechnika podporovaná 

spoluprací s odborníky z dalších průmyslově rozvinutých zemí. Psychologická hlediska se uplatňovala 

při výběru a rozmisťování zaměstnanců i uchazečů o studium. Byla publikována řada odborných textů. 

V padesátých letech minulého století však došlo k výraznému útlumu, který byl překonán až po deseti 

letech stagnace. Další změny přinesla ekonomická transformace v devadesátých letech, kdy ve větší míře 

nastal přesun psychologických služeb z jednotlivých firem do externích organizací. 

 

Klíčová slova  

Psychologie práce a organizace, psychotechnika, historie, odborný rozvoj, významné osobnosti 

 

Abstract  

The paper deals with the development of work and organizational psychology in the Czech and Slovak 

Republic since the establishment of Czechoslovakia to the present with regard to world trends, with 

particular attention paid to the authors’ workplace in North Moravia. The study also focuses on 

personalities who contributed significantly to this development and provides an overview of their 

publications. The interest in psychological services in economically developed countries began to 

intensify due to the need to solve relatively new problems related to the increasing demands on workers 

and the organization of their work activities. After the establishment of Czechoslovakia, psychotechnics 

supported by cooperation with experts from other industrialized countries developed quite successfully. 

Workplaces providing psychological services in companies were established also at the central level. 

Psychological aspects were applied in the selection and placement of employees and applicants.  

A number of professional texts were published. However, in the fifties of the 20th century, the 

development was discontinued due to the economic and political conditions. After ten years of 

stagnation, the activity of psychological workplaces in companies and their management units was 
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gradually renewed or newly started in the sixties. The discipline also gained the attention of scholars. 

Further changes were brought by the economic transformation in the 1990s, when psychological services 

transferred from individual companies to external organizations. 

 

Keywords  

Work and organizational psychology; psychotechnics; history; professional development; important 

representatives 

 

 

Úvod 

Cílem našeho příspěvku je stručně nastínit vývoj psychologie práce a organizace (PPO) 

v Československu od jeho vzniku a posléze po rozdělení v roce 1993 v ČR a SR s ohledem na trendy 

světového vývoje. Předmětem zájmu je rovněž situace na Severní Moravě, kde oba autoři působí. Dále 

je věnována pozornost také osobnostem, které se na tomto vývoji významně podílely, a jejich 

publikacím. K průvodním znakům industriálního rozvoje v hospodářsky vyspělých zemích lze řadit 

nárůst nároků na zaměstnance i nároků na organizaci jejich pracovních činností v souvislosti se zvyšující 

se obtížností a složitosti pracovních úkonů i se zvyšováním počtu zaměstnanců a jejich koncentrací 

v určitém prostoru. To při růstu průmyslové výroby a důrazu na zisk přinášelo nové, dosud neznámé  

i neočekávané problémy. Ve snaze o jejich řešení se nezřídka ukázaly stávající zavedené postupy jako 

málo účinné a zvýraznila se potřeba zapojení specialistů, schopných poskytovat odborné psychologické 

služby.  

Pro obor aplikující psychologické vědecké poznatky do oblasti pracovních aktivit člověka se 

užívá různých označení podle toho, která hlediska jsou akcentována (např. psychologie práce /work 

psychology, occupational psychology, vocational psychology/; průmyslová psychologie /industrial 

psychology/, personální psychologie /personal psychology/; inženýrská psychologie /engineering 

psychology/; organizační psychologie /organizational psychology/ apod.). V poslední době se pro celou 

oblast psychologie v tomto kontextu rozšířil zejména pojem psychologie práce a organizace (work and 

organizational psychology). Jeho obsah lze stručně charakterizovat (srovnej Paulík, 2018) jako 

komplexní analýzu působení vnějších pracovních podmínek na člověka a současně analýzu vlivu 

lidských vlastností a chování na výsledky a průběh pracovních činností. V Československu se 

psychologie práce a organizace vyvíjela v souvislosti s ekonomickou, politickou i sociální situací doma 

i ve světě. Náš příspěvek sleduje tento vývoj s ohledem na osobnostní vklad některých odborníků, kteří 

se na něm podíleli podstatnou měrou.  
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Vývojové trendy PPO ve světě 

Ve světě lze ve vývoji PPO zaznamenat dva obecnější trendy (srov. Paulík, 2018). Jeden z nich 

představuje přístup, jehož představiteli jsou F. W. Taylor či manželé F. B. a L. E. M. Gilbrethovi  

a psychotechnika. Druhý přístup reprezentovaný výzkumy R. Maya a spolupracovníků (Hawthornské 

studie lidských vztahů – human relations) se vyznačuje akcentem na sociální souvislosti lidské práce, 

zejména na interpersonální vztahy účastníků pracovních procesů v organizacích ve vertikální  

i horizontální rovině.  

 

F. W. Taylor (1856-1915) je považován za zakladatele vědecké organizace práce. Ta by se 

měla podle Taylora opírat o výběr pracovníků s nejlepšími předpoklady pro danou práci. Tyto 

předpoklady by pak bylo potřebné systematicky dále rozvíjet vhodným zácvikem (osvojení 

nejúčinnějších pracovních postupů). Způsob, jakým zaměstnanci plní svěřené úkoly, je třeba 

důsledně kontrolovat a vyšší výkonnost podněcovat finančními odměnami. Smyslem Taylorových 

komplexních opatření bylo tedy na vědecké bázi vybrat, zacvičit a vychovat potřebné pracovníky 

a nahradit přitom tradiční a přežité pracovní postupy novými, až do detailů vědecky podloženými. 

Při zavádění opatření do praxe je potřebná spolupráce mezi dělníky a vedením s vymezením 

odpovědnosti obou zúčastněných stran.  

 

Mnohé z toho, čím se Taylor programově zabýval, se stalo předmětem zájmu studia dalších 

badatelů, např. F. B. Gilbreth (1868-1924) a jeho žena L. E. M. Gilbreth (1878-1972) se zaměřovali na 

zlepšování pracovních postupů tak, aby nedocházelo ke zbytečné námaze a nadměrné únavě pracovníků. 

Při analýze pracovních postupů využívali pohybových studií, které zdokonalili.  

 

Psychotechnika 

Psychotechnika je označením praktických aplikací poznatků do oblasti práce s lidmi  

a psychologie v hospodářské sféře. Tento pojem zaváděl W. Stern (1871-1938). Podle něj jsou pro 

aplikace psychologie v lidském životě dvě hlavní možnosti. Jednu z nich představuje psychotechnika 

umožňující díky využití psychologických poznatků nejlepší praktické řešení problémů lidí v různých 

oblastech života společnosti. Druhou je psychognostika aplikující odborné psychologické znalostí při 

poznávání lidí. Na Sternovo široké pojetí psychotechniky navázal H. Münstenberg (1863-1916). Podle 

jeho názoru psychotechnika zahrnuje využití psychologie v řadě oblastí lidského života. Vedle 

průmyslové výroby, zdravotnictví, jde např. o výchovu vzdělávání, umění či právo (srov. Plháková, 

2006). 
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V praxi se psychotechnika vyznačovala zejména důrazem na výběr vhodných pracovníků na 

základě individuálních předpokladů pro konkrétní práci a na jejich zácvik. Vycházela přitom 

z diagnostiky individuálních předpokladů uchazečů a rozborů pracovních činností. Zabývala se rovněž 

racionalizací pracovních postupů, úpravou pracovního zařízení a prostředí i poradenstvím při volbě 

povolání a řešení osobních problémů (srov. Bureš, 1967).  

K rozvoji tvorby a využívání psychologických diagnostických testů přispěla potřeba zkvalitnit 

výběr vojáků pro důležité funkce v armádě při vstupu USA do první světové války 1917. Psychologické 

poznatky týkající se nejen výběru vojáků se významně uplatňovaly i během druhé světové války (srov. 

Kollárik, Letovancová, Výrost, & kol., 2011).  

Po válce se předmětem odborně psychologického zájmu staly i komplexněji nazírané problémy 

pracovního procesu a jeho podmínek. Dále se rozvíjely psychodiagnostické metody. Vědecký výzkum 

se zaměřoval na otázky interakce osobnosti člověka (v jejím individuálním i sociálním rozměru) s prací 

a pracovními podmínkami. Studovaly se determinanty organizace a řízení práce, pracovní motivace, 

spokojenosti, využívání technologických zařízení, apod. Přitom vyvstávala nutnost uplatňování 

interdisciplinárního přístupu integrujícího poznatky různých vědeckých oborů.  

 

Psychotechnika v Československu 

Českoslovenští představitelé psychotechniky mezi dvěma světovými válkami, jako V. Forster, 

K. Lörsch, J, Váňa, J. Doležal, O. Říha, E. Bena, C. Stejskal, F. Šeracký, J. Stavěl a další, se opírali 

hlavně o zkušenosti svých kolegů z Evropy i USA. Intenzivní spolupráce se rozvíjela zejména 

s odborníky ze sousedního Německa.  

Dva roky od vzniku ČSR se psychotechnika dočkala i institucionálního zaštítění. V roce 1920 

zahájil činnost Psychotechnický ústav při VI. Odboru Masarykovy akademie práce (MAP). Cílem 

akademie práce byl výzkum efektivnosti fyzické a mentální práce člověka a aplikace výsledků výzkumu 

do praxe (Heller & Hoskovcová, 2014). Ve funkci ředitele postupně působili P. Růžek, V. Forster,  

K. Lörsch, F. Šeracký a J. Doležal. Během doby své existence byl ústav několikrát přejmenován. V roce 

1932 (za řízení F. Šerackého) byl jeho název změněn na Ústřední psychotechnický ústav. V letech 1938–

1947 nesl jméno Ústav lidské práce (ředitel J. Doležal). Od roku 1947, až do svého zrušení v roce 1951, 

to byl Československý ústav práce (ředitel: V. Fišera). Na Slovensku fungoval Psychotechnický ústav, 

jehož předchůdcem byla Ústřední poradna povolání v Bratislavě, od roku 1928. Od začátku, až do roku 

1938, řídil bratislavský Psychotechnický ústav J. Stavěl. Po jeho nuceném odchodu ho ve funkci ředitele 

vystřídal v období 1939-1942 B. Vančo. Následně byli řediteli ústavu A. Jurovský (1942-1947)  
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a M. Bažány (od r. 1947). Ukončení činnosti ústavu v roce 1951 prakticky znamenalo konec období 

psychotechniky v Československu.  

V meziválečném období se psychotechnika v ČSR rozvíjela vcelku úspěšně na bázi fungující 

mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností mezi evropskými zeměmi i USA. V reakci na poptávku 

po odborných psychologických službách v praxi byla zakládána psychotechnická pracoviště ve velkých 

firmách (např. Vítkovické železárny, Elektrické podniky pražské, Baťa Zlín). Významnou událostí bylo 

uskutečnění VIII. Mezinárodního kongresu pro psychotechniku v Praze v roce 1934. Sborník z tohoto 

kongresu doplnil řadu odborných publikací, které v tomto období u nás vycházely. 

Dá se říci, že psychotechnika měla ve vývoji psychologie práce a organizace důležité místo. Její 

nedostatky (nezřídka jednostranné zaměření na výběr pracovníků, podřízení se zjednodušeně vnímaným 

požadavkům praxe a nedoceňování teoretických základů a odborných hledisek apod.) vyvolávaly sílící 

kritiku. Ta byla akcentována také na mezinárodním kongresu užité psychologie v Londýně v roce 1956 

a od užívání pojmu psychotechnika se od té doby upouští. 

 

Období stagnace a jejího překonávání 

Na přelomu 40. a 50. let dvacátého století byl vývoj psychologie PPO v Československu  

i v dalších zemích střední a východní Evropy poznamenán zásadními sociálně ekonomickými změnami. 

Přitom se prakticky zastavil rozvoj odborných pracovišť. Jejich činnost byla omezována až po úplné 

zrušení řady z nich (viz Paulík, 2004).  

Ke změně této nepříznivé situace došlo až na přelomu padesátých a šedesátých let. V roce 1957 

se uskutečnila celostátní konference „Využití psychologie v socialistické společenské praxi“, která přes 

určitou „ideologickou daň“ představovala důležité podněty pro „akceptování psychologie ve společnosti 

a aktivizaci psychologů v teoretické i praktické oblasti“ (Kollárik, Letovancová, & Výrost, 2011, s. 16). 

V roce 1960 byly stanoveny základní úkoly psychologie práce u nás na celostátní poradě tematizované 

jako „Využití psychologie v ekonomice“. Odborné aktivity zahrnované PPO se postupně uplatňovaly na 

vysokých školách a v různých výzkumných institucích (např. Psychologický ústav Univerzity Karlovy, 

Československý výzkumný ústav práce, Výzkumný ústav dopravní, Ústřední ústav železničního 

zdravotnictví, Ústav stav leteckého zdravotnictví, Výzkumný ústavu bezpečnosti práce ROH, Institut 

hygieny práce a nemocí z povolání a další). K rozšíření možnosti odborných publikací v PPO přispělo 

založení časopisů jako Psychologie v ekonomické praxi (1966), Syntéza (1968), Bezpečná práce (1970), 

Výchovný poradca (1964). K řešení aktuálních problémů spojených s lidským faktorem v průmyslu byly 

postupně zaváděny příslušné odborné aktivity do řady velkých podniků a organizací a jejich řídících 
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jednotek (některá ministerstva, generální ředitelství), kde se psychologové často ve spolupráci se 

sociology i představiteli dalších sociálních věd podíleli na přípravě řídících pracovníků a odborných 

specialistů i na expertní a analytické činnosti (např. sociální analýzy a prognózy, analýzy příčin různých 

ekonomicky nežádoucích jevů – v té době např. nehodovost a úrazovost, spontánní fluktuace, 

nespokojenost zaměstnanců, malý zájem o některé profese, apod.). Docházelo také k obnově nebo 

novému ustavení psychologických pracovišť v jednotlivých podnicích a organizacích. Okruh řešené 

problematiky byl rozsáhlý a zahrnoval rutinní výběrovou diagnostiku i poradenskou, expertizní činnost, 

včetně vědeckého výzkumu (srovnej Štikar & Hoskovec, 2000).  

Další změna v tehdejším Československu nastala v roce 1990 v souvislosti s přechodem k tržní 

ekonomice. Odborná činnost i personální obsazení řady etablovaných psychologických pracovišť byla 

postupně redukována až k úplnému zrušení. Uspokojování požadavků organizací na psychologické 

služby se pak přesunulo do specializovaných externích firem.  

 

Mezinárodní instituce PPO 

Za nejstarší nadnárodní organizaci v oblasti lze považovat Mezinárodní asociaci aplikované 

psychologie (International Association of Applied Psychology – IAAPA). Byla založena v roce 1920. 

Její první divize je zaměřena na pracovní a organizační psychologii.  

IAAPA je orientována zejména na podporu vědy a praxe aplikované psychologie, jakož  

i zprostředkování kontaktu mezi psychology po celém světě. Pravidelně se čtyřletou periodicitou jsou 

uskutečňovány mezinárodní kongresy na různých kontinentech (29. kongres IAAPA se uskutečnil v roce 

2018 v kanadském Montrealu, následující byl naplánován do čínského Pekingu) a realizují se i další 

podobné akce regionálního charakteru.  

Třikrát ročně IAAPA publikuje bulletin Applied Psychology around the World (APAW) 

přinášející nová zjištění v oblasti aplikované psychologie a nabízí i platformu pro dialog a interakce. 

Kromě toho vycházejí dva odborné časopisy Applied Psychology: An International Review a Applied 

Psychology: Health and Well (https://iaapsy.org/). 

Společnost pro průmyslovou a organizační psychologii (SIOP; Society for Industrial and 

Organizational Psychology) byla původně 14. divizí Americké psychologické asociace (APA), 

ustavenou v roce 1945, která se v roce 1982 oddělila. SIOP se zaměřuje na vědu, praxi a vzdělávání  

v oblasti průmyslové a organizační psychologie. Pravidelně pořádá odborné konference (v pořadí 34. 

byla v roce 2019 v National Harbour) a vydává informační newsletter s názvem The Industrial – 

Organizational Psychologist (TIP) a odborný čtvrtletník Industrial and Organizational Psychology: 

https://iaapsy.org/
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Perspectives on Science and Practice (IOP) (https://www.siop.org/). Poskytuje také tréninkové  

a vzdělávací programy včetně potřebných příruček.  

V roce 1991 vznikla Evropská asociace psychologie práce a organizace (EAWOP; European 

Association of Work and Organizational Psychology). EAWOP organizuje prakticky i výzkumně 

zaměřená odborná setkání. Poslední, 19. kongres byl v roce 2019 v Turíně.  

Za hlavní odborný časopis EAWOP lze pokládat European Journal of Work and Organizational 

Psychology (EJWOP, od roku 2005) se šesti čísly ročně. Dále je čtvrtletně vydáván i časopis 

Organizational Psychology Review (OPR; od roku 2015). EJWOP se zaměřuje zejména na empirické  

a přehledové studie a meta-analýzy. OPR přijímá i teoretické, konceptuální a narativní články. Dalším 

časopisem je každoročně elektronicky vydávaný in PRACTICE (od roku 2006), 

(http://www.eawop.org/). 

V roce 2009 začala na základě dohody čelních představitelů EAWOP, SIOP a první divize 

IAAPA fungovat Aliance organizační psychologie (Alliance for Organizational Psychology). Jejím 

cílem je celosvětový dosah a propojení v klíčových oblastech PPO 

(https://alliancefororganizationalpsychology.com/). 

 

Významné české instituce PPO 

Jednou ze sekcí nejvýznamnější domácí organizace Českomoravské psychologické společnosti 

(ČMPS – původně Československá psychologická společnost založená v roce 1927) je sekce 

psychologie práce a organizace. ČMPS vydává čtvrtletní zpravodaj a v elektronické formě odborný 

recenzovaný časopis E-psychologie. Ve spolupráci se Slovenskou psychologickou společností 

organizuje každoročně konferenci Psychologické dny. Každý rok se také střídavě v ČR a SR pořádá 

konference Psychologie práce a organizace. Česká asociace psychologie práce a organizace (ČAPPO) 

byla založená 1991. Organizuje mimo jiné odborné akce, z nichž k nejvýznamnějším patřily Evropský 

kongres PPO v Praze roku 2001 nebo mezinárodní československá odborná konference v rámci 

"Evropského semestru psychologie" pod záštitou EFPA v roce 2017 (www.psychologieprace.cz). 

Na oblast PPO se v letech 1966-2008 zaměřoval časopis Psychologie v ekonomické praxi. Jeho 

nástupnický časopise Psychologie pro praxi, navazuje na danou tradici, avšak jeho příspěvky nejsou 

zaměřeny pouze na oblasti PPO. 

 

 

 

https://www.siop.org/
http://www.psychologieprace.cz/
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Historie vybraných pracovišť PPO na Ostravsku 

Ostravsko, jímž zde rozumíme oblast města Ostravy a jeho nejbližší okolí, je známé svým 

výrazným industriálním charakterem. V poslední době však zde došlo k podstatným změnám. Na území 

města Ostravy byla ukončena těžba uhlí a zřetelně byly omezeny hospodářské aktivity a produkce 

v oblasti hutního průmyslu a těžkého strojírenství. Tento vývoj se promítl také do oblasti psychologie 

práce. Jeho počátky zde spadají do období 20. let minulého století. Poté následovala období rozvoje  

i útlumu odborných aktivit.  

Na Ostravsku vzniklo první významné pracoviště PPO v roce 1923 ve Vítkovických železárnách. 

K jeho zásadním úkolům patřilo omezení zvyšování počtu pracovních úrazů, které v té době byly 

zdrojem značných ekonomických ztrát. Ve vítkovické psychotechnické laboratoři byl s ohledem na 

náročnost profesí systematicky realizován psychologický výběr zaměstnanců a učňů a její odborní 

pracovníci se zabývali rovněž zpětným zařazováním pracovníků po prodělaných pracovních úrazech.  

K tomu účelu byly vyvíjeny, zaváděny a ověřovány metodické postupy a diagnostické nástroje. 

Pracoviště postupně dosáhlo v dané oblasti v tehdejší ČSR špičkové úrovně a díky kontaktům  

s evropskými pracovišti a publikováním výsledků své práce se stalo známým i v zahraničí. 

K pozoruhodným výsledkům patřil mimo jiné podíl na zřetelném snížení výskytu pracovních úrazů  

a ztrát pramenících z chybných výkonů zaměstnanců. Analýzy práce a časové a pohybové studie 

prováděné v laboratoři ve 30. létech minulého století se staly (srov. Vlasakudisová, 2014) základem 

pozdější profesiografie. 

Odborné činnosti vítkovické laboratoře se úspěšně rozvíjely včetně spolupráce s dalšími 

odbornými pracovišti v ČSR a pokračovaly i za 2. světové války a krátce po ní. Tento slibný vývoj však 

byl v 50. letech 20. století z ideologických důvodů uměle omezován, a nakonec v polovině roku 1952 

došlo ke zrušení celého pracoviště. Nárůst škod plynoucích z nehod, úrazů chybného pracovního jednání 

zaměstnanců vůbec spolu s měnícím se pohledem na psychologii jako vědu, se podílel na postupné 

obnově a rozvoji odborných činností i spolupráce s dalšími odbornými útvary (viz Paulík, 2003). Zhruba 

od roku 1993 však se rozvoj odborného útvaru PPO ve Vítkovickém průmyslovém kombinátu opět 

zastavil. Organizační změny přinesly mimo jiné snižování stavu odborných pracovníků, redukci rozsahu 

služeb (podrobně viz např. Vlasakudisová, 2014) a v roce 2017 jejich ukončení. 

V šedesátých letech dvacátého století lze na Ostravsku, podobně jako v dalších československých 

regionech, zaznamenat vznik i rozvoj dalších pracovišť realizujících psychologii práce a organizace, 

včetně výzkumu v ekonomické sféře a praxi zejména ve velkých industriálních podnicích. Zde se 

realizovaly zejména následující odborné aktivity (Paulík, 2018, s. 20-21):  
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• psychologická diagnostika pro účely výběru a rozmisťování zaměstnanců včetně tvorby 

vlastních metodických nástrojů, 

• psychologická profesiografie,  

• poskytování psychologického poradenství pro potřeby managementu, pracovních skupin  

i jednotlivců,  

• výuka (příprava vedoucích pracovníků různých úrovní řízení), 

• participace na návrzích a konstrukčních úpravách technologických zařízení,  

• výzkumy a expertizy pro potřeby řízení podniků a organizace výrobních činností i s širším 

zaměřením (např. se týkaly problémů zneužívání návykových látek, nežádoucí fluktuace, 

pracovní adaptace, neuropsychické zátěže vybraných profesí, sociálního klimatu podniku, 

profesionální orientace mládeže, stimulace pracovního výkonu, analýz příčin pracovních 

úrazů, změn pracovní schopnosti, apod.), 

• publikování poznatků z praxe i výzkumu v odborném tisku, na konferencích, i v populárních 

textech pro širokou veřejnost. 

 

Profese, u nichž se na výběru uchazečů o zaměstnání obligátně podílel psycholog, byly 

v podnicích zpravidla legislativně stanoveny.“  

V tehdy národním podniku nazvaném Nová huť Klementa Gottwalda (tento název se po roce 

1990 několikrát měnil) existoval samostatný útvar (oddělení) PPO od roku 1960 do roku 2006. Na jeho 

vytvoření se významně podílel J. Ch. Raiskup, který v té době působil jako vedoucí podnikové školy 

práce a před tím také výrazně přispěl k modernizaci oddělení psychologie práce ve Vítkovických 

železárnách. Útvar PPO na Nové huti během své existence prošel několika organizačními a personálními 

změnami. Největšího rozvoje dosáhl na přelomu 70. a 80. let, kdy zde působili tři psychologové, 

sociolog, a dva asistenti.  

Zřejmě nejvyššího postavení mezi pracovišti PPO v tehdejší organizační hierarchii hutního  

a strojírenského podniku v regionu dosáhlo pracoviště v Železárnách a drátovnách Bohumín (1970-

1982), zařazené od roku 1975 jako Odbor psychologie a sociologie práce. Tato organizační pozice 

skýtala pro odborné činnosti mimo jiné velmi dobré organizační i materiální podmínky. Po zrušení 

odboru zůstala ve firmě pouze jedna systematizovaná pracovní pozice psychologa. Odborné činnosti pak 

byly dále realizovány jen v rozsahu daných možností.  

V Třineckých železárnách fungovala organizační jednotka PPO (oddělení psychologie a socio-

logie práce) v letech 1966-1991. Po jeho zániku byly odborné činnosti (např. diagnostika, analýzy příčin 
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úrazů, apod.) realizovány v omezené míře v psychologické laboratoři, která byla začleněna v odboru 

bezpečnosti práce.  

V Ostravsko-karvinských dolech (OKD) centrálně zajišťovalo od roku 1974 odborné 

psychologické služby Psychologicko-sociální středisko. Kromě toho byly odborné služby poskytovány 

psychology na některých pracovištích OKD. Odborný záběr Psychologicko-sociálního střediska byl 

zpočátku v důsledku nepříliš systematických požadavků různých součástí OKD relativně široký. Později 

se poněkud zúžil a specializoval. Do popředí zájmu se dostala zejména problematika spadající do ranku 

sociální psychologie práce v důlních podmínkách. Také v OKD byly postupně po roce 1990 odborné 

aktivity utlumovány a došlo i ke snížení stavu pracovníků. V roce 1996 byla funkce psychologa zrušena 

a příslušná odborná agenda byla nadále zajišťována externě.  

V 60. až 90. letech 20. století byly poskytovány odborné psychologické služby i v dalších 

organizacích (např. Dopravní podniky a ČSAD v Ostravě a Olomouci, Pramet Šumperk, Tesla Rožnov, 

Vagónka Studénka, Rudné doly Jeseník). Po roce 1990 byly také zde tyto služby omezovány nebo 

zrušeny.  

Problematikou PPO na Ostravsku se mimo jiné zabývaly i instituce orientované na výzkum jako 

např. Hutnický institut, Výzkumný ústav ekonomiky hornictví nebo Odbor resortní péče Ministerstva 

paliv a energetiky v Ostravě. 

Odborní pracovníci Hutnického institutu (původní název Institut hutního průmyslu), který byl od 

r. 1982 organizačně začleněn do Výzkumného ústavu hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku, se 

věnovali vedle školících aktivit pro zaměstnance hutních podniků také tvorbě programů rozvoje lidských 

zdrojů a sociálním analýzám. Změna orientace ústavu v roce 1993 v souvislosti s privatizací se odrazila 

ve ztrátě zájmu o problematiku PPO.  

Laboratoř orientovaná na PPO fungovala také od druhé poloviny 60. let 20. století  

ve Výzkumném ústavu ekonomiky hornictví (VÚEH), jehož pozdější název byl Výzkumný ústav 

ekonomiky paliv a energetiky (VÚEPE) a od poloviny 80. let Výzkumný ústavu palivoenergetického 

komplexu (VÚPEK). Zde působila (viz Paulík, 2018) skupina čtyř psychologů, kteří se zaměřovali na 

širší kontext pracovních aktivit (např. problematika ergonomie a inženýrské psychologie). 

Spolupracovali s dalšími odborníky, zejména sociology, udržovali kontakty s podobně zaměřenými 

domácími i zahraničními pracovišti a dosažené výsledky publikovali. Také zde byl rozsah odborných 

aktivit v oblasti PPO po roce 1990 značně omezen, takže došlo ke snižování počtu odborných pracovníků 

a odchodu psychologů. 
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Problematika odborného a metodického řízení odborných útvarů zabývajících se PPO  

a sociologií v rámci palivo-energetického komplexu byla v letech 1984-1990 součástí činnosti Odboru 

resortní sociální péče Ministerstva paliv a energetiky v Ostravě. Zde byl mimo jiné vydáván časopis 

Sociologie a psychologie práce. Toto periodikum se zaměřovalo na odbornou diskusi k aktuálním 

problémům práce s lidmi a výměnu důležitých informací z této oblasti v rezortu paliv a energetiky. 

Pracoviště PPO v ostravském regionu dokázala ve spolupráci s odborníky dalších profesí 

(sociologie, medicína, ekonomie) reflektovat potřeby podniků související s řešením aktuálních problémů 

v oblasti lidských zdrojů a adekvátně na ně reagovat. Tím si získala ve svých zaměstnavatelských 

organizacích odbornou reputaci. Zvyšující poptávka po odborných psychologických službách pak 

vytvářela podmínky pro rozvoj personálního i technického vybavení. Začátek 90. let dvacátého století 

však přinesl pro tento příznivý vývoj stagnaci s postupným omezováním odborných aktivit, 

redukováním personálního stavu, ústícího nezřídka až do rušení odborných pracovišť. Těžiště 

psychologických služeb, po nichž poptávka neklesala, se postupně přesouvalo z vlastních organizací na 

specializované firmy působící mimo průmyslové podniky.  

 

Vybrané osobnosti české PPO 

Zde přibližujeme detaily týkající se života některých odborníků, kteří přispěli k rozvoji české 

PPO. Do výběru, který si nečiní nároky na úplnost či reprezentativnost, byli zařazeni jedinci již nežijící.  

Jan Bašta (1860-1936) jako první Čech obhájil v roce 1902 doktorát v oblasti technických věd 

(Česká technika, Praha). V letech 1923-1924 byl předsedou MAP. Zabýval se teorií techniky, otázkami 

dopravy v ČSR, organizací práce a filozofií přírodních věd. Je autorem odborných publikací v oblasti 

železniční dopravy, např. „Přehled podmínek vývojových prostředků a cílů československého 

železnictví“, „Vědecká organizace práce“, „O pocitech, vyvolaných pohybem vlakovým“ aj. 

(Vošahlíková a kol., 2005, s. 269). 

Milan Brichcín (1930-2012) se zajímal o problémy spadající do PPO již od studií na UK, např. 

při participaci na psychologických průzkumech. Kromě jiného se zabýval psychodiagnostikou, 

problematikou umělé inteligence a volní regulace činností. Od roku 1993 působil jako ředitel 

Psychologického ústavu UK.  

Zbyněk Bureš (1924-2009) se věnoval otázkám pracovní bezpečnosti na Československém 

ústavu práce také ještě během studia a později ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce ROH. 

Dlouhodobě se zabýval rovněž psychickou způsobilostí a spolehlivostí výkonu ve Výzkumném ústavu 

dopravním a působil i v Psychologickém ústavu UK v Praze a na katedře psychologie FF UK. Je autorem 

https://leporelo.info/umela-inteligence
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monografie „Psychologie práce a její užití“ (1967) a spoluautorem učebních textů. Má zásluhy také  

o založení České asociace psychologů práce a organizace (Šolc, 2009).  

Josef Maria Brožek (1913-2004) začínal svou profesionální dráhu v Karlínské poradně pro volbu 

povolání, pak byl zaměstnán (srovnej Kohoutek, 1998) jako psycholog ve zlínské firmě Baťa. V roce 

1939 odešel do USA. Spolu s Jiřím Hoskovcem publikovali řadu prací věnovaných historii 

československé a české PPO. 

Jan Doležal (1902-1965) studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (obor 

filozofie a francouzský jazyk) a dále v zahraničí na univerzitě v Lipsku. Působil také jako asistent na 

Psychotechnickém ústavu Vysoké školy technické v Drážďanech. Do Prahy se vrátil a v roce 1932 se 

stal náměstkem Psychotechnického ústavu MAP a v roce 1938 ředitelem Ústavu lidské práce. Po jeho 

zrušení v roce 1951 byl vedoucím Psychologického ústavu Karlovy univerzity s hlavním zaměřením na 

psychologii práce a experimentální psychologii. V PPO Doležal zdůrazňoval důležitost důsledného 

spojování teorie s praxí (Chalupa, 1979). Úzce spolupracoval s českými a slovenskými průmyslníky, 

včetně Tomáše Bati a vedení jeho závodů ve Zlíně. 

Vilém Forster (1882-1932) působil na Karlově univerzitě v Praze, kde např. vypracoval 

dynamickou teorií nervového impulsu (Baker, 2012). V letech 1923-1926 byl ředitelem Psycho-

technického ústavu MAP. Mimo jiné adaptoval inteligenční testy pro použití v Česku a designoval 

psychotechnické diagnostické pomůcky. Dodnes používaný Ostravský dispositiv vznikl modifikací jeho 

přístroje z roku 1928 umožňujícího různé konfigurace podnětů pro měření reakcí (Forster 's multiple 

choice reaction apparatus) (Hoskovec & Brožek, 2007).  

Karel Herfort (1871-1940) patřil k prvním československým badatelům věnujícím pozornost 

možnostem využití psychologie v pracovní sféře (srovnej Homola, 1985). Je autorem knihy nazvané 

„Pokusná psychologie ve službách našeho života hospodářského“ (1918).  

Jiří Hoskovec (1933-2011) dlouholetý vysokoškolský profesor Filozofické fakulty Karlovy 

univerzity působil také v zahraničí (např. Dopravně-psychologický ústav ve Vídni, Stanford University 

v Kalifornii či Bethlehem university v Pennsylvánii). Angažoval se v redakčních radách odborných 

časopisů jako např. Psychologie v ekonomické praxi, kde byl v letech 1994 až 2008 vedoucím redakční 

rady. J. Hoskovec se řadí k významným odborníkům s širokým tematickým záběrem. Vedle historie 

PPO se věnoval zejména dopravní psychologii. Publikoval řadu odborných knih a studií v odborných 

periodicích, často spolu s J. Štikarem nebo J. M. Brožkem  

František Hyhlík (1905-1981) pracoval jako odborník na problematiku psychologického 

poradenství pro volbu povolání v Ústavu lidské práce. Věnoval se také psychologickým otázkám 

hospodářského života, sociálním vztahům na pracovišti, hodnocení pracovníků a různým metodám 

vedení a vzdělávání dospělých osob (Tardy, 1965). Publikoval nejen výsledky své práce, ale také díla  
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s tématem vzdělávaní dospělých a patřil k významným propagátorům psychologie vůbec (Sexton & 

Hogan, 1992).  

Bohumír Chalupa (1924-2017) v letech 1967-1990 předsedal sekci psychologie práce při 

Československé psychologické společnosti. Na katedře psychologie Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity se v rámci PPO věnoval vedle výuky např. problematice vědecké a technické tvořivosti.  

Vilém Chmelař (1892-1988) se přímo na PPO nespecializoval, některé z jeho odborných počinů 

však mají pro PPO nesporný význam. K nim lze řadit zejména šíření odborného psychologického 

poradenství pro volbu povolání. Z jeho popudu vzniklo na Moravě přibližně 70 poradenských center 

(Brožek & Hoskovec, 1998). Nezanedbatelný význam pro teorii i pracovní praxi má také jeho důkladná 

experimentální studie pozornosti, kterou lze považovat za klíčový fenomén i pro výkon pracovních 

činností. 

Jaro Křivohlavý (1925-2014) přispěl k rozvoji naší PPO řadou významných podnětů. Působil 15 

let jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce ROH. Jeho kniha Člověk a stroj 

(1970) přináší u nás ve své době první ucelený přehled inženýrské psychologie. V analýze systému 

člověk – stroj se koncentroval zejména na faktory limitující lidskou výkonnost. Pro PPO představují 

přínos také jeho knihy o zdravém životním stylu, prevenci nemocí, zvládání stresu, řešení 

interpersonálních konfliktů, apod. 

Juliana Lancová (1878-1962) se autorsky podílela na jedné z nejvýznamnějších publikací  

v oblasti PPO z 20. let, za níž lze považovat sborník „Správná volba povolání“ (Lancová, Říha, Stejskal, 

& Šeracký, 1925), kde například popsala stále aktuální požadavky na výběr pracovních poradců 

(Kohoutek, 1998). Zabývala se propagací poraden pro volbu povolání v Československu, postavením 

žen na pracovním trhu a praktickými problémy při jejich volbě povolání (Musilová, 2018). 

Karel Lörsch (1888-1943) byl v letech 1926-1927 dočasným ředitelem Psychotechnického 

ústavu MAP (Míšková, Kostlán, & Franc, 2010). Zabýval se např. otázkami fyzické výkonnosti  

a zúčastňoval se zahraničních odborných psychotechnických akcí.  

Miloš Machač (1922-1992) před tím, než byl z politických důvodů v sedmdesátých letech 

minulého století zbaven vlivu, řídil Psychologický ústav UK v Praze. Předsedal redakční radě časopisu 

Psychologie v ekonomické praxi. Mimo jiné se zabýval lidskou adaptací na dynamické změny prostředí 

a možnostmi optimalizace výkonu prostřednictvím omezení stresu a negativních emocí (Baker, 2012).  

Oldřich Matoušek (1921-2015) nastoupil v roce 1945 jako asistent do Československého ústavu 

práce, později reorganizovaného na Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Věnoval se otázkám 

profesionálního výběru a též psychologickým faktorům pracovních rizik, bezpečnosti a hygieny práce, 

pracovního lékařství či ergonomie. Společně s J. Růžičkou publikovali řadu prací. Ve sféře inženýrské 

psychologie spolupracoval například s plzeňskou Škodovkou či s kladenskými hutěmi a válcovnami.  
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Od roku 1961 působil jako pracovník Institutu hygieny a epidemiologie, kde se věnoval zejména 

optimalizaci pracovní zátěže a ergonomii (Hladký, 1986). 

Emil Pejhovský (1909-2003) byl zaměstnán ve zlínské firmě Baťa jako pracovní psycholog. 

Později (1970-1978) vyučoval psychologii práce na Filozofické fakultě Palackého univerzity 

v Olomouci a vedl zde katedru psychologie. 

Karel Riegel (1942-2008) se v rámci PPO věnoval zejména psychologické metodologii  

a otázkám organizace a řízení. Působil jako vedoucí Psychologického ústavu Filozofické fakulty 

Karlovy Univerzity v Praze. Z jeho publikací v této oblasti lze vzpomenout např. kapitoly v knihách 

věnovaných PPO (Štikar, Rymeš, Riegel, & Hoskovec, 1996; 2003).  

Jiří Růžička (1929-2009) působil od roku 1967 jako vysokoškolský pedagog na Katedře 

psychologie a sociologie Vysoké školy ekonomické v Praze, od roku 1974 jako její vedoucí. 

K problematice PPO přistupoval z interdisciplinárního pohledu. V intencích snahy o propojování teorie 

s praxí rozpracovával otázky spojené s vedením pracovníků. Svou poradenskou a expertízní činností se 

podílel na výchově vedoucích pracovníků a školení mistrů v chemickém průmyslu (Kolektiv pracovníků 

VŠE, 1979).  

Josef Stavěl (1901-1986) byl prvním psychologem habilitovaným na Slovensku (1937)  

a zakládajícím činitelem prvního slovenského psychotechnického pracoviště – Psychotechnického 

ústavu. Zásadním způsobem přispěl k rozvoji PPO, psychologického poradenství, psychodiagnostiky  

i k odbornému růstu řady později významných psychologů na Slovensku. V roce 1938 však musel Stavěl 

z Psychotechnického ústavu odejít. Po návratu do Prahy působil na Karlově univerzitě jako profesor 

psychologie.  

František Šeracký (1891-1942) zastával v letech 1927-1934 pozici ředitele Psychotechnického 

ústavu MAP v Praze. V roce 1934 se podílel na organizaci osmého mezinárodního kongresu 

psychotechniky a s J. Doležalem redigoval Psychotechnické ročenky v letech 1934 a 1936. 

Miloslav Šolc (1944-2016) se angažoval zejména v organizačních aktivitách spojených s PPO. 

Přispěl mimo jiné k začlenění Unie psychologických asociací v ČR, u jejíhož zrodu stál, do Evropské 

federace psychologických asociací. Aktivně se angažoval v připojení ČR k evropské odborné certifikaci 

EuroPsy, kde je PPO jedním ze čtyř hlavních specializačních oborů. Důležitou úlohu rovněž sehrál při 

organizaci významných mezinárodních akcí konaných v Praze, jako Evropský kongres pracovní  

a organizační psychologie v roce 2001 nebo 10. Evropský psychologický kongres (2007). Nemalou 

zásluhu měl také na tom, že se Praze podařilo získat pořadatelství 32. světového kongresu psychologie 

v roce 2021 (původně plánovaného na r. 2020). 

Stanislav Špaček (1876-1954) byl jako technický attaché ve Washingtonu pověřen vedením 

technickohospodářského odboru. Zkoumal zde metody Taylora a Gilbrethových, přičemž načerpal 
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mnohé zkušenosti z oblasti vědeckého řízení práce a racionalizačních metod, které později uplatňoval 

po svém návratu do ČSR. Během svého působení v Americe zde zajistil odborné stáže více než stovce 

československých techniků a inženýrů. Zásoboval domácí zájemce americkou odbornou literaturou  

a v roce 1924 zorganizoval první mezinárodní kongres vědeckého řízení v Praze. Byl jmenován hlavním 

představitelem MAP ve složitém období 1942-1945 (Švadlenová, 2001). Redigoval 2. svazek 

Encyklopedie výkonnosti nazvaný „Výroba" (1932). 

Josef Váňa (1899-1966) před 2. světovou válkou působil v institucích a firmách, kde se 

zaměřoval na problematiku PPO. V letech 1923 až 1926 byl zaměstnán jako asistent  

v Psychotechnickém ústavu Masarykovy akademie práce. Později byl vedoucím psychotechnické 

laboratoře v Elektrických podnicích Hlavního města Prahy. Zabýval se analýzou různých profesí, 

poradenstvím pro volbu povolání, měřením inteligence (vyvinul vlastní inteligenční test), apod. Váňa 

kladl důraz na prohlubování teoretických základů psychotechniky a rozvíjení diagnostických metod.  

Ve výzkumu prosazoval využívání vědeckých metod včetně statistiky. Je autorem řady odborných 

publikací. 1933-1939 vyučoval na Vysoké škole pedagogických studií v Praze. Po válce se orientoval 

především na pedagogiku a pedagogickou psychologii. 

Antonín Velehradský (1927-1997) pracoval několik let v oblasti přípravy zaměstnanců. 

Zaměřoval se na diagnostiku a poradenství v oblasti pracovní a osobní způsobilosti. Od roku 1963 

působil jako vedoucí psycholog práce na ministerstvu dopravy a od roku 1965 vedl katedru psychologie 

práce Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků chemického průmyslu. Vytvořil široce používaný 

systém komplexního hodnocení vedoucích pracovníků. Od roku 1974 se věnoval pedagogické činnosti 

na Vysoké škole ekonomické (Růžička, 1977) a od roku 1984 pracoval v Psychologickém ústavu ČSAV. 

Václav Verunáč (1893-1960) měl vzdělání spíše technického charakteru, ale zaměřoval se více 

do oblasti humanitních a sociálních věd, a zejména na problematiku vědecké organizace. Patřil např. 

k hlavním organizátorům mezinárodního kongresu pro vědecké řízení práce v Praze 1924. Zapojil se do 

založení Mezinárodního komitétu pro vědeckou organizaci (1924-1927 byl jeho generálním sekretářem), 

ženevského Mezinárodního ústavu pro racionalizaci, byl členem správní rady Institut International des 

Relations Industrielles v Haagu, členem Taylor Society New York a Comité National Fond 

d’Organisation Francaise v Paříži. Doma založil Stálý výbor pro studium a přípravu hospodářského 

plánu republiky Československé atd. (viz https//wikisofiacz/wiki/Václav Verunáč). Byl členem 

Masarykovy akademie práce a Sociálního ústavu a působil také jako vedoucí zaměstnavatelské úřadovny 

Ústředního svazu československých průmyslníků v Praze. 

Emil Zimmler (1863-1950) se původně zabýval jako inženýr vodohospodářstvím, ale díky 

svému vysokému pracovnímu nasazení a zájmu o aktuální témata se stal v letech 1926-1932 ředitelem 

Masarykovy Akademie Práce. Věnoval se otázkám vhodné organizace práce a také způsobům hodnocení 
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duševní práce (obdobně jako fyzické). Zároveň upozorňoval na nutnost sledovat aktuální odborné trendy 

v zahraničí (Havelková & Hozák, 2013). 
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Vybrané osobnosti slovenské PPO 

Slovenská PPO měla z pochopitelných důvodů velmi podobná východiska jako ta česká.  

K propojení významně přispěla více než desetiletá práce J. Stavěla. Kromě toho, že se v roce 1928 

podílel na založení psychotechnického ústavu v Bratislavě, je vnímán jako jeden z učitelů prvních 

vědecky pracujících psychologů na Slovensku (Hvozdík, 2015), a rok 1928 se považuje za vznik vědecké 

psychologie na Slovensku (Hvozdík, 2018). První psychologické pracoviště (Ústredná poradňa povolaní 

na Slovensku v Bratislavě, pozdější Psychotechnický ústav) zde nevzniká na akademické půdě, ale  

v rámci organizací obchodních a výrobních zaměření, tedy bylo na aplikační výzkum (Pardel, 1968). 

Právě na základě spolupráce psychotechnického ústavu se svazem československých průmyslníků  

v Bratislavě byla vybudována síť poraden pro volbu povolání na Slovensku. 

V roce 1947 vznikla pobočka Psychotechnického ústavu v Košicích (přednosta J. Koščo). 

Dalším významným slovenským pracovištěm je Ústav experimentální psychologie SAV (vznik 1955; 

původně Psychologická Laboratoř SAV). V období 70-80. let je pro PPO podstatné oddělení inženýrské 

psychologie: výzkumná činnost se rozvíjela s ohledem na potřeby průmyslové výroby – automatizace 

práce, člověk-počítač, výcviku pracovníků, řešení zátěžových situací, atd. Pracoviště spolupracovalo  

s několika organizacemi, jako například Slovchémia, Slovnaft, VSŽ, Institut pro výchovu vedoucích 

pracovníků, n. p. Košice, Výzkumný ústav mechanizace a automatizace Nové Mesto nad Váhom,  

a mnohé další (Bureš, 1980). Rozvoji PPO na Slovensku význačně pomohla i organizace 

Psychodiagnostické a didaktické testy (1968), jejíž produkce byla hojně využívána i českými 

psychology. 

 

K významným již nežijícím protagonistům psychologie práce a organizace na Slovensku lze řadit 

například tyto osobnosti: 

 

Mária Bandžejová (1932-1990) se věnovala oblasti experimentální a inženýrské psychologie. 

Přednášela psychologii práce na Univerzitě Komenského (Hvozdík, 2015). Vydala několik publikaci 

například „Žena v pracovnom procese“ (1984), „Vybrané kapitoly z psychológie práce a personalistiky“ 

(1972; spoluautor J. Senka) nebo překlad ruského díla „Inžinierska psychológia“ (1967). 
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Miroslav Teofil Bažány (1923-1998) patří k zakladatelům slovenské psychologie. Od roku 1947 

byl ředitelem Psychotechnického ústavu v Bratislavě. Šíře jeho odborného záběru byla značná. 

Významně se podílel např. na založení Psychologického oddělení Filozofického ústavu 

Slovenské akademie věd a umění (předchůdce Ústavu experimentální psychologie SAV) v roce 1952, 

dále přispěl k založení bratislavské Psychologické výchovné kliniky (1964) a Výzkumného ústavu 

dětské psychologie a patopsychologie (1957). Vedle toho působil jako poradce na Ministerstvu 

práce, sociálních věcí a rodiny SR, byl děkanem Pedagogické fakulty UK Bratislava. V letech 1968-

1990, kdy byl v emigraci, se zapojil jako expert v edukativní oblasti pro rozvojové země v rámci 

UNESCO. 

Jozef Daniel (1922-2005) pracoval v Psychotechnickém ústavu v Bratislavě (1946-1951). 

V letech 1957-1990 byl zaměstnán v bratislavském Ústavu experimentální psychologie. Od roku 1990 

působil jako univerzitní učitel (docent a posléze profesor na UKF Nitra). Během své kariéry 

spolupracoval s dalšími institucemi, jako např. Československý ústav práce nebo psychologická 

pracoviště v chemickém průmyslu. Odbornou pozornost věnoval problematice pracovních pohybů, 

pracovní únavy, zátěže, biorytmickým aspektům pracovní činnosti, inženýrské psychologie, apod. 

Anton Jurovský (1908-1985) univerzitní profesor (UK Bratislava) s širokým odborným rozpětím 

(byl např. autorem učebnice psychologie, která vyšla v roce 1942) se zabýval i otázkami psychologie 

práce a organizace. V letech 1929-1947 působil v Psychotechnickém ústavu v Bratislavě (od r. 1942 na 

pozici ředitele) a později (1971) v Československém výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Mimo 

jiné se zabýval formováním osobnosti v povolání, pracovní motivací, spokojeností. Je autorem např. 

psychologické metody na zjišťování stupně pracovní adjustovanosti s názvem „Osobná analýza 

zamestnania“ vydané Bratislavskou firmou Psychodiagnostické a didaktické testy v roce 1975.  

Jozef Koščo (1920-2018) po obhájení disertační práce „Mladík a povolání“ (1945) pracoval  

v psychotechnickém ústavu v Bratislavě. Věnoval se zejména poradenství při výběru povolání (viz např. 

Koščo, 1971). V roce 1946 založil první slovenský vědecký časopis pro psychologii Psychologický 

sborník. Úspěšně vedl Československý ústav práce v Košicích, který byl zaměřen na poradenskou, 

výběrovou, expertizní a badatelskou práci (ústav zrušen 1951). Přičinil se o otevření okresní poradny  

a jejich střediska pro volbu povolání (Hvozdík, 2018). 

Milan Kubalák (1932-2012) patřil k uznávaným odborníkům v oblasti lidských zdrojů  

s bohatými praktickými zkušenostmi získanými během dlouhého působení v podnikové praxi (Slovnaft 

Bratislava), které uplatňoval v řídící sféře (náměstek ministra práce a sociálních věcí SR) i v akademické 

oblasti (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava).  

Július Kuruc (1935-1987) pracoval jako podnikový psycholog na Slovensku v Tesle Orava. 

Později působil ve Výzkumném ústavu hygieny práce a nemocí z povolání v Bratislavě. Od roku 1962 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/experimentalni
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/psychologie
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/patopsychologie
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prace
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
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vyučoval zejména psychologii práce a dopravy na Katedře psychologických věd UK Bratislava a v této 

oblasti pracoval i vědecko-výzkumně (Bandžejová, 1988; Hvozdík, 2015). Zpracoval např. metodickou 

příručku pro pracovně psychologické posudky (Kuruc, 1976) a podílel se přípravě psychodiagnostických 

nástrojů. 

Ivan Pikala (1926-1982) působil jako vedoucí Oddělení psychologie práce v Bratislavě  

na Katedře psychologie UK a v Institutu Slovchémie. Věnoval se dopravní psychologii, bezpečnosti 

práce. (Hvozdík, 2015). Ve své pedagogické činnosti čerpal ze zkušeností z praxe ve Výzkumném ústavu 

bezpečnosti práce (Bandžejová, 1984) a podílel se na učebnicích pracovní psychologie (Pikal a kol., 

1972; Pikala, Daniel a kol., 1976) 

Ivan Šípoš (1927-1988) se věnoval psychologii práce a organizace v rámci svého poměrně 

širokého odborného zaměření. Vedle angažování v Ústavu experimentální psychologie v Bratislavě 

(1961-1988) dlouhou dobu působil jako vedoucí katedry psychologie Institutu Slovchémie a jako lektor 

Institutu řízení při vládě Slovenské republiky.  

Milan Šulek (1938-2006), pracoval v akademické oblasti a ve sféře školního poradenství. Jako 

vysokoškolský učitel se v Banské Bystrici na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela věnoval 

manažerské a ekonomické psychologii.  

Bohumil Vančo (1907-1990) se stal po odchodu J. Stavěla ředitelem psychotechnického ústavu 

(1938-1942). Pod jeho vedením se pracovníci ústavu věnovali zejména výběru zaměstnanců pro 

železnice. Sám silně prosazoval zavádění matematicko-statistických metod (Pardel, 1968). V roce 1940 

Vančo zveřejňil studii „Štátny psychotechnický ústav – dedičstvo, tradície a ciele“ (Hvozdík, 2015). 

Později založil a vedl Vojenský psychotechnický ústav (Pardel, 1968). 

Ján Vonkomer (1926-2016) se věnoval výzkumu únavy a problematice nezapracovaných 

operátorů a práceschopnosti vysokoškolských studentů. Působil i na Vojenské akademii v Brně, kde 

sledoval práceschopnost a únavu obsluhy radiolokátorů a věnoval se rovněž armádní psychodiagnostice 

(Chaloupka, 1968). V oblasti psychologické diagnostiky stojí za zmínku např. dotazník Ho-Po-Mo 

(1991), který zjišťuje hodnotové orientace, postoje k hodnotám a motivaci k výkonu.  

K rozvoji psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku přispěla také řada odborníků 

z jiných vědních oblastí. Např. ve Výzkumném ústavu dopravním působili fyziologové Dominik Čapek 

(1890-1966) a Eduard Bena (1899-1976) a hygienik Josef Čančík (1890-1971). E. Bena se zabýval 

problémy souvisejícími s pracovním výkonem, například zdravotními důsledky práce v různých částech 

dne (Bena, 1963), selháním lidského faktoru při dopravních konfliktech či nehodách (Bena, Štikar, & 

Hoskovec, 1962; Hoskovec & Hoskovcová, 2000) apod. 

 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sulek-m
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Výběr publikovaných prací slovenských psychologů vztahujících se k problematice psychologie 

práce a organizace: 

 

Bandžejová, M., a kol. (1976). Psychologické aspekty pracovného prostredia. Bratislava: Práca. 

Bažány, M. T. (1958). Afektívna hodnota farieb. Výskumná správa. Bratislava: SAV. 

Bažány, M. T. (1972). Evaluation Methods for Educational Field Projects. Paris: UNESCO. 

Bažány, M. T. (1950). Komplexný výskum efektívnosti pracovného procesu. Bratislava: ČSÚP. 

Bena, E. (1963). Pracovní doba a organizace práce ze zdravotnického hlediska. Praha: Státní 

zdravotnické nakladatelství. 

Bena, E., Štikar, J., & Hoskovec, J. (1962). Psychologie a fyziologie řidiče. Praha: Nakladatelství 

dopravy a spojů. 

Bulák, J. (1980). Motivácia k práci a riadenie. Bratislava: Práca. 

Daniel, J. (2001). Inženierska psychológia a kognitívna ergonómia. Psychologie v ekonomické praxi, 

36(1-2), 76-79. 

Daniel, J. (1967). Psychologické aspekty pracovného zácviku. Bratislava: Práca.  

Daniel, J. (1963). Psychológia práce. Bratislava: Práca. 

Daniel, J., & Kubalák, M. (1988). Psychologické aspekty smenovej práce. Bratislava: Práca. 

Doležal, J., Kuruc, J., & J., Senka, J. (1971). Číselný obdélník. Bratislava: Psychodiagnostické  

a didaktické testy,  

Jurovský, A. (1974). Motivačné činitele a efektívnosť práce v rozličných profesiách. Bratislava: 

Československý výskumný ústav práce a sociálních vecí.  

Jurovský, A. (1975). Osobná analýza zamestnania. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy. 

Jurovský, A. (1980). Osobnosť človeka pri práci. Bratislava: Práca. 

Jurovský, A., a kol. (1968). Psychológ a sociológ v závode. Bratislava: Práca. 

Jurovský, A. (1971). Spokojnosť s prácou a jej činitele. Bratislava: Československý výskumný ústav 

práce a sociálnych vecí. 

Jurovský, A. (1970). Zárobok a osobné potřeby. Syntéza, 4, 145-154. 

Kollárik, T., & Kubalák, M. (1979). Psychológia na pracovisku. Bratislava: Obzor. 

Koščo, J. (1971). Psychologické poradenstvo v školskom a profesionálním vývine. Bratislava: SPN. 

Kubalák, M. (2000). Čo robiť, aby sme boli efektívni? Psychologie v ekonomické praxi, 35(3-4),  

210-215. 

Kubalák, M. (2013). Efektivné riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: Eurokodex. 

Kubalák, M. (1982). Stabilizácia pracovných kolektívov. Bratislava: Práca. 

Kubáni, V. (2011). Psychológia práce. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 
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Pikala, I. (1973). Rozvoj psychológie práce na Slovensku a výsledky činnosti inštitútu v tejto oblasti.  

In Uplatnenie psychológie práce v chemickom priemysle. Bratislava: Inštitút Slovchémie.  

Pikala, I., a kol. (1972). Psychológia práce pre technonickohospodárskych pracovníkov. Bratislava: 

Práca. 

Pikala, I., Daniel, J., a kol. (1976). Psychologické aspekty pracovného prostredia. Bratislava: Práca. 

Pikala, I., Zola, G., Štefanov, V., Ondrejková, D., Veselský, M., & Zelená, I. (1976). Psychologické 

aspekty práce žien v priemysle. Bratislava: Práca. 

Senka, J. (1968). Psychológia v podnikovej praxi. Bratislava: Práca.  

Šípoš, I., & Kollárik, T. (1975). Sociálna psychológia práce. Bratislava: Práca. 

 

 

Závěr 

Psychologie práce a organizace v České a Slovenské republice prošla od dvacátých let minulého 

století do dneška mnohými změnami, které byly výsledkem aktuálních společenských okolností nebo 

vývoje samostatné disciplíny. Jádrem PPO vždy byla aplikace výzkumných výsledků do reálné pracovní 

činnosti. 

V období rozvoje psychotechniky ve 20. letech minulého století bylo dosaženo pokroku díky 

činnosti odborníků ve velkých podnicích i na akademické půdě, podobně jako v jiných zemích. V období 

od 40. let dvacátého století po rok 1989 se PPO značně lišila ve střední a východní Evropě a západních 

zemích. Americká a západoevropská psychologie zrcadlila poměry v liberální kapitalistické společnosti, 

východoevropská psychologie byla podmíněna socialistickou společností a centrálně regulovaná 

pětiletými výzkumnými plány (Hoskovec & Hoskovcová, 2000).  

Po zavedení tržního hospodářství se od devadesátých let 20. století pozornost disciplíny 

soustředila na personální management, lidské zdroje, motivaci a odměňování. Široký záběr působnosti 

se realizuje na bázi propojování PPO s jinými obory (sociologie, pedagogika, medicína a další). 

V příspěvku poukazujeme také na přínos českých a slovenských psychologů – v zahraničí se 

považovalo zaměření československých psychologů na PPO za dobře zavedenou tradici (Sexton & 

Hogan, 1992). Uvedli jsme i vybraná díla autorů, díky kterým získali významnou lokální ale i mezi-

národní reputaci. Některé myšlenky mohou být překonány nebo už nejsou relevantní, ale odkaz 

odborníků, kteří posunuli znalosti na další úroveň a otevřeli tak dveře svým následovníkům, zůstává. 

Např. Chalupa (1979) vyzdvihuje výsledky v oblasti provedení psychologické analýzy desítek nových 

profesí a pracovních funkcí, nejen v průmyslu, ale i dopravě, energetice, obchodu, či zemědělství. Tyto 
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analýzy byly východiskem pro praktická opatření, racionalizaci a organizaci práce, pracovního prostředí 

a podmínek, a ovlivnily i výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníků. Jak uvádí Křivohlavý (1969), 

československé výzkumné projekty měly nezanedbatelný význam pro bezpečné používání strojů  

a kontrolních systémů při práci, elektrifikaci práce, či v chemickém, zemědělském, ocelářském 

průmyslu, nebo těžbě uhlí.  

Zmínili jsme i organizace a akce (mezinárodní i lokální), které umožňují lepší informovanost  

o aktuálním dění a vytvářejí propojení posouvající disciplínu PPO dále. Tak jako v minulosti i dnes je 

klíčová právě spolupráce mezi jednotlivými autory (jako například plodná spolupráce dvojice Hoskovec 

a Brožek) i odborníky z různých zemí celého světa podporována mezinárodními organizacemi, jež 

vytvářejí prostor pro výměnu informací a rozvíjení spolupráce, např. prostřednictvím osobních kontaktů 

odborníků z celého světa.  
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K etiologii rizikového chování 

On the Etiology of Risky Behavior  

Blahoslav Kraus 

 

 

 

Abstrakt 

Autor v příspěvku vychází z multifaktorového pojetí příčin rizikového chování. Zmiňuje faktory 

biologické, psychologické a sociologické. Dochází k závěru, že na změnách v chování v posledních 

desetiletích se nejvíce podílejí změny, kterými prošla společnost, přibližuje proměny ve společenském 

klimatu, v komunikačních technologiích a také v rodinném prostředí. V závěru upozorňuje i na 

osobnostní proměny generací dětí a mládeže, které se rovněž mohou podílet na nárůstu rizikového 

chování. 

 

Klíčová slova 

Rizikové chování, příčiny, společnost, komunikační technologie, rodina 

 

Abstract 

This article is based on a multifactorial concept of causes of risky behavior. It mentions biological, 

psychological and sociological factors. The author concludes that changes in behavior over the past 

decades have been driven most by the changes that society has undergone, bringing about changes in the 

social climate, communication technologies and the family environment. In conclusion, it also draws 

attention to the personality transformations of generations of children and young people, that can also 

contribute to the increase in risky behavior. 
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Risk behavior, causes, society, communication technology, family  
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Přístupy k výkladu příčin rizikového chování 

Fenoménem rizikového chování se zabývají různé vědní obory, proto je možné rizikové chování 

považovat za multidisciplinární. Medicínský pohled vymezuje rizikové chování jako jeden z faktorů, 

které ovlivňují zdraví a nemoc jedince. Jiné pojetí nabízí sociologické vědy, které věnují pozornost 

dopadům rizikového chování na sociální vztahy jedince, jeho emocionalitu a výkonnost v kognitivní 

oblasti (Širůčková, 2012). 

M. Miovský et al. (2010) za rizikové chování považují takové chování, v jehož důsledku dochází 

k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo 

společnost. 

Rizikové chování představuje tedy takové aktivity, které přímo nebo nepřímo mohou negativně 

ovlivnit úspěšný vývoj dospívajícího a mohou vést k psychosociálním nebo zdravotním problémům 

jedince a jiných osob, jako je např. zranění, smrt, trvalé postižení atd., k narušení vztahů, k poškození 

prostředí či hmotným škodám. 

Jednotlivé formy rizikového chování jsou často propojeny, vzájemně se podmiňují a mají 

podobné příčiny. R. Jessor a S. L. Jessor (1977) na základě dlouholetých výzkumů rizikového chování 

americké mládeže dochází ke zjištění, že člověk, který se chová rizikově jedním způsobem, má tendenci 

se chovat rizikově i v jiných oblastech života. Nejčastěji spolu souvisejí kouření cigaret, konzumace 

alkoholu, užívání marihuany, abúzus ilegálních látek, vandalismus, delikventní chování, rizikové 

sexuální chování. 

Stejně jako je rizikové chování považováno za multidisciplinární, je možné i etiologii tohoto 

chování, vycházíme-li ze všeobecně uznávaného multifaktorového pojetí příčin, pokládat za multi-

disciplinární. Základní přístupy, které se při tomto pojetí prolínají, jsou biologický, psychologický  

a sociologický.  

Biologické teorie se snaží dokázat, že odchylné jednání je determinováno biologicky a určeno 

v zásadě dědičně. Tento přístup, od C. Lombrosa počínaje, byl dlouho kritizován pro nedostatek 

vědeckých důkazů. Teprve s rozvojem humánní genetiky a spolu s různými výzkumy a objevy v této 

oblasti od přibližně osmdesátých let 20. století se tyto faktory pokládají za relevantní (Kraus, 2015). 

Psychologické teorie považují deviantně jednající lidi za nositele jisté abnormality v důsledku 

narušené psychiky a duševních pochodů v osobnosti člověka. Vychází povětšinou z fyziologické 

podstaty (psychoanalytické teorie). Behaviorální teorie však spojují deviantní jednání především  

se sociálním učením.  
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Zajímavý pohled přináší L. Kohlberg, který rozlišuje tři stádia morálního vývoje: předkonvenční, 

konvenční a postkonvenční. Podle něho odpovídá uvažování většiny delikventů předkonvenční, resp. 

konvenční morální úrovni, kdy si člověk normy dostatečně neosvojil nebo není ochoten se jimi řídit 

(Komenda, 1999).   

Sociologický přístup k výkladu deviantního jednání vychází ze základního předpokladu,  

že rozhodující roli v celé problematice sehrává společnost. Jedna z nejznámějších teorií je teorie sociální 

anomie, která je spojována se jménem E. Durkeima. Durkheimův koncept pak rozpracoval R. K. Merton. 

Podle něho společnost vytváří vzory chování a vymezuje legitimní prostředky k dosažení společensky 

žádoucích cílů. Pokud tyto cíle jedinec nemůže dosáhnout legitimní cestou, dochází ke konfliktu se 

sociální realitou a výsledkem je anomie. V této souvislosti Merton odhaluje mýtus „amerického snu“, 

podle něhož mají všichni stejnou příležitost dosáhnout bohatství, úspěch. Merton však jasně ukazuje,  

že dosáhnout takových met mohou jen někteří. U ostatních pak dochází k frustraci, která může vést 

k rizikovému chování (Ondrejkovič, 2009). 

I další sociologické teorie pokládají za příčinu nežádoucího jednání selhání společnosti, ať již 

tím, že selhává sociální kontrola, nebo tím, že došlo k příkré sociální diferenciaci, která vede 

k rizikovému chování.   

I když vycházíme z multifaktorového přístupu k výkladu příčin nárůstu rizikového chování,  

je možné konstatovat, že hledání příčin směřuje v poslední době především k příčinám sociálním. Lze 

to ilustrovat na poměrech u nás po r. 1990. Hned v průběhu devadesátých let došlo na území 

Československa k výraznému nárůstu sociálně patologických jevů, přičemž se struktura naší populace 

nijak zásadně nezměnila, a tedy je zřejmé, že je třeba hledat příčiny především v proměnách společnosti. 

V horizontu uplynulých třiceti let prošla společnost tak výraznými změnami jako za stejné období nikdy 

před tím. Všimněme si alespoň těch nejpodstatnějších, týkajících se celkového charakteru společnosti, 

její struktury, role médií. To vše pak ovlivňuje fungování institucí, které ovlivňují náš život, z nichž 

největší význam má rodina.  

 

Charakter současné společnosti  

Současná postmoderní individualisticky laděná společnost, ve které se obtížně hledají pevné 

záchytné body, plná protikladů se není schopna domluvit ani na tom, co je vlastně společensky 

nepřijatelné. Někdy se zdá, že se v oblasti legislativy intenzivně pracuje na tom, aby nebylo možné 

doložit, že je např. počínání některých jedinců, či skupin společensky nepřijatelné či přímo trestné.  
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To, co normálně uvažujícímu jedinci se jeví nežádoucí, rizikové, se často vydává za jinakost či 

alternativu, asocialita se zahaluje pojmy typu asertivita či osobitost apod.  

V současné společnosti selhávají mechanismy sociální regulace (právní, ekonomické, veřejné 

mínění). Ať se to týká policie, orgánů státní správy, nebo mechanismů v jednotlivých institucích. 

Nejvíce však selhává kontrola veřejná, poznamenaná egoismem (každý se starej sám o sebe), 

lhostejností, apatií (Kraus, 2015). 

Nedostatečná sociální kontrola má za důsledek nejen nedostatečnou sociální regulaci, ale také to, 

čemu P. Ondrejkovič říká „sociální koroze“, což je výraz všeobecné tolerance k osobním zájmům  

a jejich jednostranné upřednostňování před zájmy celku (Ondrejkovič, 2009, 38). Část společnosti má 

za to, že normy (zákony) jsou k tomu, aby se obcházely.  

Také mezilidské vztahy zaznamenaly posun negativním směrem. Naši současnost charakterizují 

sílící trendy vylučování druhých i sebe sama. Hrozí ztráty základních empatií, zájmu jedněch o druhé, 

solidarity. Vezmeme-li na pomoc zmíněné sociologické teorie, pak se nabízí především Mertonův 

výklad sociální anomie. I u nás v průběhu devadesátých let jako produkt nabyté demokracie a svobody 

je nabízen model jednání, které otevírá všechny možnosti a jehož výsledkem je úspěch a bohatství. Před 

očima značné části našeho obyvatelstva probíhá určitý „americký sen“ po česku. Současně se však 

ukazuje, že realizovat tento sen a dosáhnout proklamovaných met legálními cestami se jeví pro většinu 

nereálné. Určitá část obyvatelstva je zasažena frustrací a výsledkem je volba cest, které představují 

jednání rizikové. Od drobného okrádání, zpronevěr, daňových úniků, až po mnohamilionové defraudace, 

označované specificky českým výrazem „tunelování“ (Kraus, 2015). 

 

Proměny v komunikačních technologiích 

Ocitáme se v kyberprostoru, kde se neustále objevují nové jevy jak pozitivního, tak negativního 

charakteru a média čím dál víc ovládají náš život. Podle výzkumu agentury STEM/Mark mladí ve věku 

12-16 let tráví na internetu v průměru každý den 170 minut. Tři čtvrtiny z nich má svůj profil  

na Facebooku. Více jak 20 % přiznává, že komunikuje po internetu s lidmi, které osobně nezná (Kuboš, 

2018).   

Působení médií a život na internetových sítích má dopady rozporuplné. Např. anonymita nás 

zbavuje odpovědnosti, lidé více lžou, dopouštějí se více rizikového chování. Z řady výzkumů vyplývá, 

že toto působení je doslova život ohrožující. Podle rozsáhlého norského výzkumu mladistvých jich  

80-90 % používá počítač či mobil ještě hodinu před spaním, což má za důsledek, že spánkový deficit 
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činí až 2 hodiny. To vše zvyšuje denní únavu, vyvolává deprese, zvyšuje pravděpodobnost 

psychopatologických změn (Hysing, Pallesen, Jacobson, & Sivertsen, 2015).   

Tento sedavý život spojený s nadměrnou vazbou na počítač a televizi představuje nezdravý 

životní styl, který přináší řadu rizik (Jessor, 1991). Zvláště mezi dětmi, ale i mezi mladými lidmi 

extrémní trávení času s ICT vede nejen k závislosti, ale i k narušení normálního vývoje neuronů 

v mozku. M. Spitzer ve své publikaci Kybernemoc charakterizuje současnou mládež v důsledku toho 

jako nepozornou, nevzdělanou, nepohyblivou. Shrnuje všechny negativní vlivy ICT na děti a mládež 

pod pojem digitální demence (Spitzer, 2015). 

Ve spojitosti s životem v kyberprostoru se objevují takové problémy jako kyberstres, kdy má 

člověk pocit ztráty kontroly, kyberfobie, strach vyvolaný nejistotou pramenící ze ztráty reálných 

kontaktů. Můžeme k tomu připočítat šířící se kyberšikanu, kyberstolking. Dochází také často ke zneužití 

sociálních kontaktů (přátelství), např. pedofilové, různí podvodníci. Fatální je působení některých 

internetových her.  

 

Proměny rodiny 

Všechny tyto změny v rámci makrosociální struktury se promítají do prostředí jednotlivých 

regionů, lokalit (s různou mírou nezaměstnanosti, kriminality, prostituce) i do prostředí rodin. Rodina, 

(její životní styl, hodnotové zaměření) prošla rovněž významnými změnami. Objevují se různé varianty 

soužití suplující klasickou rodinu: volné soužití (kohabitace), vícenásobné (sériové) vztahy (životní 

vzorce následných vztahů), rodiny odloučené a v rozvodových řízeních, rodiny s jedním rodičem (úmrtí, 

rozvod, narození mimo manželství), binukleární rodiny (rozvedený, odloučený pár, kde druhý bio-

logický rodič je zainteresovaný, společná odpovědnost o dítě, i když v rozdílných domácnostech), 

opakovaná manželství, nevlastní rodiny (nejméně jeden z rodičů má dítě z předcházejícího vztahu), 

homosexuální, lesbické rodiny (dítě z předchozího heterosexuálního vztahu, adoptované dítě) (Kučírek, 

2014). 

V zásadě rodina zůstává sice monogamní, ale jde o jakousi sériovou monogamii, kdy jedinec 

vystřídá za život několik partnerů. Podle U. Becka základní charakteristikou současné rodiny je kolize 

mezi láskou, rodinou a osobní svobodou. Současnou společnost nazývá "rizikovou" a tvrdí, že stávající 

model tržní modernity předpokládá společnost bez rodiny a dětí (Beck, 1986). 

Tím, že výrazně ubývá legitimně založených rodin, sílí trend partnerského soužití bez uzavření 

sňatku a tím také přibývá dětí narozených mimo manželství. Nepřítomnost otce vinou rozvodu nebo 
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proto, že s matkou dítěte nikdy nezačal žít, je výrazným rizikovým faktorem především pro chlapce, 

kterým chybí vzory mužského chování (Kraus, 2015). 

Bakalář uvádí výsledky statistického šetření NFI (National Fatherhood Initiative), které 

poukazují na dramatický dopad nepřítomnosti otce ve výchově dítěte:  

- 72 % všech mladistvých vrahů vyrůstalo v rodinách bez otce.  

- 60 % všech pachatelů znásilnění bylo vychováváno v domácnostech bez otce.  

- U dětí vyrůstajících bez otce je – ve srovnání s jejich vrstevníky z tradičních rodin – dvojnásobná 

pravděpodobnost předčasného odchodu ze školy.  

- U dětí vyrůstajících bez otce je – ve srovnání s dětmi z tradičních rodin – jedenáctkrát větší 

pravděpodobnost projevů násilného chování.  

- Tři ze čtyř sebevražd mladistvých se vyskytnou v rodinách s jedním rodičem.  

- Děti, které žijí odděleně od svých otců, jsou účastníky více nehod (úrazů), mají vyšší procento 

výskytu chronického astmatu, bolestí hlavy a poruch řeči.  

- 80 % adolescentů v psychiatrických zařízeních pochází z domovů bez otce. (Bakalář, 2002,140). 

 

V souvislosti s výraznou diferenciací společnosti se mění i socioekonomická situace rodin, která 

se stává někdy přímo rizikovým faktorem pro všechny členy, především děti. Se sociálně-ekonomickou 

situací rodiny souvisí řada projevů rizikového chování. Je prokázáno, že nezaměstnanost má vliv  

na nárůst kriminality, domácího násilí, ale i na alkoholismus, případně sebevražedné chování. Stejně  

tak oběťmi šikany se stávají děti, které se nemohou z uvedených důvodů zúčastnit různých akcí, odlišují 

se svým oblečením, vybavením. Někdy tyto okolnosti mohou vést k tomu, že se naopak stávají agresory. 

Jeden z významných důsledků společenských proměn na rodinný život je jeho dezintegrace. 

Přibývá rodin, kde se jednotliví členové jen setkávají, korespondují spolu, případně přestávají 

komunikovat vůbec. Rodina se stává jakýmsi průchozím prostorem a její členové žijí spíše vedle sebe 

než spolu. Zásadním problémem se stává "čas soustředěné pozornosti na rodinu", schopnost využít ho. 

Rodina by měla život obohacovat, dnes spíše "vyčerpává". Do nejtěžší situace se dostávají matky 

samoživitelky. To vše pak vede k rizikovému chování. 

V zájmu objektivity je však na závěr třeba dodat, že jestliže jsme uvedli, že v devadesátých 

letech, kdy došlo k enormnímu nárůstu rizikového chování, při v zásadě nezměněné populaci, musíme 

po třiceti letech konstatovat, že došlo i proměnám ve struktuře populace. Dnes, z osobnostního hlediska, 

máme co dočinění s jinými dětmi a jinou mládeží. 
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Jedná se o tzv. generaci Z (děti) a generaci Y (mládež). Máme před sebou zcela jiné dvě generace, 

než tomu bylo v minulosti, poznamenané novými komunikačními technologiemi, sebevědomé, 

asertivní, hyperaktivní, někdy zlostné a narcistní.  

Generace narozená v letech 1981-1999 je označována jako generace Y. Její příslušníci jsou 

poznamenáni společenskými změnami (pád socialismu, nástup internetu) a tak se jich nebojí, jsou 

flexibilní. Jde o první generaci s mobilem v ruce, která ráda cestuje, pro kterou je zábava mnohem 

důležitější než práce. Jejich druhou „rodinou“ jsou kamarádi, s nimiž udržují vztah i prostřednictvím 

internetu. Peníze považují jen za prostředek, chtějí si užívat právě teď, a hlavně být v pohodě. 

Příslušníci generace Z se narodili po r. 2000 v digitálním světě, odmalička jsou na sociálních 

sítích, všechno si fotí, natáčejí a sdílejí na sociálních sítích. Navštěvují různé blogy a jejich idoly jsou 

youtubeři. Jsou zvyklí projevovat „natvrdo“ svůj názor, díky diskusím na sociálních sítích jsou  

od malička hodně otrlí a ničeho se nebojí. To, stejně jako malá zkušenost v navazování skutečných 

sociálních vazeb, vede i k tomu, že generace Z může být mnohem agresivnější než její předchůdci. 

Dokážou se rychle adaptovat na nové situace, nezvládají se nadlouho soustředit. Na rozdíl od generace 

Y je jejich touhou změnit svět a více než třetina z nich velmi usiluje ve své práci o úspěch. Koneckonců 

– ještě nezletilí youtubeři, kteří už mají na svém kanálu stovky tisíc odběratelů a vydělávají mnohdy 

násobky toho, co jejich rodiče, jsou jasný důkaz (Kraus & Junová, 2019). 

To, že charakteristika jednotlivých generací koresponduje s rizikovým chováním, dokazuje 

aktuální situace. Je to zřejmé např. i z toho, jak přibývá dětí a mladých lidí agresivních, konzumujících 

alkohol, kouřících cigarety, závislých na drogách, patologických hráčů riskujících za účelem navodit  

si adrenalinové situace i za cenu, že ohrožují sebe i své okolí.  
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Spiritual Bypass in the Context of the Unfavourable 

Self-development of a Human Being 

Spirituální bypass v kontextu nepříznivého seberozvoje lidského tvora 

Patrik Maturkanič 
 

 

Abstract 

One of the important elements of man, creating his loyal identity, is undoubtedly the spiritual dimension 

translating into his whole existential conception.1 In realizing one's unique and unrepeatable self, one  

is offered a number of possibilities related to spiritual development but also to the dangers of various 

pitfalls. The present scientific contribution aims to offer the reader the opportunity to draw attention to 

one of the negative pitfalls that can put a human being at risk of a psycho-spiritual problem, despite 

one’s good intentions. Right at the beginning of the study we get many acquainted with the unknown 

term spiritual bypass, which in a literal Czech translation is referred to as spiritual bridging (detour) and 

it is a kind of temporary substitute to solve so often suppressed negative states of man. In this context, 

the first chapter deals with their consequences, manifested in various mental crises, which have  

a considerable impact on the self-development of the human being. Therefore, the second part of this 

article wants to show the possibility of a solution based on the true finding of the inner human identity 

and to transfer it from theoretical thought into the practice of professional help.  

 

Keywords 

Human being, identity, existence, transcendence, soul, neighbour, spiritual bypass, crisis, 

professionalism, help 

 

Abstrakt 

Jeden z důležitých elementů člověka, vytvářející jeho věrnou identitu, je bezesporu spirituální rozměr 

promítající se do jeho celistvého existenčního pojetí. V uvědomění si svého jedinečného a neopakovatel-

ného Já se člověku nabízí řada možností, souvisejících s jeho duchovním rozvojem, ale i nebezpečím 

rozličných nástrah. Předložený vědecký příspěvek chce čtenáři nabídnout, a tím upozornit na jednu  

z negativních nástrah, jež může lidského jedince, napříč jeho dobrými intencemi, uvést v nebezpečí 

                                                           
1 Cf. Frankl, V. E. (2015). Lékařská péče o duši. Brno: Cesta. 
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psychospirituálního problému. Hned v úvodu studie se můžeme blíže seznámit pro mnohé ještě  

s neznámým pojmem spirituální bypass, který v doslovném českém překladu označujeme termínem 

duchovní přemostění (oklika), přičemž je jakousi dočasnou náhradou k vyřešení tolikrát potlačených 

negativních stavů člověka. V této souvislosti se první kapitola blíže věnuje jejich následkům, 

projevujícím se v rozličných duševních krizích, jež mají značný vliv na seberozvoj lidského tvora.  

I proto chce navazující druhá část předloženého článku ukázat eventualitu možného řešení, jež vychází 

z pravdivého nalezení niterné lidské identity a převést ji z teoretického zamyšlení do praxe profesionální 

pomoci. 

 

Klíčová slova 

Člověk, bytost, identita, existence, transcendentno, duše, bližní, spirituální bypass, krize, profesionalita, 

pomoc 

 

 

Introduction  

Since time immemorial, man has been asking various questions, especially about his deepest 

interior, so that he is as close as possible to knowing the meaningful existence of himself. One of them 

is undoubtedly the “open circuit” of spiritual thinking, which offers a number of positive possibilities  

in connecting the mental world of the human individual. This makes us think patiently, a consequent and 

sincere search for the transcendental transcendence of our self, which we call intimately the human soul, 

which is a reflection of the inner beauty of man. In these intentions, we have the opportunity to discover 

the horizon of intangible, that is, supernatural values, beyond the capacity of every human’s, so limited, 

understanding.2 It is therefore important to say that the authenticity of our life and its magnitudes is 

measured primarily by the degree of our participation in the realization of a happy future that is being 

born in the present, i.e., the creative inner moment.3 The willingness, or rather desire, to descend day by 

day into the spiritual eye of calm waters is an essential and thus inseparable part of each of us. We do 

not only mean traditional representation in ecclesial communities but also many different “popular” 

types of esoteric sciences, which include several areas such as: psychotronics, clairvoyance, divination 

of other techniques of practical esotericism. The use of these para-psychological activities in conjunction 

                                                           
2 Cf. Funda, O. A. (2017). K filosofii náboženství. Praha: Karolinum. 
3 Cf. Manicardi, L. (2018). Il “tra“ come spazio del politico e dello spirituale. In L. Manicardi, Spiritualità  

e politica (p. 91). Milano: Vita e Pensiero. 
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with a monotheistic approach, based on a single principle, i.e. God or Higher Energy, gives the seeker, 

and thus the knowing person, the opportunity to “touch“ the life-giving force, primarily based on the 

cosmic variable. These and similar practices open up a whole range of new and so many positive 

experiences for the human being, which puts him in the zone of inner transformation. In fact, so many 

times he seeks to solve his internal problems in anticipation of hopeful protection and help but above all 

a promise of a better future, which may not bring a lastingly positive solution. This temporary “spiritual 

crunch“, or spiritual bypass,4 is that a person experiencing various psychological injuries seeks to resolve 

them just on the spiritual level in their so many-staged spiritual world. We are talking about the so-called 

“light-ending effect”. We are sometimes forced to look sadly when all kinds of healers in the context of 

“effective“ Asian medicines sometimes offer to intelligent, but above all naive individuals a mixed, 

colourful cocktail of healing esoteric instructions under the guise of transcendental help. Over time, the 

consequences of some of these Eastern and European treatment techniques will cause psychosomatic 

problems for some of them, especially in the context of the sensation of lusty spiritual experiments, 

which, unfortunately, are literally carried out on human beings. The principle of this spiritual detour 

shows a person experiencing various psychological (mental) injuries, caused, for example, in the 

suppression of ancient traumas, fear seeking for a temporary bridging and transformation of suffering in 

the above-mentioned spiritual areas. This escape from the reality of events manifested in some unhealthy, 

spiritual drift can manifest in two unbalanced levels: A) In an exaggerated emphasis on the positive (e.g. 

everything is beautiful and we all love creating the positive vibration of the universe, etc.), or B) Internal 

negation, suppressing the individual's personal development (e.g. isolation from others in the context of 

emotional stiffness stemming from fear, lack of self-acceptance, etc.).  

 

1. Psycho-spiritual crisis as a result of chaotic search or “Wandering“ man  

The course of human life from birth to death is accompanied by a colourful labyrinth of various 

events. It also fits into life crises, which form a natural part of the existence of each of us, affecting 

primarily the human soul, i.e. the psyche. If we add to this the spiritual area, which is widely regarded 

by the general public as a positively tuned area, we will find ourselves in the time of the psycho-spiritual 

crisis that we want to talk about here. Right from the start, we need to identify two basic levels of the 

concept of crisis as such, which can have a major impact on man and his future. These are transitional 

crises, i.e. transitional crises, and break-even crises or catastrophic crises. In the first case, for so-called 

“prognostically hopeful crises”, which have different critical nodes in human ontogenesis, which affect 

                                                           
4 Cf. Spiritual bypass, first used in the 1990 by American clinical psychologist, psychotherapist and teacher John Welwood 

(1943-2019). 
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different life periods, positions, but also mental development through the development of time, 

movement and place their relative or final solution. A much more serious problem remains the break-

even crisis that the human individual perceives in some way or is certain that everything is lost. The 

personal response to such a disaster is the pain translating into despair, which often results in ever-

repeating depressions not finding their solution nodes. There remains uneasiness, remorse, self-blame, 

even possible aggression, especially towards oneself. Intentional self-harm, which can result in suicidal 

behaviour ending due to one's own death, is a great danger in this so many times hopeless phase.5  

From the previous lines we can surely deduce that this crisis state affecting the spiritual area  

of man's existence is so many times caused by a type of inner wandering, or a chaotic search for the 

right, or hopeful, light. If we follow the introductory part of this paper explaining some of the needs of 

spiritual – positive development that touches our heart, but at the same time its danger from spiritual 

bridging, we conclude that this is a sensitive topic. Indeed, the irreplaceable phenomenon of the soul of 

a person who seeks so many times through the spiritual world the basis of his inner problems is at stake.6 

After all, it is not possible to hide everything under the robe of a church organization and be shielded 

only by its dogmatic interpretation, which will give us a “lasting“ guarantee of its solution. Not to 

mention that so many times these problems require expert assistance, as discussed in the second section 

of the next subchapter. It should also be said, and thus truthfully acknowledged, that the transcendental 

aspect presupposes a natural one that logically follows it. Indeed, God became man to connect these two 

basic levels in the context of his earthly existence, as He teaches the doctrine of the Christian religion 

(cf. John 1: 14). 

 

2. Truth versus expertise in the inner revelation of self identity  

Before responding to possible solutions to the problem, it is appropriate to establish a fundamental 

anthropological climate affecting each of us. The revelation of one's own identity in the light of the 

unchanging truth is only possible in the context of the continuous cyclical and thus patient self-

knowledge,7 which is created (transformed) in the “inner space“ of our neighbours. So we can say that 

understanding another person is a prerequisite for understanding ourselves. This means that the meaning 

and fulfilment of human existence is not only survival, but above all the consciousness of with whom 

and in what way I experience the qualitative element of full life manifested in interpersonal 

                                                           
5 Cf. Jankovský, J. (2018). Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton. 
6 Cf. Maturkanič, P. (2018). Základy etiky. Terezín: VŠAPs. 

 
7 Cf. Heschel, A. J. (2017). Kdo je člověk? Praha: OIKOYMENH. 
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relationships.8 Thus, it is not a mere existence, but above all a coexistence manifested in mutual personal 

dialogue and free from the screening of prejudice every day to meet your neighbour.9 Let us not be afraid 

to use the biblical term “Gemini Love” in this context (cf. 1 Cor 13: 1-8), which is the most faithful 

answer to the fulfilment of each one's life, regardless of its length or quantity. With this proven therapy, 

we are best placed to be the best possible person. We can therefore say that the human being receives, 

through another human being, manifestations of conscious good, expressed in different eventualities. 

For all eventual forms, and in our theme, the key moment is a manifestation of forgiveness, i.e. 

reconciliation. On the other hand, to forgive another, not only verbally, but above all in the depths  

of ourselves, means to forgive myself and accept myself as I truly am. With this positively – authentic, 

humbly – honest attitude,10 we can judge things in the light of common sense (self-confidence)11 and 

look for the best possible eventuality of ourselves, but also those who approach us with confidence.  

It is worth noting that there are so many times that there is a danger of confusing professional roles, 

intertwined with good practice, which can do more harm than good, which sometimes does not exclude 

the possibility of their merging, as Czech psychologist Jiří Kučírek aptly explains in his words.12  

So what should be the role, or professional help, of people who stand in the front row, offering all those 

in need real, lasting rescue? It should be people of age, human but also professionally mature  

(de-stigmatizing inexperience), understanding their position primarily in the dimensions of vocation 

(mission), not just an “rdinary“ job, because at this point this is always the opposite side of a particular 

human soul.13 It is obvious that man will never get along by himself, especially in difficult psycho-

spiritual, breakthrough crises. We must not forget that great emphasis should be placed on the form and 

manner of transmitting truthful information14 and the appropriate time of communicating it but above 

all bringing a ray of new hope to the heart of a confused person creating a happy future.  

 

 

                                                           
8 Cf. Albisetti, V. (2011). Curare la propria identità. Milano: Paoline. 

 9 Cf. Černohorská, D. (2017). Krátké zamyšlení nad předsudky a jejich kořeny (nejen) s Gordonem W. Allportem. Applied 

Psychology, 2(3), 193. 
10 Cf. Scilironi, C. (2002). Veritá. In B. Barbaglio, G. BOF, & S. Dianich (a cura di), Dizionario di Teologia  

(pp. 1876-1880). Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo. 
11 Cf. Janáčková, L. (2017). Od bezvědomí k sebevědomí. Praha: Mladá fronta. 
12 Cf. „Jaspers concludes that perhaps we can give our consent to draw attention to the dangerous confusion of a psychologist 

with a priest, a psychotherapist with a salvation bearer, and a saviour. True, both can be combined. But in that case, everyone 

should know exactly what they are doing, what they say, what performance they feel qualified for. And in no case where the 

performance is paid for by money, is it possible to integrate the salvation (the saviour) – priest and philosopher – into the 

psychological profession without losing their essential nature.“ Kučírek, J. (2019). Karl Jaspers a jeho zásadní příspěvek k 

obecné psychiatrii. Applied Psychology, 4(6), 451. 
13 Cf. Buber, M. (2017). Řeči o výchově. Praha: Vyšehrad. 
14 Cf. Heller, M. (2016). Moralność myślenia. Kraków: Copernicus Center Press. 
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Conclusion  

The aim of the article was to point out one of the negative pitfalls affecting the psycho-spiritual area and 

its adverse impact in the context of human self-development. After reading this study, we can conclude 

that it is clear that a significant human phenomenon, which is undoubtedly the “mystery“ of the human 

heart, cannot be taken lightly, let alone cheaply “pointlessly“ underestimated. Therefore, it is important 

that, in humble thinking, we maintain the attitude of true and quite concrete caution over the dangers  

of spiritual bypass arising from two unbalanced levels, as mentioned in the introductory part of the paper. 

It is also appropriate to point out the psychosocial factor mentioned in the second chapter, where the 

existence of each person overlaps with the coexistence of mutual (motivational) cooperation.15 What we 

mean here is the solidarity of human aid, where, in the form of interpersonal relationships, based on each 

other, we are to create a colourful mosaic of common, general good.  
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Možnosti vzdělávání v oblasti mimořádných událostí v programech 
celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UK 
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Programmes at the Faculty of Education, Charles University 

Jaroslava Hanušová 

 

 

Abstrakt 

Příspěvek informuje o úrovni vybraných znalostí v oblasti mimořádných situací u studentů  

na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě, v programu celoživotního vzdělávání na výkon povolání – 

učitelství pro střední školy. Prezentované výzkumné šetření nelze vzhledem k pokračujícímu výzkumu 

zobecňovat, ale autorka se již nyní domnívá, že v návaznosti na platnou legislativu v ČR bude nutné 

specifikovat obsah a podmínky realizace programu přípravy budoucích učitelů (absolventů kurzu 

celoživotního vzdělávání) v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí na Univerzitě Karlově – 

Pedagogické fakultě.  

 

Klíčová slova 

Mimořádná událost, celoživotního vzdělávání, učitelé 

 

Abstract 

The paper informs on the level of selected pieces of emergency situation knowledge in students at the 

Faculty of Education, Charles University, studying Secondary School Teaching within the Lifelong 

Learning Programme. The research is still ongoing and therefore cannot yet be generalised; however, 

the author already believes that based on the existing Czech legislation, it will be necessary to specify 

the content and conditions of implementation of a future teacher training programme (lifelong learning 

course graduates) regarding people protection in emergency situations at the Faculty of Education, 

Charles University. 
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Úvod 

V posledních desetiletích jsou lidé v České republice stále častěji ohrožováni v důsledku tzv. 

mimořádných událostí, jako jsou živelní pohromy (např. záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy 

půdy, sněhové laviny, zemětřesení, velké lesní požáry), havárie s únikem nebezpečných látek do 

životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další 

události, které mohou ohrozit životy, zdraví občanů a způsobit rozsáhlé materiální škody (Beneš, 2002; 

Hanušová, 2014; Marádová et al 2009). 

Aniž si to uvědomujeme, zkušenosti ukazují, že dobře informovaný a připravený člověk dokáže 

reálněji posoudit vzniklou situaci, předcházet vzniku mimořádné události a v případě potřeby pomoci 

nejen sobě, ale i svým blízkým, sousedům, spolužákům či spolupracovníkům (Maturkanič, 2018).  

Systém vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení byl v České republice nastaven v roce 

1999 přijetím "Strategie vzdělávání v oblasti krizového řízení". Po tomto základním dokumentu byly 

vypracovány a pravidelně aktualizovány koncepce vzdělávání krizového řízení. V České republice se 

systém ochrany obyvatelstva a krizového řízení skládá ze dvou základních úrovní vzdělávání. První  

z nich, takzvané profesní vzdělávání kvalifikační, vychází ze získání nebo zlepšení kvalifikace vyššího 

odborného či vysokoškolského vzdělání. Druhá úroveň, tzv. další profesní vzdělávání, je určeno pro 

cílové skupiny odborníků se zaměřením na prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo 

činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, udržování a pravidelná aktualizace odborných 

znalostí včetně získávání a prodlužování odborné způsobilosti opravňující k výkonu určených činností 

(Tilcerová, 2017). 

 

Metody 

Dlouhodobá výzkumná studie (2013-2020) má za cíl zjistit, zda a do jaké míry jsou vybraní 

studenti způsobilí chránit osobu v mimořádné situaci, porozumět případným nedostatkům v těchto 

kompetencích a vytvářet odpovídající vzdělávací potřeby. Prozatímní výzkumný vzorek se v současné 

době skládá z 600 studentů programu celoživotního učení na Pedagogické fakultě UK (absolventi 

s ukončeným magisterským/inženýrským vzděláním, které odpovídá charakteru některého všeobecně 

vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu) ve věku do 40 let. V dotazníku byla použita 

kvantitativní metoda (dotazník). Respondenti vyplnili dotazník tvořený dvěma částmi, celkem 15 

otázkami. První část se zaměřila na vybrané postoje, názory a zkušenosti a druhá část obsahovala 

didaktický test.  
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Vybrané výsledky dotazníkového šetření  

Výzkumu se zúčastnilo 600 pedagogických pracovníků, u kterých bylo sledováno pohlaví 

(tabulka 1), věk (tabulka 2), délka praxe (tabulka 3), vykonávaná profese (tabulka 4).   

Tabulka 1. Respondenti podle pohlaví 

Pohlaví Počet 

Ženy 510 (85 %) 

Muži 90 (15 %) 

Celkem 600 (100 %) 

 

Tabulka 2. Respondenti podle věku 

Věk Počet 

25 a méně 5 (0,8 %) 

26-30 102 (17 %) 

31-35 404 (67,3 %) 

36-40 89 (14,8 %) 

Celkem 600 (100 %) 

 

Tabulka 3. Respondenti podle délky pedagogické praxe 

Délka pedagogické praxe Počet 

Tento rok jsem začal/a pracovat ve školství 99 (16,5 %) 

1 až 3 roky 297 (49,5 %) 

3 až 10 let 152 (25,3 %) 

Prozatím bez praxe 52 (8,7 %) 

Celkem 600 (100 %) 

 

Tabulka 4. Respondenti podle vykonávané profese 

Vykonávaná profese Počet respondentů 

Učitel/ka 1. stupně základní školy 55 (9,2 %) 

Učitel/ka 2. stupně základní školy 143 (23,8 %) 

Učitel/ka střední školy 350 (58,3 %) 

Prozatím nepracuje ve školství 52 (8,7 %) 

Celkem 600 (100 %) 
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Tabulka 5. Předchozí zkušenost s výukou ochrany za mimořádných událostí   

Předchozí zkušenost s výukou ochrany  

za mimořádných událostí   

Celkem 

respondentů 

Ano  356 (59,3 %) 

Ne 244 (40,7 %) 

Celkem 600 (100 %) 

 

Přestože v ČR školská legislativa již od r. 2003 jednoznačně ukládá věnovat se problematice 

ochrany za mimořádných událostí na všech typech škol, tak 40,7 % oslovených respondentů uvedlo,  

že nebylo během svého studia seznámeno s ochranou za mimořádných událostí (tabulka 5).  

O problematice bylo informováno pouze 59,3 % účastníků šetření.  

Odpovědi získané touto položkou dotazníku jsou alarmující. Poskytují totiž vhled do edukační 

reality ve sledované oblasti a nutně vyvolávají otázky: Věnovaly školy plnění úkolů vymezených 

v příslušných metodických pokynech dostatečnou pozornost? Jak zařadily problematiku ochrany  

za mimořádných událostí do výuky, když si toho studenti nejsou vědomi?    

 

Tabulka 6. Způsob, jak se dozvědět, že je nařízena evakuace a že by měl být opuštěn byt 

Možnost Počet  

Prostřednictvím sdělovacích prostředků 253 (42,2 %) 

Prostřednictvím sirén 169 (28,2 %) 

Prostřednictvím sirén a sdělovacích 

prostředků 100 (16,6 %) 

Neuvedlo odpověď 78 (13,0 %) 

Celkem 600 (100 %) 

 

V této otázce někteří oslovení respondenti uvedli správnou i špatnou odpověď zároveň (tabulka 

6). 253 (42,2 %) respondentů šetření odpovědělo správně, tzn. uvedlo, že se o nařízené evakuaci  

a opuštění bytu dozví ze sdělovacích prostředků. 169 (28,2 %) oslovených odpovědělo špatně – uvedlo, 

že nařízenou evakuaci oznamují sirény. 100 (16,6 %) účastníků šetření uvedlo zároveň správnou  

i špatnou možnost – sdělovací prostředky a sirény. 78 (13 %) oslovených na tuto otázku neuvedlo 

odpověď.  
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Tabulka 7. Označení signálů  

Popis varovného signálu Správné označení 

varovného signálu 

 

Nesprávné označení 

varovného signálu 

Celkem  

Kolísavý tón sirény po dobu 

140 sekund 

 

388 (64,7 %) - 

varovný signál 

všeobecná výstraha 212 (35,3 %) 

600 (100 %) 

Nepřerušovaný tón sirény 

po dobu 140 sekund 

 

204 (34,0 %) - 

akustická zkouška 

sirén 396 (66,0 %) 

600 (100 %) 

Přerušovaný tón sirény po 

dobu 1 minuty 

140 (23,3 %) - 

požární poplach 460 (76,7%) 

600 (100 %) 

 

Znalost varovných signálů je vidět v tabulce 7. Oslovení respondenti pouze ve 388 případech 

(64,7 %) správně pojmenovali kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Podobný výsledek byl i u identi-

fikace nepřerušovaného tónu po dobu 140 sekund (204 správných odpovědí – 34,0 %). Pouze 140 

respondentů (23,3 %) správně označilo přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty. Jelikož studenti 

neznali – nepoznali signály, nemohli správně odpovědět na otázku, která se zabývala použitím signálů. 

Zcela správně mělo tuto otázku (označilo správně všechny varovné signály) pouze 83 (13,8 %) 

respondentů. 

 

Tabulka 8. Co byste udělali nejdříve, kdybyste se dozvěděli, že se k vašemu domu blíží povodeň  

Možnost Počet 

Ukryji se ve sklepě a pečlivě zavřu okna a dveře 0 (0 %) 

Utěsním vchod do domu a jdu sledovat televizi 29 (4,8 %) 

Jestliže zazní kolísavý tón sirény, opustím co nejrychleji 

ohrožený prostor 387 (64,5 %) 

Ukryji se v nejvyšším patře nebo na půdě a sleduji 

rozhlas a televizi 184 (30,7 %) 

Celkem 600 (100 %) 

 

V ČR jsou povodně nejčastější krizovou situací. Do novodobých dějin ČR se zapsaly zejména 

velké povodně v letech 1997, 2002, 2006 a 2013. Velice často také v posledních letech dochází ke vzniku 

tzv. bleskových povodní, kdy během velmi krátké doby naprší na určitém území obrovské množství 

srážek. Stává se tak i v místech, která nejsou v blízkosti vodního toku. Přesto znalosti respondentů jsou 

alarmující (Tabulka 8). 29 účastníků šetření (4,8 %) uvedlo, že utěsní vchod do domu a jde sledovat 

televizi, 387 dotazovaných (64,5 %) po zaznění kolísavého tónu sirény opustí co nejrychleji ohrožený 
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prostor, 184 oslovených (30,7 %) se ukryje v nejvyšším patře nebo na půdě a sleduje rozhlas a televizi. 

V odpovědích na tuto otázku je jistě zajímavé, že 387 respondentů uvedlo, že poté, co zazní tón sirény, 

opustí ohrožený prostor. Pokud se ovšem vrátíme k odpovědi na otázku o znalosti varovných signálů 

(Tabulka 7) zjistíme, že oslovení respondenti tóny sirény nerozeznají.  

 

Tabulka 9. Označení nebezpečných látek na obalu  

Možnost  Počet správných 

odpovědí 

Počet nesprávných 

odpovědí 

Celkem  

Toxická                  382 (63,7 %) 218 (36,3 %) 600 (100 %) 

Vysoce hořlavá                             503 (83,8 %) 97 (16,2 %) 600 (100 %) 

Výbušná 519 (86,5 %) 81 (13,5 %) 600 (100 %) 

Žíravá   477 (79,5 %) 123 (20,5 %) 600 (100 %) 

Zdraví škodlivá                             371 (61,8 %)  229 (38,2 %) 600 (100 %) 

Škodlivá pro životní 

prostředí 439 (73,2 %) 161 (26,8 %) 

600 (100 %) 

Celkem  2691 (61,8 %) 909 (25,2 %) 3600 (100 %) 

 

Označení nebezpečných látek na obalu, které respondenti zvolili je vidět v tabulce 9.  

382 účastníků šetření (63,7 %) správně označilo toxickou látku. 503 dotazovaných (83,8 %) poznalo 

symbol vysoce hořlavé látky. 519 oslovených (86,5 %) správně přiřadilo k symbolu výbušnou látku.  

477 respondentů šetření (79,5 %) rozeznalo žíravou látku. 371 oslovených (61,8 %) označilo zdraví 

škodlivou látku a 439 dotázaných (73,2 %) správně přiřadilo k poslednímu symbolu v dotazníkovém 

šetření látku škodlivou pro životní prostředí. Forma otázky umožňovala postupovat vylučovací metodou. 

Problém nastal u identifikace označení látky toxické a zdraví škodlivé - tyto značky si studenti evidentně 

pletou. Zcela správně mělo tuto otázku (označilo správně všechny nebezpečné látky na obalu) pouze 

290 (48,3 %) respondentů. 

 

Tabulka 10. Jak je to s nutností ukrytí v případě, že došlo k radiační havárii  

Možnost Počet 

Je zbytečné, protože radioaktivní záření prostupuje všemi materiály 10 (1,7 %) 

Vyhledat zděnou budovu a vyčkat do ukončení radiační havárie 477 (79,5 %) 

Je samostatný problém každého z nás 68 (11,3 %) 

Neuvedlo odpověď 45 (7,5 %) 

Celkem 600 (100 %) 
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ČR disponuje 2 fungujícími jadernými elektrárnami (v Temelíně a v Dukovanech). Už jen 

z tohoto důvodu autorka studie předpokládala, že znalost u této otázky bude vysoká (Tabulka 10).  

10 oslovených respondentů (1,7 %) uvedlo, že v případě, že došlo k radiační havárii, je zbytečné ukrýt 

se, protože radiační záření prostupuje všemi materiály. 477 dotazovaných účastníků (79,5 %) vyhledá 

zděnou budovu a vyčká do ukončení radiační havárie. 68 studentů/studentek (11,3 %) označilo možnost, 

že radiační havárie je samostatný problém každého z nás. 45 respondentů (7,5 %) dotazníkového 

šetřením na tuto otázku neodpovědělo.  

 

Tabulka 11. Předepsaný minimální obsah evakuačního zavazadla  

Možnost Počet odpovědí 

Léky 436 z 600 

Svítilna 368 z 600 

Přikrývka 373 z 600 

Radio (MP 3 přehrávač) 311 z 600 

Doklady 472 z 600 

Potraviny 352 z 600 

Cennosti 283 z 600 

Hygienické pomůcky  503 z 600 

Oblečení  526 z 600 

Mobilní telefon  453 z 600 

Baterie a nabíječky  279 z 600 

Věci na zabavení (hračky, hry, knihy apod.) 236 z 600 

 

V této položce byli studenti záměrně vyzváni k volné odpovědi, neboť lze předpokládat, že výběr 

z nabízených alternativ by je určitě inspiroval. K této otázce se vyjádřilo 527 (87,8 %) respondentů,  

73 (12,2 %) studentů na otázku vůbec neodpovědělo. Volné vyjádření odhalilo, že studenti si velmi často 

neuvědomují účel evakuačního zavazadla a neumí si představit, za jakých okolností by je měli používat 

(Tabulka 11). Většina dotázaných tak jmenovala hygienické potřeby, oblečení a léky. Nejméně často 

byly označeny možnosti – cennosti, baterie a nabíječky, věci na zabavení. Zcela správně mělo tuto 

otázku (uvedlo správně minimální předepsaný obsah evakuačního zavazadla) pouze 234 (39,0 %) z 600 

respondentů. 
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Tabulka 12. Shrnutí vybraných zcela správných odpovědi z dotazníku dle profesí  

Znění otázky  

Prozatím 

ve školství 

nepracuje 

Učitel/ka 

1. stupně 

ZŠ 

Učitel/ka 

2. stupně 

ZŠ 

Učitel/ka 

SŠ 

Celkem  

Nařízená evakuace 15 z 52 37 z 55 104 ze 143 97 z 350 253 z 600 

Označení signálů 17 z 52 11 z 55 33 ze 143 22 z 350 83 z 1000 

Povodeň 24 z 52 31 z 55 56 ze 143 276 z 350 387 z 600 

Označení nebezpečných 

látek na obalu 28 z 52 

32 z 55 128 ze 143 102 z 350 290 z 600 

Radiační havárie 38 z 52 35 z 55 108 ze 143 296 z 350 477 z 600 

Předepsaný minimální 

obsah evakuační zavazadlo 23 z 52 

21 z 55 81 ze 143 109 z 350 234 z 600 

Celkem správných 

odpovědí 145 z 312 

167 z 330 510 z 858 902 z 2100 1724 z 3600 

Celkem správných 

odpovědí v % 

46,5 % 

 

50,6 % 59,4 % 43,0 % 47,9 % 

 

Z tabulky 12 vyplývá, že nejvíce správných odpovědí (59,4 %) označili v dotazníku učitelé  

2. stupně ZŠ, poté učitelé 1. stupně ZŠ (50,6 %). Nejméně správných odpovědí bylo uvedeno 

respondenty, kteří prozatím ve školství nepracují (46,5 %). 

Prozatím se autorce při podrobnější analýze nepodařilo prokázat souvislost mezi délkou 

pedagogické praxe, výkonem profese a výše uvedenými odpověďmi na znalostní otázky. Komparace dat 

vzhledem k pokračování výzkumu a měnícím se podmínkám není zatím možná. Výše uvedené šetření 

bude ukončeno v prosinci 2020.  

Nicméně již nyní je jasné, že v návaznosti na platnou legislativu v ČR a na základě výzkumného 

šetření bude nutné specifikovat podmínky realizace programu přípravy učitelů (budoucích i současných) 

v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Škola má povinnost v rámci prevence zajistit 

opatření, která mají minimalizovat možnost vzniku úrazu a život ohrožujících situací.  

 

Závěr  

Prezentované výzkumné šetření nelze samozřejmě, vzhledem k velikosti vzorku a pokračujícímu 

šetření, zobecňovat. Autorka je však přesvědčena, že je třeba brát velmi vážně veškeré náznaky 

nekompetentnosti, které by v reálné situaci mohly vést k profesnímu pochybení pedagoga a následnému 

ohrožení zdraví a života dítěte.  
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Autorka se domnívá, že v návaznosti na platnou legislativu v ČR a na základě výzkumného 

šetření je nutné specifikovat podmínky realizace programu přípravy budoucích učitelů v oblasti ochrany 

člověka za mimořádných událostí na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě. Je potřeba, aby došlo 

k dostatečnému osvojení jednotlivých postupů, tzn. zafixování a osvojení si postupů, především 

praktického nácviku. Osvojené znalosti, a především dovednosti autorka doporučuje ověřovat  

na modelových situacích. Dále by autorka doporučila klást větší důraz zejména na praktický nácvik např. 

zapojení vybraných složek IZS. A uvědomme si, že škola má povinnost v rámci prevence zajistit 

opatření, která mají minimalizovat možnost vzniku úrazu a život ohrožujících situací. Do prevence též 

náleží proškolení svých pracovníků v ochraně člověka za mimořádných událostí.   
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Development Centrum jako krizová situace v profesním životě manažera 

Development Centre as a Crisis Situation in the Professional Life  
of a Manager 

Jan Gruber 
 

 

Abstrakt 

Článek mapuje dopad realizace Development centra jako diagnostické metody, určené pro zjišťování 

rozvojových potřeb zaměstnanců ve firmách (DC), na prožívání jeho účastníků. U některých z nich může 

vyvolat pocity ohrožení a stavy, jako by se jednalo o stav životní krize. Vypočítáváme důvody, proč 

k tomu dochází, a argumenty, proč DC i přes to ve firmách realizovat (vyloučení lidí, kteří se cítí 

ohrožení, z programů soft skills, nastavení efektivních vzdělávacích programů u ostatních, nízká 

incidence opravdu špatně prožívaného DC) a také kroky, které může udělat účastník, aby DC 

zafungovalo správně (práce se smyslem akce, informovanost, práce s emocemi, zvládání situace 

známými nástroji, vnímání příležitosti). Tak může DC přispět k osobnostnímu rozvoji účastníka. 

 

Klíčová slova 

Development centrum, vzdělávací plán, krizová situace, management, human resources, zjišťování 

vzdělávacích potřeb, soft skills 

 

Abstract 

The article maps the affect of the Development Centre as a diagnostic method for determining the 

development needs of employees in companies (DC) on the experience of its participants. For some  

of them, it may cause feelings of danger and states as if it were a life crisis. We calculate the reasons 

why this is happening and the arguments for implementing DC in companies (excluding people who feel 

threatened by soft skills programs, setting up effective training programs for others, low incidence  

of really bad DC) and also steps that a participant can do to make DC work properly (work with a sense 

of action, awareness, work with emotions, coping with familiar tools, perceiving opportunities). Thus, 

DC can contribute to the participant's personal development.  

 

Keywords 

Development centre, educational plan, crisis situation, management, human resources, identification  

of educational needs, soft skills  
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Úvod 

Pod etiketou „krizová situace“ si obvykle představujeme stav, kdy dochází k výraznému ohrožení 

hodnot, hrozí ztráty, nastává nekontrolovaná akce, která může způsobit něco neblahého. Něco „se sype“, 

něco „hoří“. Development Centrum (DC) je diagnostická metoda, zaměřená na rozvoj zaměstnanců 

(typicky managementu) v organizaci. Je charakterizovaná účastí více hodnotitelů a užitím různých 

technik, jako jsou případové studie, psychodiagnostické testy, prezentace nebo modelové dialogy. Je to 

soubor metod aplikovaných na skupinu jedinců za účelem identifikace rozvojových potřeb nebo 

zjišťování charakteristik zaměstnanců po dobu jednoho nebo více dnů (Kyrianová, 2003). Užitím DC si 

můžeme zmapovat, jak zvládáme řešit různé situace, jaké jsou naše dovednosti a kudy se dál rozvíjet.  

 

1. Jak může DC navozovat v mysli zúčastněného manažera stav krize?  

Jistě ne ve smyslu jak na ní pamatuje zákon dle § 2 písm. b) zákona 239/2000 Sb., „škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí….“ Můžeme tuto problematiku vztáhnout na osobní ohrožení 

profesní existence manažera, jak o krizi píše (Kastová, 2010). Za normálních okolností řešíme v roli 

manažera otázky spojené s běžným provozem. Známe lidi okolo sebe, víme, na koho se můžeme 

spolehnout a jak s kým jednat, můžeme se opřít o bohatou profesní zkušenost. Jsme do pracovní situace 

vrostlí, do značné míry ji kontrolujeme a jsme připraveni čelit „výzvám“, které se přirozeně vyskytnou, 

s aparátem kolegů i vlastních dovedností, který máme k dispozici (Maturkanič, 2018). Reálná krizová 

situace se zvládá docela dobře, pokud jsme obklopeni známým prostředím a blízkými lidmi. DC nám 

toto všechno vezme.  

Jsme v nové, neznámé situaci, obklopeni skupinou externích konzultantů. Někdy je přítomen náš 

šéf, popřípadě i jeho nadřízení. Úkoly, které jsou nám předkládány, jsou méně srozumitelné, často k nim 

chybí potřebné informace, někdy je vnímáme jako zcela absurdní. Není tu nikdo, o koho bychom se 

mohli opřít, pokud se akce účastní kolegové, jsme vyzýváni, abychom s nimi předváděli různé scénky 

či diskuze na témata více či méně odtržená od reality. Je špatné, že v této situaci chybějících jistot 

probíhá naše – moje – hodnocení. Někdo jiný vynáší soud nad tím, co mi jde a co mi nejde, jaký jsem  

a co umím. S výsledky DC, které jsou i jinak z principu podezřelé, už tím, že nepřináší reálně měřitelné 

výsledky, bude pracovat náš nadřízený a HR oddělení.  

Není divu, že pro některé osobnosti účastníků je DC záležitostí silně stresující, bez nadsázky 

můžeme říci krizovou. Za svou praxi realizátora DC zažil autor této studie účastníky závisle agresivní, 

účastníky, kteří večer před DC požili takové množství alkoholu, že byli schopni reagovat jen na 
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jednoduché otázky či vizuální podněty, účastníky, kteří se museli vypořádat s větší či menší mírou 

úzkosti. Občas jako konzultant dostal zakázku připravit někoho tak, aby „uspěl“ (a připravil jsem ho 

přesně podle tipů uvedených v tomto článku, samozřejmě jsem ho neučil, jak testy „ošidit“). DC nebo 

jeho výběrová varianta Assessment Centrum (AC) přivolává hodně negativních emocí, zejména  

od určitých typů osobností. Bývá mu přisuzována „nemodernost“ a absurdita, bývá označováno  

za ponižující a při výběru za zcela zavádějící („nikdy bych se neúčastnil konkurzu na pozici, kde je 

požadováno AC!“). Proč tedy DC a jeho výběrovou variantu AC neponecháme stranou a nepřestaneme 

lidi stresovat?  

 

2. Argumenty, proč použít DC ve firmě, a proč se ho účastnit  

 Nutno podotknout, že extrémní reakce na DC se týká jen malého počtu lidí, kteří těžko snášejí 

ohrožení Ega, neradi se vystavují situacím, které nemohou kontrolovat a těžko fungují mimo vlastní 

komfortní zónu (McWiliamsová, 2015). Za svou kariéru Gruber posuzoval cca 5 000 účastníků  

a extrémní reakce se týkaly jen hluboko pod jedním procentem zastoupené, ale hlasité menšiny.  

 Dalších cca 15 % vnímá DC podle zkušeností autora jako nepříjemnou akci. Jsou to většinou lidé, 

kteří se vnímají jako „hotoví“ po stránce svého rozvoje v manažerských, komunikačních a vůbec 

„softových“ dovednostech, upřímně tuto oblast „nemusí“ a mají pocit, že účast na podobných akcích 

je pro ně zbytečným trápením. Přesto je velmi užitečné, aby se DC účastnili – jejich identifikace totiž 

umožní vyřadit je z programů rozvoje soft skills, kde by byli nešťastní nejen oni, ale v případě 

skupinového vzdělávání i celá rozvíjená skupina. Neznamená to nutně, že by byli manažersky nějak 

méněcenní nebo postižení – jen došli v šéfovském řemesle vlastními zkušenostmi do určitého bodu 

a nedokáží se vzdělávat prostředky, které jim HR vzdělávání může nabídnout. Pokud zvládneme 

identifikovat těchto 15 % a nebudeme je zařazovat do soft-skills kurzů, ostatní účastníci si z kurzu 

odnesou podstatně víc. 

 Pro výraznou většinu zaměstnanců DC umožní za cenu více či méně příjemně strávených čtyř hodin 

nastavit plán vzdělávání tak, aby bylo jasné, co potřebují. Vzdělávací program tak šetří prostředky 

organizace a čas zaměstnanců, nabídne např. lidem, kteří těžko organizují vlastní čas, time 

managementové workshopy, lidem, kteří mají problémy s delegováním, semináře manažerských 

dovedností, a lidem pod tlakem kurzy zvládání stresu a relaxačních technik. Lidé pokročilí v soft-

technikách a řešící spíše konkrétní problémy zase rádi využijí nabídku individuálního koučování 

(Ehigie & Ehigie, 2005).    
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 Pro většinu zaměstnanců je DC, zvláště, je-li korektně doprovázeno individuální osobní zpětnou 

vazbou, příležitostí k reflexi, aktivizaci vnitřních rezerv a osobním růstu. Opakovaně zažíváme 

účastníky, kteří v období několika měsíců po DC neuvěřitelně vlastní silou zapracovali na svých 

prezentačních, manažerských či komunikačních dovednostech, a DC vnímali jako impuls, který 

přišel v pravou chvíli a správným způsobem.   

 

Je samozřejmé, že předpokladem pro užitečnost DC je jeho profesionální provedení. Pokud 

nevysvětlíme smysl, nedodržíme principy etiky, zacházení s daty, poskytneme zavádějící zpětnou vazbu 

atp., účastníci si budou akci pamatovat „sloním“ způsobem a ještě po deseti letech budou na DC 

vzpomínat jako na zbytečnou akci. Nešťastným případem je i „DC bylo a nic se nestane“, kdy výsledky 

spadnou v zapomnění HR oddělení a další vzdělávání nenaváže, nebo „DC bylo a školíme stejně všechno 

každého“, které vyvolává v účastnících i lektorech pocit marnosti.   

Extrémním případem neetického užití DC je výběr těch, které na podkladě DC výsledků z pozice 

odstraníme. „Vyhazovací“ DC spolehlivě zničí pověst HR oddělení a jeho produktů vůbec na mnoho let 

dopředu a nikdo soudný by takovou akci neměl organizovat nebo se jí účastnit. Je možné, že některé 

osobnostní typy budou DC z pozic managementu k podobným cílům prosazovat, může to vyhovovat 

jejich motivům zacházení s lidmi (Babiak & Hare, 2006). Pokud tedy DC použijeme korektně, dává 

smysl.  

 

3. Jak postupovat jako manažer – účastník, aby se „krizová“ událost DC stala ve finále přínosem? 

 Zeptejme se na to, k čemu bude DC dobré. Jak budou použita data, která HR oddělení a váš šéf z DC 

získá? Odpovědi na tyto otázky sníží váš pocit malé kontroly nad situací. Pokud je položíme 

seriózně, pravděpodobně nebudeme za kverulanta – firemní kultura organizací používajících DC 

směřuje spíš k podpoře proaktivních, než k perzekvování těch, kteří vyčuhují z řady. (Ostatně, třeba 

náš tým realizující DC často dává výstupy pouze samotným zaměstnancům, pro jejich osobní 

rozvoj).   

 Něco si o DC přečtěme. Zjistíme tak rámcově, co nás může čekat a k čemu je to dobré. Dále to zvýší 

náš pocit kontroly nad situací a dostane nás to do obrazu. Tím „něčím“ ovšem myslíme nějakou 

tematickou literaturu (Gruber, Kyrianová & Fonville, 2016) a nikoli stesky na sociálních sítích.   

 Zajímejme se o zpětnou vazbu. Nejvlastnějším smyslem našeho investovaného času na DC je získání 

informací o tom, jak my a naši hodnotitelé vnímáme naše dovednosti a osobnostní vlastnosti. Pokud 
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dokážeme tyto informace pro sebe vytěžit a použít je k vlastnímu růstu, nebylo DC zbytečnou akcí. 

Nastavme si psychologickou smlouvu na osobní rozvoj, zajímejme se o návazné vzdělávací 

programy. Pokud to dokážeme, vytěžíme z účasti na DC maximum.   

 Zklidněme se. Pokud nás situace DC vyvádí z míry, užijme před ní nacvičené relaxační techniky 

nebo to, co nás podle našich zkušeností uklidňuje. Na rozdíl od mnoha krizí má DC předem 

stanovené datum konání a lze se na něj po této stránce připravit. K tomuto účelu existuje mnoho 

pramenů (Altman, 2011). 

 Užívejme stejné mentální nástroje jako v práci. Tohle je velké tajemství toho, jak DC zvládnout. 

Všechny akce, které na programu potkáme, se vlastně příliš neliší od pracovních problémů. Berme 

je prostě jako další úkoly, které před nás postavil zaměstnavatel, a zhostěme se jich stejně odpovědně, 

jako jakýchkoli jiných pracovních úloh. Nevadí, že jsou modelové – jsou to prostě pracovní úkoly 

jako každé jiné.   

 Berme DC jako příležitost k rozvoji. Podobně jako jiné zátěžové situace nás DC v případě úspěšného 

zvládnutí posílí. Přemýšlejme o jeho smyslu před tím, než se ho účastníme, pracujme s maximálním 

nasazením, přemýšlejme o jeho výsledcích po tom, co se ho účastníme. Zkusme si stanovit osobní 

plán, co se sebou v souvislosti s DC uděláme. Je to příležitost, jak se posunout v profesní roli dál,  

je to příležitost pro rozvoj. Personalisté někdy mluví o tom, že zaměstnanec absolvováním DC 

vyzraje po stránce soft-dovedností podobně, jako po několika letech pracovních zkušeností. Tímto 

zapracujeme na tom, aby tomu tak bylo i v našem případě.  

 

 

Závěr 

Všimněme si, že pro zvládání DC platí vlastně stejná pravidla jako pro zvládání jakékoli jiné 

krizové situace. Ve hře je zjištění co největšího množství informací, zvýšení pocitu kontroly nad situací, 

udržení psychické stability a proaktivní přístup, který nakonec zajistí, že budeme zážitek vnímat jako 

posilující zkušenost v celoživotním procesu učení. Inspiraci může poskytnout např. Kotter (2015). 

Věříme, že se to podaří i v našem případě a DC bude spíše než krizovou událostí příležitostí k našemu 

profesnímu rozvoji.  
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Psychické nároky na pečujícího starajícího se o pacienta v terminálním 
stadiu na vybraném příkladu nemoci 

Psychological demands on caring for a patient in the terminal stage  
on a selected example of the illness 

Jan Lepeška 
 
 

Abstrakt 

Předkládaný text seznamuje čtenáře s psychickými nároky, které jsou kladeny na pečujícího, jež pečuje 

o nemocného v terminální fázi nemoci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velmi širokou oblast, 

autor článku přibližuje nároky na pečujícího o nemocného v terminální fázi onemocnění jaterního 

selhání. Každé onemocnění má v této fázi nemoci svoje specifika, avšak pro pečujícího se ve všech 

případech jedná o vyčerpávající proces. Autor článku předkládá pouze vybrané a nejdůležitější problémy 

s cílem zdůraznit náročnost úkolu zajištění nezbytné péče o nemocného. Z důvodu lepší orientace, je 

čtenář seznámen i se základními informacemi o jmenovaném onemocnění. 

 

Klíčová slova 

Pečující, nemocný, paliativní péče, terminální stadium, jaterní selhání  

 

Abstract 

The present text introduces the reader to the psychological difficulties of the carer who cares for the 

patient at the terminal stage of the disease. Given the fact that this is a very wide area, the author of the 

article describes the demands on the carer for the patient in the terminal phase of liver silure. Each 

disease has its specifics at this stage, but it is an exhausting process in all cases for the carer. Each disease 

has its specifics at this stage, but for the caregiver it is in all cases an exhaustive process. The author of 

the article presents only selected and the most important problems in order to emphasize the complexity 

of the task of providing care for the patient. The article also briefly presents basic information about the 

possibility of using palliative care not only at home but also in hospitals. It tries to show the great 

complexity of care for the caregiver without the use of palliative care. It also deals with the possible 

risks that long-term nursing care brings to the caregiver. 

 

Keywords 

Caring, ill, palliative care, terminal stage, liver failure 
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Autor článku se dlouhodobě zabývá problematikou jaterního onemocnění z pohledu 

biopsychosociálního přístupu k nemoci. Článek volně navazuje na předchozí autorovy texty v časopisu 

Aplikovaná psychologie/Applied Psychology16 a v kolektivní monografii Aplikovaná psychologie – 

Vybraná témata.17 Na rozdíl od uváděných textů se předkládaný příspěvek zaměřuje na problematiku 

pečujícího.  

V dnešní době má umírající člověk větší možnost výběru, zda závěr života stráví v domácím 

prostředí – a to buď s pomocí pečujícího – nebo s pomocí mobilního hospice či využije služeb 

kamenného hospice. V posledních letech došlo v této oblasti k velkému posunu vpřed a naštěstí už 

umírající člověk není odkázaný jen na nemocniční zařízení, avšak i zde dochází k výraznému 

pozitivnímu posunu. A tak na rozdíl od minulosti, může nemocný i pečující využít moderní paliativní 

péči a mohou se spolehnout na hlavní zásady péče, mezi které patří zejména respektování individuálních 

přání a potřeb pacientů, důraz na kvalitu života, zvládání bolesti či účinná opora příbuzným i po úmrtí 

pacienta.18  

 

Nemocný zařazený ve škále Child Pugh C 

Existují různé klasifikace jaterního postižení. Nejčastěji je užívána klasifikace dle autorů Childa 

a Pugha. Ta vychází z hlavních laboratorních změn a spolehlivě hodnotí aktivitu nemoci, včetně stupně 

jaterního postižení (stupeň A, B a C).19 

 

Tab. 1 

Childova-Pughova skórovací kritéria závažnosti jaterní cirhózy20 

Klinické/biochemické nálezy Získané body 

1 2 3 

Encefalopatie není 1. - 2. st.  3. - 4. st. 

Ascites není malý velký 

Bilirubin (mg/100 ml) 1-2 2-3 více než 3 

Bilirubin  (µmol./l) méně než 34 34-51 více než 51 

                                                           
16 Srov. Lepeška, J. (2016). Nástin psychologického přístupu k pacientům s jaterním selháním. Aplikovaná 

psychologie/Applied Psychology, 1(2), 84-92; Lepeška, J. (2018). Problematika plnohodnotného života nemocného  jaterním 

selháním. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, 3(5), 303-313. 
17 Srov. Lepeška, J. (2017). Biopsychosociální aspekty nemocných s diagnózou jaterní cirhózy. In Kučírek, J. a kol.  

Aplikovaná psychologie. Vybraná témata. (s. 156-213). Praha: Grada.  
18 Srov. Marková, A. a kol. (2009). Hospic do kapsy – Příručka pro domácí paliativní týmy. Praha: Cesta domů. 
19 Srov. Lepeška, J. (2017). Biopsychosociální aspekty nemocných s diagnózou jaterní cirhózy. In Kučírek, J. a kol.  

Aplikovaná psychologie. Vybraná témata. (s. 170-171). Praha: Grada.  
20 Srov. Ehrman, J. Jr., Schneiderka, P., & Ehrman, J. (2006). Alkohol a játra. Praha: Grada, 2006.  
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Bilirubin u PBC (mg/100 ml) 1-4 4-10 více než 10 

Bilirubin u PBC (µmol./l) méně než 68 68-170 více než 170 

Albumin (g/l) více než 35 28-35 méně než 28 

Protrombinový čas INR méně než 1,6 1,6-2,0 více než 2,0 

 

Pokud bychom převedli skórovací kritérium na konečný výsledek pro pacienta (uvedené 

v následující tabulce), lze vyhodnotit značné rozdíly ve zdravotní prognóze.21 

 

Tab. 2 

Prognóza nemocného na základě kritérií Child-Pughovy škály. 

Body Třída přežití 1 rok přežití 2 roky 

5-6 A 100% 85% 

7-9 B 81% 57% 

10-15 C 45% 35% 

 

 

Cirhózu pak můžeme definovat jako konečné stadium důsledku fibrózy jaterního parenchymu 

vyúsťujícího do uzlové přestavby jater. Tento stav bohužel následně vede k poruše jaterních funkcí.22  

 

Poslední dny nemocného 

Závěr života těžce nemocného člověka vždy klade i na pečujícího extrémní duševní nároky. Péče 

se zaměřuje na dobré umírání člověka a je také nutné v průběhu finální fáze nemoci přehodnotit péči  

o nemocného. Je ke zvážení přestat s léčbou a monitorováním, které není potřebné pro kontrolu 

symptomů. Zvýšenou pozornost je naopak potřeba klást na péči o ústní dutinu. Pokud to lze, přesuneme 

nemocného na vhodnou postel – nejlepší variantou je elektrická polohovací postel.23  V případě rozvinutí 

hepatorenálního syndromu je však nutná hospitalizace v nemocničním zařízení. Jedná se o život 

ohrožující stav, který bohužel velmi často vede k úmrtí. 

Po úmrtí nemocného přichází pro pečujícího další těžká fáze – vyrovnávání se se ztrátou 

blízkého. V případě, že nemocný byl v hospicové péči, hospicová péče nekončí smrtí pacienta,  

                                                           
21 Cholongitas, E., Papatheodoridis, G., Vangeli, M., Terreni, N., Patch, D., & Burroughs, A. (2005). „Systematic review: 

The model for end-stage liver disease-should it replace Child-Pugh's classification for assessing prognosis in cirrhosis?“, 

Alimentary pharmacology & therapeutics, 22(11-12), 1079-1089. 
22 Srov. Ehrman, J. Jr., Schneiderka, P., & Ehrman, J. (2006). Alkohol a játra. Praha: Grada. 
23 Marková, A. a kol. (2009). Hospic do kapsy - Příručka pro domácí paliativní týmy. Praha: Cesta domů. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2005.02691.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2005.02691.x/full
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ale pokračuje péčí o pozůstalé. V tuzemských podmínkách stačí zhruba dvěma třetinám pozůstalých 

jednorázová, lidsky upřímná podpora bezprostředně po ztrátě blízkého, kterou může poskytnout lékař, 

speciálně vyškolená zdravotní sestra nebo sociální pracovník. Při uzavírání ošetřovatelské dokumentace 

je důležité rozhodnout, zda se bude s pečujícím/rodinou i dále pracovat. Jedná se o velmi náročný úkol, 

kdy je nutné sledovat možné varovné známky a rizikové faktory. Můžeme mezi ně zařadit například 

otázky: 

Byl někdo na zemřelém zvlášť silně citově závislý? Cítí se někdo provinile ve vztahu 

k zemřelému? Byla pro někoho péče mimořádně stresující? apod. Na základě odpovědí pak sociální 

pracovník rozhodne, jestli a případně s kým a jakou formou bude dále hospic v kontaktu (například 

formou telefonátu, korespondence, osobní návštěvy, pozvání na vzpomínkové akce apod.).24 

 

Den pečujícího bez pomoci hospicové péče 

Jak bylo uvedeno v předcházejících řádcích, v dnešní době mohou nemocní a jejich blízcí využít 

široké spektrum pomoci. Zvláště rozvoj mobilní hospicové péče v posledních letech nabízí využít nejen 

kvalitní péči o nemocného, ale také pro pečující, kteří mohou kontaktovat hospic v době truchlení.  

V některých případech se sice stále ještě stává, že ošetřující lékař nedostatečně či nesrozu-

mitelným způsobem podá nemocnému nebo pečujícímu informaci o možnosti využití paliativní péče, 

ale v blízké minulosti se však situace i v této oblasti výrazně zlepšila. V případě, že pacient a pečující 

nevyužijí vnější pomoci, přechází kompletní péče na pečujícího, nejčastěji na blízkého rodinného 

příslušníka. Bez ohledu na typ onemocnění je ve všech případech péče o těžce nemocného dlouhodobě 

velmi vyčerpávající, protože nemocný v terminálním stádiu potřebuje 24 hodinovou péči. K hlavním 

fyzickým problémům, které nemocného v této fázi onemocnění trápí, patří například velká únava, 

ascites, otoky končetin, omezení pohyblivosti, zažívací obtíže (zvracení, průjem), apatie, nechutenství, 

encefalopatie, úporné svědění25, deprese a další. 

Následující řádky přibližují ve stručnosti denní režim z pohledu pečujícího o nemocného 

v konečném stádiu nemoci.  

Ranní hodiny mohou být z pohledu nemocného klidnější. Ve většině případů je již v této fázi 

nemoci velmi omezená pohyblivost. Pokud má nemocný chuť na jídlo, pečující připraví snídani  

na základě jaterní diety. Ta má přísná pravidla a její (i malé) porušení může rychle vést k prudkému 

zhoršení zdravotního stavu. Důležitý je energetický přísun. Ten je spojený s potřebou bílkovin a zároveň 

                                                           
24 Matoušek, O., Koláčková, J., & Kodymová, P. (eds.). (2005). Sociální práce v praxi. Praha: Portál. 
25 V důsledku vysokého bilirubinu. 
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s tím se snažíme ovlivnit úbytek albuminu. Pro pečujícího je rovněž těžké odhadnout odpovídající příjem 

tekutin, který je pro nemocného potřebný. Je totiž nutné vzít v úvahu přítomnost ascitu. V případě 

přítomností ascitu, omezujeme orální příjem tekutin na zhruba jeden litr tekutin denně. Negativní bilanci 

tekutin lékař řeší diuretiky, jejichž použití je však v některých případech komplikované.26 Cirhotik by 

kvůli sodíku neměl jíst dále uzeniny, konzervy, průmyslově vyráběné přípravky, např. polévky, 

glutamát, slané oříšky, sýry pak jen do 100 g/týden, chléb jen 4 krajíčky/den, mléko do 300 ml/den, 

neboť i tyto potraviny obsahují sodík. Pacient s cirhózou potřebuje asi 1,2× více energie než zdravý 

jedinec, proteiny je vhodné navýšit mírně nad 1 g/kg hmotnosti, ojediněle až do 1,5 g/kg.27  

Pokud to zdravotní stav nemocného dovolí, pomůžeme nemocnému se pohodlně posadit,  

v případě velké slabosti mu pomůžeme s příjmem potravy. Je důležité, již od ranních hodin dbát na to, 

aby nemocný měl dolní končetiny pokud možno co nejvíce ve vodorovné poloze, neboť v pozici vsedě 

a s nohama na zemi, může rychleji dojít k otokům. Edém je důsledkem hypoalbuminemie a zadržování 

vody a soli ledvinami. Pečující musí také zajistit nemocnému pravidelné podávání léků, protože 

nemocný již v některých případech ztrácí přehled o čase. Někteří nemocní mívají problémy s užíváním 

laktulózy, která může navodit nauzeu. Špatný zdravotní stav často vyžaduje, aby nemocný byl vybaven 

plenou. To je spojeno s podáváním diuretik a laktulózy a také celkové slabosti a pohyblivosti.  

V ranních hodinách někteří pacienti ještě zvládají (často však jen za pomoci pečujícího) dojít si 

na toaletu a také v následujících dopoledních hodinách, bývá stav nemocného stabilnější a může se více 

zajímat o okolní záležitosti. Celková únava má však za následek, že nemocný se i po krátké aktivitě 

rychle unaví. Pro pečujícího je dopolední čas časem přípravy oběda pro nemocného. I při sesta-

vování obědového jídelníčku je nutné dbát na přísná dietní opatření, která  mohou v delším časovém 

horizontu vést u nemocného k odmítnutí potravy, protože pestrost jídelníčku je přísnou dietou výrazně 

omezená. V odpoledních hodinách se zvyšuje celková únava nemocného, problém je udržení delší 

konverzace a bývá již ospalý. Pečující musí být stále ve střehu, zda se nezačíná projevovat nebezpečí 

jaterní encefalopatie. Její začátky mohou být pro laika obtížně rozpoznatelné. Možným, i když nikoliv 

spolehlivým, ukazatelem může být sledování četnosti vyprazdňování nemocného. Kromě tvorby 

falešných neurotransmiterů, encefalopatie vzniká v důsledku hyperamonémie. Amoniak vznikající  

ve střevě, a který se následně vstřebává do krevního oběhu, nemohou nemocná játra filtrovat a dochází 

k pronikání toxinů do mozku.28 Jedním z příznaků nastupující encefalopatie je postupná ospalost  

a celková zpomalenost, což může být pro pečujícího těžko rozpoznatelné od chronické únavy. 

                                                           
26 U diuretik, například u Furosemidu, však může náhle dojít k metabolickému rozvratu. 
27 Svačina, Š. (2008). Klinická dietologie. Grada: Praha. 
28 Trávníček, T. (1987). Patologická fyziologie. Praha: Avicenum. 
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Komplikované je to pro pečujícího ještě navíc v případě, kdy příčinou jaterního selhání je alkoholová 

etiologie. V častých případech se u alkoholiků objevovaly podobné projevy, mezi které mohla patřit 

psychotická porucha, amnestická alkoholová porucha, alkoholová demence a další poruchy.29  

S příchodem večerních hodin se stupňuje u nemocného únava. Velkým problémem mohou být 

výraznější otoky dolních končetin a může trpět i lokálními prosaky. Ve večerních hodinách se také může 

objevit zvýšená teplota, která může v řádu minut přejít do horečky.  

Příprava večeře musí rovněž splňovat přísná kritéria, nemocný však v této fázi již často 

nepociťuje hlad. V případě, že ano, večeře musí být lehce stravitelná. Ve večerních hodinách se mohou 

objevit také výrazné otoky dolních končetin, které s komplikací ascitu, znemožňují nemocnému pohyb 

v bytě, včetně návštěvy toalety. Je vhodné mít připraveny pro nemocného pleny a pomoci mu plenu 

obléct. Zajištění hygieny je velmi důležité, protože v případě úniku moči či stolice nejen, že rychle 

dochází k opruzeninám, ale také k množení bakterií, které mohou vyvolat zánět močových cest. 

Následný zánět představuje pro oslabeného člověka vážné zdravotní nebezpečí.  

 Zvláště ve večerních hodinách se objevuje ještě výraznější svědění, zejména v oblasti zad. 

Pečující musí tento stav pečlivě sledovat, protože může dojít i k výraznému poranění kůže. Alespoň pro 

lepší pocit nemocného, můžeme aplikovat mentolovou mast, která nakrátko může pomoci. Noční 

hodiny, jsou rovněž vyčerpávající, neboť v případě, že si nemocný nepřeje plenu a je schopen s pomocí 

navštívit toaletu, měl by to pečující respektovat a být připraven mu pomoci. Během noci se může jednat 

i o časté opakované nutkání na urinaci, neboť v nočních hodinách, kdy je tělo ve vodorovné poloze, 

může tento stav zvýšit vylučování tekutin. Ráno po probuzení mohou být otoky končetin na krátko 

menší. To však vede k námaze kůže, která bývá i výrazně povislá a poškozená. V nočních hodinách musí 

být pečující připraven na řadu dalších komplikací. Mezi ně může patřit zhoršené dýchání v důsledku 

velkého ascitu, poruchy spánku, halucinace a další.              

Uvedené řádky byly jen velmi stručným nástinem toho, co každodenně zažívá nemocný a jak 

vysoké nároky jsou kladeny na pečující, aby zajistili potřebnou péči. Tento stav může trvat v řádu týdnů 

i měsíců, a jestliže je pečující na ošetřování sám, představuje to velký problém, Pro pečujícího je téměř 

nemožné vykonávat zaměstnání v původní podobě a i práce z domova je v této situaci velice náročná. 

Alternativou může být podání žádosti o dlouhodobé ošetřovné, ale i tato možnost přináší řadu 

administrativních komplikací. Mohou se brzy dostavit pocity vyčerpání, bezmoci, frustrace, protože stav 

nemocného se nelepší a jedinou účinnou léčbou je transplantace jater, která je však komplikovaná  

a často nedostupná.  

                                                           
29 Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
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Pro některé pečující představuje problém i sdělení špatné zprávy. Nejen většina psychologů,  

ale v nemalé míře i umírající se shodují v tom, že je výrazně přijatelnější znát celou pravdu, než když je 

jim pravda tajena nebo zamlžována.30 Také pohled na blízkého člověka, kterému bychom rádi pomohli 

mnohem více, než je v našich silách, je velmi těžký, pro pečujícího je to setkání s bezmocí.31 Pečující 

se, kromě problémů v zaměstnání, může cítit i sociálně izolovaný a v některých případech se začnou 

projevovat psychosomatické obtíže. Je proto důležité včas vyhledat psychologickou podporu ve formě 

psychologa či psychoterapeuta, protože tak lze předejít nekontrolovatelnému prohloubení psychických 

a fyzických obtíží.  

 

Možnost využití paliativní péče v nemocnicích 

Rozvoj paliativní péče v České republice zaznamenal v posledních letech velký pokrok. K tématu 

existuje velké množství literatury, a z tohoto důvodu se následující řádky věnují pouze rozvoji 

nemocniční paliativní péče na konkrétním příkladu.  

V posledních letech došlo k velkému pokroku v poskytování nemocniční paliativní péče. 

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo k 21. lednu 2019 dotační řízení pro lůžková zdravotnická zařízení, 

ve kterých bude v průběhu 21 měsíců probíhat pilotní ověření realizace programu paliativní péče  

v nemocnicích. Projekt ideově navazuje na projekt Nadačního fondu Avast s názvem „Spolu až do 

konce“.32   

Paliativní konziliární tým zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna 

oddělení nemocnice. Činnost specializovaných nemocničních paliativních týmů vede k lepší kvalitě 

života a k ulehčení situace pacientů i jejich rodin, ale také racionálnějšímu využití nákladných 

diagnostických a léčebných modalit v rámci hospitalizace a časnějšímu předávání pacientů do programů 

hospicové péče. Pilotní provoz je hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti 

zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“,33 realizovaného 

Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného 

z Evropského sociálního fondu.34 

                                                           
30 Maturkanič, P. (2018). Základy etiky. Vybrané otázky z praktické filosofie. Terezín: VŠAPs. 
31 Vodáčková, D. a kol. (2012). Krizová intervence. Praha: Portál. 
32 Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Nadačního fondu Avast: https://nadacnifond.avast.cz/spolu-az-do-

konce. 
33 Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277. 
34 Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/projekt-na-podporu-paliativni-pece-v-nemocnicich-ziskal-odbornou-podporu-a-

ceka-_16715_1.html. 
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Můžeme uvést příklad. Velmi kvalitní péči nabízí například Podpůrný a paliativní tým  

ve FNKV.35 Tým vznikl na půdě I. interní kliniky v roce 2016 a poskytuje své služby na základě indikace 

ošetřujícího lékaře pro pacienty všech klinik. Cílem péče je zabezpečení co nejlepší kvality života 

nemocného, jeho důstojnost, komplexní potřeby nemocného i jeho blízkých v oblasti fyzické, psychické, 

sociální a spirituální.  

Paliativní tým ve FNKV tvoří: 

- lékaři se specializací v paliativní medicíně 

- zdravotní sestry speciálně vyškolené v paliativní péči 

- sociální pracovníci 

- psycholog/psychiatr 

- kaplan 

- klinický farmaceut 

- pracovník etického poradenství 

Tým nabízí dvě velké oblasti péče. Může nabídnout konziliární službu u hospitalizovaných 

pacientů na všech klinikách a odděleních FNKV a dále Ambulanci paliativní medicíny.  

Jedná se pouze o reprezentativní příklad. Bližší informace o poskytování služeb dalších nemocnic 

lze nalézt na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.   

 

Závěr 

Předkládaný text měl za cíl seznámit čtenáře pouze se základními problémy, kterým každodenně 

čelí nemocný a pečující a poukázat na jedno z nejtěžších období v lidském životě, a to z pohledu obou 

stran. Závěrečná fáze života nemocného tvoří jeden z nejdůležitějších úseků lidského života, kdy člověk 

prochází v případě dlouhodobého onemocnění jednotlivými fázemi umírání, a smiřuje se s odchodem 

z tohoto světa. Ale pro pečujícího člena rodiny je to doba, kdy má také možnost strávit s nemocným čas, 

aby se připravil na odchod blízkého člověka. Je při tom vystaven těžkým životním zkouškám a sám 

velmi často potřebuje odbornou pomoc. Poslední léta však ukazují na pozitivní trend v rozvoji péče  

o umírající i pečující a lze věřit, že tomu tak bude i v letech příštích. Autor si je vědom, že se jedná pouze 

o úzký výběr témat s tím, že další informace může nabídnout široká odborná literatura.   

 

 

                                                           
35 Bližší informace o týmu na  https://www.fnkv.cz/paliativni-pece-uvod.php. 
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Primární láska a pojetí základní poruchy podle Michaela Balinta 

Primary Love and Concept of Basic Failure According to Michael Balint 

Jiří Kučírek 

 

 

Abstrakt 

M. Balint patří mezi představitele celostní medicíny a autoritu v psychosomatice. Psychoanalytik je  

v naší odborné veřejnosti dostatečně znám, ale obvykle jen v souvislosti s „Balintovskými 

sebezkušenostními skupinami“ a řešením vztahů mezi lékařem a pacientem. Pojetí primární lásky  

a základní poruchy ale není dostatečně komentováno vzhledem k tomu, že další texty M. Balinta nebyly 

ještě přeložené. 

 

Klíčová slova 

Láska, vazba, terapie, analytik, dětství, klient, porucha 

 

Abstract 

M. Balint is one of the representatives of holistic medicine and authority in psychosomatics.  

A psychoanalyst is well known in our professional community, but usually only in connection with 

“Balint self-experience groups” and the solution of doctor-patient relationships. However, the concept 

of primary love and the underlying disorder is not sufficiently commented given that other Balint texts 

have not yet been translated. 

 

Key Words 

Love, bond, therapy, analyst, childhood, client, disorder 

 

Úvod 

M. Balint (1896-1970), psychoanalytik, původním jménem Mihály Maurice Bergsmann, rodák 

z Budapešti, je v naší odborné veřejnosti dostatečně znám, ale obvykle jen v souvislosti 

s „Balintovskými sebezkušenostními skupinami“ a řešením vztahů mezi lékařem a pacientem. Michael 

Balint patří mezi představitele celostní medicíny a autoritu v psychosomatice.  
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V českém překladu vyšly dosud pouze dvě publikace:  

Balint, M. (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Grada.   

Ferenczi, S., & Balint, M. (eds.) (2014). Klinický deník. Praha: Portál. 

V následujícím příspěvku se proto nebudu zmiňovat o uvedených tématech, která jsou dostatečně 

publikována, ale zaměřím se pouze na Balintovy texty, které nebyly u nás přeloženy a ani nejsou, na 

rozdíl od zahraničních publikací, dostatečně komentovány. Například i v publikaci Plháková, A. 

(1999). Dějiny psychologie. Praha: Grada, se hovoří o M. Balintovi pouze jen krátce (s. 179), a to 

v souvislosti psychoanalytického vztahu mezi lékařem a pacientem, kde je čerpáno z českého překladu, 

ovšem Balintovo pojetí základní poruchy, ani teorie primární lásky, není vůbec zmíněno. 

Metaforicky použil Balintův „Nový začátek“ Seiler, G. D. (2010). v článku: Katastrophe und 

Neubeginn vydané Balint Journal, 11(02), 53-55. Podle Seilera Nový začátek v psychoanalytické práci 

nastal po perzekuci a emigraci, ve druhé světové válce a po ní. Britská psychoanalýza, která hrozila 

rozpadem, byla zatížena vážnými konflikty. V té době se objevila Balintova teorie a praxe Balintových 

skupin. Balintův centrální symbol Nového začátku v psychoanalytické praxi je dán historickou dobou 

jako interpretací ve vzniklých poválečných podmínkách. Zhodnocení díla M. Balinta se skvěle zhostil 

známý Mitscherlich, A. (1973). Erinnerung an Michael Balint. In: Psyche, 27(2), 97-100. 

Příspěvek k pojetí primární lásky a základní poruchy vychází pouze z následujících tří důležitých 

publikací: 

Balint, M. (1988). Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse. Dt. Taschenbuch-

Verlag. 

Balint, M. (2009). Angstlust und Regression. Klett-Cotta. 

Balint, M., & Hügel, K. (1970). Therapeutische Aspekte der Regression (The basic fault, dt.) Die Theorie 

d. Grundstörung. 

Pro hlubší studium lze odkázat na The Balint Society, UK, jež nese jméno psychoanalytiků 

Michaela a Enida Balinta, kteří začali spolupracovat od padesátých let minulého století s praktickými 

lékaři s cílem, aby lékaři lépe pochopili emocionální, tělové projevy, které pomohou sladit vzájemný 

vztah mezi pacientem a lékařem, a zlepšit jejich terapeutický potenciál. Proto je psychoanalytik  

M. Balint oprávněně respektován jako jeden z představitelů a průkopníků celostního pojetí člověka, 

celostní medicíny. 
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1. „Nový začátek“ (Neubeginn) 

Jako „nový počátek“ označuje Balint obrat v průběhu analytické léčby. Ve svých raných 

odborných publikacích, které byly shrnuté v knize Urformen der Liebe kde tvrdí, že obrat bývá 

v konečných fázích analytické léčby (Balint, 1988, s. 224, 230) a lokalizuje jej tedy do období, ve kterém 

již analýza významně pokročila. Tento obrat hraje rozhodující úlohu ve všech analýzách, které jdou 

dostatečně do hloubky. 

Uvedený „nový začátek“ se vyznačuje tím, že u klientů se ze začátku jen v náznacích objevují 

na objekt zaměřená přání (Balint, 1988, s. 223). Z počátku se často objevují proti vlastní vůli a dokonce 

mohou vyvolávat úzkost. Po překonání odporu jsou vyjádření zřetelnější, klient se za ně staví otevřeně 

a jak je možné jejich uspokojení, je nakonec prožívané se slastí. Při těchto touhách jde o takový typ 

tužeb, které si od analytika vyžadují konkrétní projevy náklonnosti: láskyplné slovo, dovolení oslovovat 

křestním jménem, nebo být jím oslovován křestním jménem, vidět se s ním i mimo sezení. Dále si od 

něj něco půjčovat, nebo dokonce dostávat dárek, moci se jej dotýkat, nebo hladit, nebo se nechat pohladit 

či dotknout. 

Nejčastěji bývá přání držet jej za ruku, nebo alespoň prsty jeho ruky. Jak je přání vyplněné, 

nevede to k pudovému slastnému uspokojení (přání se v tomto případě zredukovalo na přechodnou 

dobu), ale za předpokladu, že bylo vyplněné v příhodnou dobu a v přiměřené míře, vede to k tiché, 

pokojné pohodě. 

Analytik může účelně reagovat na takové přání jen tehdy, když ví, o co se jedná. Pokud reaguje 

nešikovně na první náznaky, mohou opět úplně zmizet a ztrácí se příležitost analyticky je zpracovávat. 

Pokud je však klient a analytik vnímají a akceptují je, lze je zahrnout do analýzy, i když se ve všeobecnosti 

ukazují jako hyperdeterminované (Balint, 1988, s. 28 a násl.). 

Existují však klienti, jejichž léčba si vyžaduje víc, než jen analytické zpracování těchto přání, 

totiž přiměřené ukojení, což znamená (v psychoanalytickém žargonu) regresivní agování. Verbálními 

výklady totiž u těchto klientů nedosáhneme nic, nebo téměř nic, a klient stagnuje. 

Vycházení vstříc, které Balint v mnohých případech považuje za indikované, je v rozporu 

s běžným postojem analytika a vyžaduje velký takt a opatrnost. Pokud si jej terapeut úplně zakáže, tak 

se může stát, že klient ztratí svoji vnitřní jistotu, je zaplavený pocity méněcennosti, zoufalství a trpkosti 

a nabývá přesvědčení, že už nikdy nebude důvěřovat žádnému člověku. 

Zklamání může vyvolat agresivní fantazie a impulzy, které zase mohou vést k pocitům viny. Na 

druhé straně je však nebezpečí, že pokud analytik poskytuje příliš mnoho, tak se u klienta může vyvinout 

nenasytná vášeň, která může analytickou práci značně stěžovat. 
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Balint ovšem také uvádí, že po prvních plachých náznacích zmíněných přání následuje 

„pravidelné“ vášnivé stadium, které připomíná bažení; po krátkém čase však opět vyhasne a následuje 

stav tiché spokojenosti. Strnulé struktury Ega, omezující rysy osobnosti a obranné mechanizmy, 

petrifikované stereotypy jednání a automaticky se opakující formy neurotických objektových vztahů,  

se tak stávají analyzovatelnými, klientovi i analytikovi srozumitelnější, klientovo prožívání a jednání  

se stává adaptovanější na realitu, což obvykle vede k ukončení analýzy.  

Zvrat v léčbě, který Balint označuje jako „nový začátek“, je velmi významný pro nasměrování  

a ukončení analýzy. Jak to ale psychologicky vysvětlit? Podle Balinta jde přitom o to, aby klient mohl 

prožít uvolněný mezilidský vztah (objektový vztah) zbavený zloby, v rámci kterého si může dovolit 

důvěrné oddání se. Až přitom se mu otevírá možnost definitivně se zříci obranných mechanizmů, které 

Balint interpretuje jako „podmínky“ či „formule“, které klientovi slouží k tomu, aby zmírnil svoji úzkost 

z oddání se a z potřeby lásky. Až po zážitku, že si skutečně bez nebezpečí může dovolit oddat se  

a milovat, má klient otevřenou cestu k rozvinutí zralejších a adaptovanějších, neneurotických, dospělých 

forem lásky a nenávisti. 

Zde je vhodné se více zmínit o Balintově pojmu nenávisti: na jedné straně poznamenává,  

že zdravý člověk by měl mít schopnost nejen milovat, ale také nenávidět; na druhé straně však rovněž 

konstatuje, že člověk má o to méně nenávisti, čím je zralejší. Skutečně zralý člověk dokáže řešit své 

vztahové problémy (milostné problémy) bez toho, že by musel nenávidět (Balint, 1988, s. 161). Podle 

Balinta nenávidíme lidi, o lásku kterých tajně usilujeme, kteří nám ji však odepírají. Nenávist je podle 

jeho názoru posledním reliktem nejpůvodnější a nejprimitivnější potřeby lásky malého dítěte, ta jeho 

část, která přehlíží autonomii milovaného, jen požaduje a nedává, která je úplně závislá na zážitku,  

že jsme milovaní. Nenávist má z tohoto hlediska význam obrany a je popřením této primitivní potřeby 

lásky. 

Z Balintových úvah na uvedené téma vychází, že nával nenávisti může být ještě považovaný  

za zdravou formu obrany, nikoli však již úpornou nenávist (Balint, 1988, s. 160).  

Popsanou původní či primitivní potřebu lásky, která se vyznačuje extrémní jednostranností, 

nazývá Balint „primárním objektovým vztahem“, nebo primární objektovou láskou, anebo primární 

láskou. Stadium analytické léčby, které Balint označil za „Nový počátek“, odpovídá regresi na období 

raného dětství, ve kterém byl tento typ lásky aktuální (Balint, 1988, s. 102). Neuróza se v této souvislosti 

pojímá jako nevydařený kompromis mezi původním a tajně stále přetrvávajícím přáním být bezvýhradně 

milovaným a zkušeností, že realita naplnění tohoto přání u dospělého člověka nedovoluje. Uvedený 

kompromis je v tomto stadiu léčby opět zrušený a infantilní jednostranná potřeba lásky se opět dostává 
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na světlo. Klient prožívá návrat do doby, kdy byla jeho primární láska zmařená traumatickými 

frustracemi. Analytický vztah mu poskytuje tolik jistot, že může zkusit upustit od své obrany a reagovat 

na naivní pretraumatickou formu lásky. Objevuje tak v rámci analytického vztahu svoji potřebu lásky, 

lásky zbavené úzkosti, zloby a podmínek, přičemž má možnost vypořádat se s tím. Tím jsou naplněné 

podmínky pro další vývoj této potřeby lásky směrem k dospělé, na realitu adaptované lásky. Termín 

„Nový začátek“ (Neubeginn), který Balint používá pro to, co by se možná mohlo nazývat jako „zvrat“ 

(Wendepunkt), se dá chápat jako Nový začátek ve schopnosti milovat (Balint, 1988, s. 230, 284; 

Maturkanič, 2012, s. 140-141). 

 

2. Primární láska 

2.1  Narcismus a primární láska 

Balint uvádí, že výraz „narcismus“ je mnohoznačný i v rámci psychoanalytické terminologie. 

Jednou se mohou pod ním chápat autoerotické aktivity, jinde zase sebeláska a nakonec vztah k prostředí, 

přičemž člověk nedostatečně vnímá realitu (respektive ji nebere v úvahu). Balint jednoznačně odmítá 

tvrzení, že člověk je původně narcisticky založený, a že až později navazuje vztah k objektům. 

Běžné autoerotické aktivity kojence nebo malého dítěte, které se dají považovat za hraní, nejsou 

podle Balinta v rozporu s objektovými vztahy. Někdo se může autoeroticky zaměstnávat, a přesto může 

být zamilovaný do druhého člověka. Kromě toho ale existuje fixace nebo regrese na autoerotiku, která 

se dá odstranit analytickou cestou, a která je vlastně mechanizmem útěchy a vzdoru (Balint, 1988, s. 62), 

důsledkem frustrace v mezilidských vztazích – takový vývoj nelze zaměňovat s hrou autoerotické 

aktivity v raném dětství. Co se týká narcismu ve smyslu sebelásky, lásky k vlastní osobě, Balintovi 

nejsou známa žádná pozorování, která by dokazovala, že tato sebeláska je primární, a že by dítěti byla 

vrozená. Naopak: všechna pozorování svědčí pro to, že člověk se od narození vztahuje k objektům,  

že veškerá jeho snaha je být opatrovaným a milovaným, což je původním cílem erotiky. Jak pod 

narcismem rozumí nereálný vztah k prostředí, tak to platí i pro způsob prožívání novorozenců. Svět 

novorozeného dítěte ještě není rozdělený na Ego a vnější svět. Ani životně důležité vnější objekty, jako 

je například matčin prs, nejsou ještě prožívané odděleně od Ega. Není však žádný důvod, aby se tento 

fakt zásadně odlišoval pomocí pojmu narcismus, od vztahu k světu, jak se vyvíjí později. 

V této souvislosti je nutné poznamenat, že Balintovy úvahy o vztahu k prostředí a objektům  

u kojence jsou rozporné a často nejasné. Na jedné straně konstatuje, že v zážitkové sféře kojence ještě 

chybí rozlišení mezi Já a objektem, na druhé straně ale tvrdí, že člověk se od počátku vztahuje 

k objektům. Lze to snad pochopit jako kompromis mezi těmito dvěma tvrzeními, když nakonec Balint 
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uvádí: „že dítě sice od začátku prožívá vnější svět, ale ještě v harmonii se sebou, a ještě bez pevných 

hranic mezi sebou a světem, stejně jako prožívá vzduch, který vdechuje a vydechuje (Balint, 2009, s. 55). 

Stejnou, ale běžnější se mi zdá analogie s rybou ve vodě. Tento původní svět harmonie se zřítí, 

když dítě objeví, že existují pevné a nezávislé objekty, které jsou samostatné, a které mohou klást dítěti 

i odpor.  

Balint tedy odmítá teorii původního narcizmu a postuluje teorii „primárních objektových 

vztahů“. Je to v souladu s analytickými zkušenostmi: jakkoliv se nám pomocí analytické techniky podaří 

vniknout, vždy nacházíme jen vztahovost k objektům. Ani nejčasnější stadia extrauterního duševního 

života nejsou narcistické, ale orientované na objekt. Jde přitom o vztah Já a Ty, o primární lásku, která 

je tady na začátku života. 

 

2.2  Charakteristiky primární lásky 

Balint, jako přesvědčený psychoanalytik, identifikuje primární objektový vztah se sexualitou,  

i když při tom není rozhodující potřeba ukojení v běžném smyslu, ale potřeba něhy. A ani ukojení této 

potřeby není spojené s orgastickým návalem, ale s tichým příjemným pocitem (stilles Wihlgefuhl) 

(Balint: 1988, s. 65), nenápadným, pokojným, tichým, příjemným stavem. 

Tento primární objektový vztah je primitivně egoistickou formou lásky. „Subjekt“ projevuje 

potřeby, přání a zájmy, při kterých automactiky předpokládá, že jim půjdou v ústrety potřeby, přání  

a zájmy „objektu“. Chybí tu jakýkoliv ohled na partnera jako na samostatnou osobnost s vlastními 

potřebami. Subjekt očekává, že partner mu bude bezezbytku k dispozici. Primární láska, jak ji definuje 

Balint, je tedy jednostranná. Subjekt se samozřejmostí očekává plnění svých očekávání. Povahu tohoto 

prvního objektového vztahu vystihneme i tak, když povíme, že je "téměř úplně pasivního typu“. Subjekt 

vlastně nemiluje, ale přeje si být milovaný: Musíš mě milovat vždy a všude, za každých okolností, celé 

moje Já, bez jakékoliv kritiky, bez jakéhokoliv přičinění z mé strany (Balint, 1988, s. 102). Jako 

psychoanalytik přistupuje Balint k této problematice z hlediska genetického, které je pro 

psychoanalytickou teorii typické: jenže primární láska je nejvčasnější formou objektového vztahu; 

odvozují se od ní všechny formy erotiky nebo sexuality. To znamená, že očekávání lásky od druhého 

(být milovaný) je a zůstane „terminálním cílem všech erotických tužeb“ – celý život hraje rozhodující 

úlohu původní, pasivní tendence lidské sexuality – chceme být ukojeným nebo milovaným. Cílem 

aktivní lásky vůči partnerovi je v zásadě jen dosáhnutí toho, abychom byli milovaní, nebo uspokojení. 

Dítěti je přitom většinou lhostejné, jakého je objekt pohlaví. I když Balint konstatuje, že ve zralé lásce 
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je vzájemnost, přece jen dává jasně najevo, že milostná náklonnost k druhému existuje jen proto, jelikož 

sami chceme být milovaní. 

V zásadě lze říci, že splynutí s objektem je cílem všech pudů – tedy nastolení jednoty, která je 

daná splynutím Ega a objektu. Příkladem a „biologickou bází“ takové jednoty je duální jednota matky  

a dítěte, která existuje již v graviditě, a potom ještě i po porodu, hlavně při aktu kojení a při vzájemném 

laskání. Dítě a matka jsou přitom pudově přitahováni. 

Ego se podle Balinta nejdříve snaží o splynutí, které v pozdějších letech převažuje. Toto splynutí 

popisuje jako „vše zahrnující harmonii se světem“, které se snaží každý znovu dosáhnout a obnovit, aby 

mohl žít v míru (Balint, 1997, s. 80). 

Primární potřeba lásky vede k bezmezné závislosti na objektu. Podle Balinta jsou omnipotentní 

fantazie, o kterých hovoří psychoanalýza, výrazem popření a kompenzace této bezmocné závislosti.  

Ale původně, když ještě potřeby kojence a matky jsou ideálně skloubené, se dítě může cítit jako 

všemocné, protože se při svých intencích nesetkává s žádným odporem. 

Později dochází nevyhnutelně a stále častěji k frustracím, čímž se závislost stává zřetelnější. Jako 

reakce na riziko, že člověk bude opuštěný, se vyvíjí potřeba přimknout se, potřeba vazby, což je též 

výrazem primární lásky. 

Když Balint na jedné straně prohlašuje potřebu vazby (Anklammerungsbedurfnis) za projev 

biologického pudu, který se například dá konkrétně pozorovat u opičích mláďat, tak by jej na druhé 

straně neměl považovat za reaktivně vyvolaný. Ale na jiném místě uvádí, že potřeba vazby v podobě 

konkrétní tělesné něžnosti přetrvává po celý život. Neurotickou podobou potřeby této vazby by například 

byla vlastnická nebo parazitární láska. 

V duálním vztahu analytické situace, která, jak je známo, provokuje regresi, se vždy rozezvučí 

primární láska, tedy primární objektový vztah. V analytické situaci je podle Balinta charakteristickým 

symptomem primárního objektového libida následující triáda: nenávist, blažené očekávání, záchvatovitá 

úzkostnost (Balint, 1988, s. 167). Dokonce všechny regresivní stavy jsou podle jeho názoru pokusem 

dostat se blíže ke stavu primární lásky (Balint, 2009, s. 83). V každém přenosu hraje určitou roli primární 

objekt, obyčejně matka. 
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2.3  Reakce na frustraci 

Zatímco ukojení primární lásky nevede k orgasmu, ale k protrahované tiché blaženosti, na její 

frustraci může být stejně silná reakce, jako na frustraci lásky vedoucí k orgasmu. Frustrace jsou však 

nevyhnutelné, i když na druhé straně šikovná a láskyplná výchova může přispívat k tomu, že frustrace 

podporuje zrání osobnosti a neinhibují vývoj. 

Autoerotické sexuální uspokojení, pokud nemá charakter hry, ale je spojené s odvracením se  

od reality a má rysy baživosti, je podle Balinta abnormní reakcí na nepřiměřenou frustraci primární 

lásky. Jde tedy o mechanismus útěchy a vzdoru. 

Anální sadistické a falické formy manifestace libida podle Balinta nejsou „normálním 

vývojovým stadiem libida, ale jsou to formy reakce na frustraci. Co se týká tzv. orálního stadia, to se do 

značné míry kryje s primární láskou. Teprve „orální baživost“ by byla reakcí na frustraci. Také nenávist, 

sadismus a destruktivní agresivita jsou fenomény, které jsou podle Balinta důsledky frustrace primární 

lásky. Nakonec i již zmíněná nepřiměřená potřeba vazby je reakcí na traumatické zpřetrhání svazku mezi 

dítětem a matkou, je výrazem úzkosti z opuštěnosti. 

Tato potřeba vazby je zvláště zřetelná při postojích či strukturách světa (Balint, 1997, s. 84), 

které Balint označuje jako oknofilní (Balint, 2009, s. 84). Oknofilně strukturovaný člověk potřebuje 

objekty, úzkostlivě se jich přidržuje, nemůže bez nich žít, váže se na ně, přičemž svůj vztah k lidem 

zatěžuje destruktivitou. Opačným typem je filobat, který je vůči lidem naplněný nedůvěrou, neváže se 

na ně a nanejvýše je pouze využívá k tomu, aby se oddával „přátelským obzorům“, praelementům 

vzduchu, zemi, ohni a vodě, těmto archaickým symbolům matky. Oknofil se bojí rizika a zůstává rád 

doma, filobat miluje dobrodružství, ovšem vždy s výhledem na návrat domů. 

 

2.4. Primární láska jako trvalá touha našeho života 

Nezastřená primární láska a potřeba, která k ní patří, je podle Balinta nevyhnutelným stadiem 

psychického vývoje. Všechny předcházející mezilidské vztahy jsou tím ovlivněné. My všichni nosíme 

v sobě fantazijní představu prapůvodní harmonie, která dříve vládla, a ze které jsme byli osudem 

drasticky vytrženi, vlastní vinou nebo vinou okolí. Tato harmonie je obsahem mnohých religiózních 

učení, je tématem mnohých příběhů (Balint, 2009, s. 54). Celé naše erotické snažení, nebo naše snažení 

vůbec, směřuje podle Balinta k obnovení této rovnováhy. To, co na jednom místě svého díla popisuje 

jako reakci na frustraci primární lásky – autoerotiku, odvrácení se od reality, agresivitu, chápe na jiném 

místě jako pokusy opět dosáhnout této harmonie. Zážitky harmonického partnerství, sexuálního 

orgasmu, religiózní extáze, se nejvíce přibližují naplnění této prapůvodní touhy. V této souvislosti je 
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možné vzpomenout i možnost tvořit umělecké dílo. Balint se domnívá, že umělecké tvořivé akty jsou 

snad spojené s „regresivním stáhnutím se“ od objektů, které jsou prožívané jako příliš přísné a frustrující. 

Tyto tvořivé činy by tedy byly pokusem vytvořit něco lepšího, krásnějšího, lépe pochopitelného a hlavně 

více uspokojujícího a harmoničtějšího, než skutečné objekty (Balint, 2009, s. 84). 

 

3. Základní porucha 

V části o „novém začátku“ se vycházelo z textů, které Balint uveřejnil v Původních formách 

lásky (Urformen der Liebe). Uvedené poznámky, které byly vysvětlovány v tomto obratu  

v analytické léčbě, vzpomíná Balint i v Terapeutických aspektech regrese (Therapeutische Aspekte der 

Regression), z nichž se v následném pokračování bude vycházet – a dostáváme se ovšem také do nového 

náhledu. To, co popisuje jako „nový začátek“, tedy zvrat v takřka každé analytické léčbě, chápe nyní 

jako určitý typ analytické situace, která je na jedné straně charakterizována určitými potřebami 

analyzanta a určitým vycházením vstříc ze strany analytika. Existují určití klienti, u kterých se tento typ 

analytické situace převážně vyvíjí, a kteří ji potřebují ke svému vyléčení. Trpí určitou základní poruchou. 

Vztah mezi analytikem a analyzantem se může odehrávat v rovině, která odpovídá 

neurotickopsychologickým přístupem klasické psychoanalýzy: zpracovávané poruchy jsou výrazem 

konfliktu mezi pudovostí a frustrací. Vztahovým rámcem je oidipální situace. Komunikace mezi 

analytikem a analyzantem se děje pomocí „řeči dospělých“, tedy řeči, jejíž význam je daný především 

racionálním obsahem slov a vět. Tato řeč slouží i interpretacím a přepracováním. To ale neznamená,  

že u analyzanta nedochází k emočním napětím vůči analytikovi – objevuje se zlost a bojovnost, 

bezmocnost a zoufalství, ale toto je přístupné verbálním interpretacím. 

To, co se odehrává mezi analyzantem a analytikem, se ale někdy, či většinou a podstatnou mírou, 

může odehrávat i na jiné úrovni. Jde tedy o problém nenaplnění primární lásky a nikoliv o konflikty 

mezi pudem a obranou. Vztahovým rámcem je oidipální trojúhelník, ale i primitivní a jednostranně 

duální vztah, jak jej známe mezi kojencem a matkou. Vliv „řeči dospělých“ je malý, verbální projevy 

analytika už takřka nepůsobí svým racionálním obsahem, ale více jako náklonnost či odmítání. 

Neverbální projevy analytika se stávají stejně důležitými jako verbální. Pro tuto rovinu vztahu typické 

emoční postoje analyzanta popisuje Balint jako tiché, krotké, dojímavě odhodlané, přičemž je 

pozoruhodné, že se objevují spolu se zážitky prázdnoty, ztracenosti a nesmyslnosti. Analytik se v této 

situaci dostává do pokušení porušit laskavou pasivitu, jak to požaduje klasická analytická technika  

a chovat se ke klientovi tak, aby mu mohl více poskytovat oporu.  
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Druhou z popisovaných rovin nazývá Balint rovinou základní poruchy. Jedná se vlastně o regresi, 

která jde hlouběji než jen k oidipovské situaci. V náznacích se tato rovina projeví při každé analýze. 

Někteří klienti se uzdraví bez toho, že by delší čas museli setrvávat v atmosféře, která je této 

rovině vlastní, a bez toho, že by analytik reagoval zvýšeným dáváním se klientovi. U jiných klientů se 

však dosáhne vyléčení neurózy až poté, kdy dostatečně dlouho trvá tato forma vztahu, a když analytik 

na tuto situaci přiměřeně reaguje. Záleží totiž na tom, zda traumatická situace, která byla pro vznik 

neurózy rozhodující, se odehrává před oidipální situací nebo nikoliv. Balint ale dodává, že určitou úlohu 

sehrává i chování analytika. Záleží na tom, do jaké míry připustí nebo nepřipustí regresi, která je vždy 

doprovázená agováním. 

Klient, u kterého se rozhodující úseky analýzy odehrávají v této rovině, Trpí určitým nedostatkem 

v základní struktuře osobnosti, má určitý defekt, nebo jizvu (Balint, 1997, s. 108). Prožívá sebe jako 

opuštěného, má dojem, že nic na světě nebude mít pro něj význam, pokud nebude mít něco, přičemž to 

něco je obyčejně nedosažitelné, je neschopný spolupracovat ve smyslu „terapeutické smlouvy“, čehož 

si může být celkem dobře vědomý. Někteří z těchto klientů kompenzují svůj deficit fantaziemi 

dokonalého partnera, nenarušené harmonie s celým světem, nezakaleného štěstí a spokojenosti se sebou 

samým a s celým světem. Klasická frustrující analýza, která se opírá o verbální interpretace, nevede  

u těchto klientů k úspěchu. V této souvislosti doporučuje Balint terapeutické jednání, které by se dalo 

popsat jako „dózované dávání se“, což koresponduje s tím, co popisoval v dřívějších textech pod 

termínem „nový začátek“. Balint ale nyní již nehovoří o novém začátku jako konečném stadiu léčby. 

Konstatuje nyní, že u mnohých klientů dochází k tomuto zvratu již krátce po začátku léčby, nebo 

dokonce hned od začátku. 

Pro analytika to podle Balinta znamená vytvořit atmosféru akceptování, důvěry, ve které se klient 

může odvážit „odložit“ všechna brnění své osobnosti a všechny zbraně. Analytik dovoluje klientovi 

naplnění všech infantilních tužeb po kontaktu, které byly již dříve zmíněny. Tento druh bádání se nesmí 

zaměňovat s plněním pudových nároků. K této situaci patří i to, že analytik ne vždy interpretuje  

a zasahuje, když klient chvíli mlčí, protože ví, že ne každé mlčení je známkou obrany a odporu; naopak 

toto mlčení může být potřebné a smysluplné. Balint popisuje potřebný analytikův postoj též jako postoj, 

který potvrzuje nezaměnitelnou individualitu klienta, a který také klientovi umožňuje nalézt vlastní cestu 

k objektům. Čím méně se v tomto stadiu analytik klientovi vnucuje, tím lépe. 

Lidský vztah mezi klientem a analytikem je v těchto stadiích důležitější než verbální interpretace. 

Není nutné také klientovi hned interpretovat jeho touhy po saturující komunikaci, protože by se tím 

narušila její bezprostřednost. Analytik má klientovi dát pocítit, že je tu pro něho, takže se nemusí cítit 
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ztracený a opuštěný. Na druhé straně analytik musí udržet i určitou distanci, aby v klientovi nevzbudil 

pocit nesvobody. Analytická situace by se měla nést v tichém, mírovém tónu, aby klientovi poskytovala 

jistotu a nekladla na něho žádné povinnosti, aby od klienta nevyžadovala žádné výkony. 

Ke svým úvahám však Balint připojuje varování, přičemž o mnoho ostřeji a zásadněji, než  

ve svých starších pracech: rozlišuje mezi benigní a maligní regresí. O benigní regresi se jedná tehdy, 

když klient analytikovo chování prožívá jako povzbudivé potvrzení své osobnosti. O maligní regresi jde 

tehdy, když se vyvine vášeň, touha, když dojde k zoufalému navázání se na terapeuta, když jsou 

klientovy požadavky a očekávání stále větší. Riziko těchto zhoubných regresí je podle Balinta hlavně  

u těžkých hysterických osobností a u klientů, u kterých jsou v popředí genitální orgastické elementy již 

v rámci „normálního přenosu“. Určité nebezpečí je i u klientů, kteří v běžném životě nejsou schopni 

navazovat a udržovat si pravé a pevné mezilidské vztahy. Analytik, který se chová jako vševědoucí  

a všemocný, k čemuž by jej mohla vézt klasická technika vyžadující zdrženlivost, tím zvyšuje riziko 

zhoubné regrese. 

Když poskytující dávání se terapeuta vede u klienta ke zvýšené exitaci, a ne k tiché, pokojné 

blaženosti, nebo když se v regresi objeví zaměřenost na ukojení vnějšími objekty, potom je to signálem, 

že hrozí zhoubná regrese, což analytik nesmí přehlédnout. Defekt v základní struktuře klienta, který zažil 

ve svém raném dětství frustrací, a který Balint nazývá „základní poruchou“, se podle jeho názoru nedá 

léčbou úplně kompenzovat. Část tohoto defektu (je zde pokušení napsat určitá psychická invalidita) 

perzistuje trvale a do vztahu k realitě musí být zabudována jako zřeknutí se (Balint, 1997, s. 220). 
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Recenze 
 

Recenzent: doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. (VŠAPs Terezín) 

 

Autor/název:  

Andrej Filin  

L’ANNUNCIO DELLA SPERANZA ESCATOLOGICA OGGI 

Terezín, VŠAPs, 2020, 129 stran. ISBN 978-87871-07-2 

 

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně vydala v těchto dnech monografickou studii 

autora Andreja Filina pod názvem: L’annuncio della speranza escatologica oggi (Ohlašování 

eschatologické naděje dnes). Předložená publikace je osobitým příspěvkem do diskuse o traumatizující 

otázce, jakou je smrt.  Zároveň nabízí úhel pohledu na toto téma z perspektivy transcendentna. 

Základní otázka, kterou si autor klade v úvodu je: „Proč se centrální příslib reliogiozního vyznání 

(křesťanství) – příslib nesmrtelnosti – jeví pro mnoho lidí, včetně věřících, jako málo hodnověrný? 

Přispěvatel uchopil zpracování daného tématu ve třech rovinách: socio-kulturní, teologické a praktické. 

Těmito směry měla být autorem zodpovězená zvolená empiricko – kriticko – praktická metoda.  

V první části monografie rozebírá autor téma smrti jako univerzální fenomén, dotýkající se 

zásadního rozměru lidského jedince. V každé dějinné epoše si byl člověk vědomý vlastní smrtelnosti, 

toužíce se jí zmocnit. To platí i pro současnou dobu. I lidé dneška si vytvářejí různé strategie 

nesmrtelnosti, které Filin postupně předkládá a analyzuje (zvlášť privatizace, medializace a tabuizace 

smrti, mýtus o věčné mladosti či tendence potlačovat znaky stárnutí). 

V druhé části této odborné studie autor analyzuje fenomén smrti z pohledu filosofické teologie. 

V této moderní době došlo k obratu v eschatologickém chápání, především se změnil způsob (jazyk), 

jak lidem předávat tento výklad. Autor se inspiroval různými dějinnými i současnými dokumenty na toto 

téma. Zároveň předkládá přínos mnoha známých filosofů a teologů, kteří v posledních desetiletích 

ovlivnili toto myšlení.  

Třetí kapitola publikace se nese ve světle lektury současné situace v kontextu praktických 

statistik, přičemž nabízí reálné výstupy, jak aktuálně ,,předat“ eschatologickou naději. Autor v počátku 



541 
 

uvádí všeobecná kritéria, definuje privilegovaná místa, kde by tato naděje měla být člověku předkládána 

a následně nabízí úvahu, jak co nejlépe a nejefektivněji tuto formu sdělení uskutečnit. 

Sociální analýzy ukazují, že i současní lidé, vyznávající transcendentní hodnoty, mají rozličné 

pohledy na otázky o posmrtném životě. Autor v závěru dochází k přesvědčení, že problém informačních 

toků ke konkrétním jedincům často stojí na způsobu, jakým se dnes hovoří, prezentuje a předává 

,,budoucí zvěst“ o posledních věcech člověka. Předložená vědecká studie tedy uzavírá autorovu 

sebereflexi o stylu odevzdávání se jedince v momentech úzkosti, bolesti a beznaděje, které smrt s sebou 

přináší. Musíme konstatovat, že předkládaná publikace zajisté nepodává vyčerpávající pohled  

na předmětné téma, což ani nebylo jejím cílem. Zároveň ovšem nabízí nové zrcadlení a perspektivy, 

které by mohly být i v budoucnu předmětem dalších analýz.   

Monografii doporučuji všem zájemcům o psychospirituální tématiku, hledajícím odpovědi 

po smyslu života a smrti. 
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