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Editorial
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou osmé vydání čísla časopisu Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout druhé letošní číslo časopisu, které i díky
vašim příspěvkům z řad tuzemských a zahraničních akademických pracovníků obsahuje deset
odborných článků a tři recenze. Můžete se těšit na příspěvky autorů například z oblasti lékařské
psychologie, problematiky autismu či daseinsanalýzy. Autoři příspěvků reagují i na současnou
epidemiologickou situaci a předkládají příspěvek na vnímání a prožívání nouzového stavu
v první vlně epidemie. 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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Molekulární klima jako součást konceptu organizační kultury
a jeho význam pro aplikovaný výzkum a praxi
Molecular Climate as a Part of an Organizational Culture Concept
and its Implication for Applied Research and Practice
Irena Konečná
Abstrakt
Článek shrnuje význam konceptů organizační klima a organizační kultura pro firemní praxi
a představuje překážky, na které aplikovaný výzkum v této oblasti naráží především z hlediska
nesjednocené terminologie a příliš širokého pojetí konceptu klimatu. Jako možné řešení
představuje Schneiderovo pojetí molekulárního klimatu, které v kontrastu s molárním
klimatem, mapuje sdílenou percepci úzce zaměřených aktivit např. implementace procesů,
technologií apod. Článek formou rešerše odborné literatury vymezuje molekulární klima
a nastiňuje možnosti dalšího výzkumu v této oblasti.
Klíčová slova: organizační kultura, organizační klima, molární klima, molekulární klima,
implementační klima.
Abstract
The paper summarizes a significance of the concepts - organizational climate and organizational
culture in corporate practice and presents obstacles relevant for applied research in this area
mainly from the perspective of inconsistent terminology and broad approach to the concepts
of the climate. As a possible solution we present a Schneider´s concept of molecular climate,
which in contrast with a molar climate, maps shared perceptions of narrowly focused activities
e.g. Process or technology implementations etc. The paper defines molecular climate through
a literature search and suggests potential ways of further research in the area.
Keywords: organizational culture, organizational climate, molar climate, molacular climate,
implementation climate.

Koncepty organizační kultury a klimatu jsou s narůstající komplexností globálně
propojeného světa stále důležitější pro efektivní řízení organizací jako nástroj orientace
v nepřehledném prostředí umožňující efektivnější plánovaní, či dokonce predikci efektivity
svých aktivit.
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Mezi průkopníky konceptu klimatu a organizační/firemní kultury patří Kurt Lewin,
Ronald Lippit a Ralph White nebo Andrew Pettigrew. Lewin (1939) a jeho kolegové, kteří
zkoumali dopad různých stylů vedení na sociální klima skupiny a souvislosti s chováním členů
skupiny. Porozumění komplexním vztahům, které vznikají v rámci organizací, ve kterých jsou
všichni zároveň ovlivňováni i ovlivňují je hlavním přínosem zkoumání organizační kultury
a klimatu. Pojmy organizační klima a kultura úzce souvisejí a do jisté míry se překrývají. Na
obecné rovině není ustálená definice ani jednoho z těchto pojmů a jsou vymezovány většinou
jako „výčet elementů či funkcí se zaměřením například na určitou oblast, šířeji či úžeji“
(Lukášová, 2010, s. 18). Kultura, jak je většinově chápána v literatuře, je systémem významů,
představ, hodnot a akcí, které charakterizují celé společnosti a projevuje se navenek jako forma
společenského styku mezi spolupracovníky a ve společně udržovaných zvycích, obyčejích,
pravidlech ale i materiálním vybavení (Brose & Hentze in Bedrnová & Nový a kol., 2002).
Kultura, ačkoli nebývá výslovně pojmenována, formuje způsob jednání a vzájemného působení
lidí a má tak vliv na způsob, jakým je v konkrétní organizaci vykonávána práce (Armstrong,
1999; Maturkanič, 2018). Kultura je také chápána jako systém symbolů a významů a představ
je sdílena v různých úrovních organizace. Tyto představy jsou považovány za samozřejmé
a běžné, což umožňuje skupině pokračovat v organizování svých aktivit bez nutnosti
interpretace těchto významů. Kulturu však těžko lze chápat jako něco jednotného. Rozlišujeme
makro úroveň kultury (např. národní kultura), která ovlivňuje organizaci, zároveň je však
organizace ovlivňována i zespoda – rozdíly mezi skupinami v rámci organizace (subkultury).
Stále však převažuje přesvědčení, že v organizaci může existovat široce sdílená a specifická
kultura a že management může být jejím strůjcem (Schein, 2010).
Kultura je produktem procesu učení během určité doby. Tento proces probíhá sdílením
toho, co je funkční pro určitou skupinu lidí v určitém období (Schein, 2010). Role managementu
v případě ovlivňování kultury je považována za klíčovou, existuje však nejasnost v limitech
a hranicích manažerského působení na kulturu, především z hlediska časového. Pokud
přijímáme Scheinův pohled na utváření kultury, je možnost cílené změny kultury omezená
(Lukášová, 2010, s. 164). Schein (2010) z těchto důvodů pojem změny nahrazuje pojmem
evoluce a jako mechanismus změny zdůrazňuje poznávání stávající kultury a posilování jejích
žádoucích aspektů.
Právě z důvodu evoluční povahy změny firemní kultury považují někteří
odborníci (Schein in Ashkanasy et al., 2011) za užitečnější zaměřovat se na organizační klima,
které je rychleji ovlivnitelné tím, co dělá management. Podle Schneidera et al. (2011) je
organizační klima chápáno jako „politiky, praktiky a chování, které je odměňováno,
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podporováno a očekáváno v pracovním prostředí ale také významy, které jsou těmto praktikám
připisovány členy organizace“. Koncept klimatu je zaměřen na percepci prostředí organizace
jejími členy a shodu v této oblasti. Klíčovým tématem v oblasti klimatu je prožívání
a zpracování emocí a faktory, které je ovlivňují. V této souvislosti lze konstatovat, že klima je
jev, který souvisí s aktuálními událostmi ve firmě a s chováním leadrů např. pravidly, která
nastavují, způsoby práce, které umožňují, a tím, jak ovlivňují změny chování u ostatních
zaměstnanců (Charmine & Härtel in Ashkanasy, 2011, s. 86). Vztah mezi klimatem a žádoucími
výsledky aktivit v organizacích je přemětem výzkumu v různých oblastech např. bezpečnost,
bankovnictví, apod. (Zohar & Luria, 2005, Schulte et al., 2009; Schneider et al., 2009;
Stańczyk, 2017).
Různé pohledy na klima a variabilita s jakou výzkumníci přistupují k jeho vymezení,
jsou překážkami, na které lze při prokazování vlivu klimatu na aktivity organizací narazit.
Klima je vymezováno jako ta část kultury, která zahrnuje sdílené vnímání různých aspektů
vnitřní i vnější činnosti organizace jejími zaměstnanci a emoce s tím spojené. Schneider (1975)
ve své rešerši literatury týkající se organizačního klimatu, kritizuje klima jako koncept týkající
se všeho a všech a také snahy měřit souvislost klimatu jako celku s nejednoznačně stanovenými
výsledky organizace. Klima v tomto všeobecném původním pojetí může zahrnovat sdílené
vnímání mnoha prvků, což snižuje možnosti praktického uplatnění. Schneider proto navrhuje
jeho konkrétní vymezení pro konkrétní případy např. klima týkající se konkrétních postupů
(implementace systémů, procesů apod.) nebo aktivit podporujících různé strategické cíle.
Taková konkrétní konceptualizace pojmu zvyšuje jeho validitu (Schneider, 1975). Schneider
rozlišuje mezi celkovým pojetím klimatu a nazývá jej „molárním“ a dále navrhuje pojem
„molekulární“ klima, což je klima zaměřené ke konkrétním žádoucím výsledkům organizace –
„klima podporující …“ (Schneider et al. in Ashkanasy et. al 2011, s. 30).
Za celostní pojetí klimatu lze pokládat např. pozitivní klima (Denison, 1996), které je
součástí pozitivního pracovního prostředí (pracovní podmínky umožňující subjektivní
a objektivní wellbeing zaměstnanců a pozitivní organizační chování) (Härtel & Ashkanasy
in Ashkanasy, 2011). Jedná se o koncept, který velmi významně koreluje s angažovaností,
loajalitou, kreativitou a dalšími žádoucími charakteristikami zaměstnanců (Rodriguez-Carvajal,
2010; McKeown, Bryant & Raeder, 2009; Sekerka & Fredrickson, 2008). Příkladem
„molekulárního“ přístupu může být koncept implementačního klimatu, který je výzkumníky
považován za klíčového mediátora efektivity implementací (Weiner et al., 2001). Na toto pojetí
klimatu navazuje výzkum, který měří klima zaměřené na zákaznickou spokojenost, bezpečnosti
ve výrobě nebo na implementaci inovací (Stańczyk, 2017, Beus et al. 2019; Schneider et al.
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1980; Schneider et al. 1985; Schneider et al 2002). Takové pojetí klimatu může zásadně přispět
k využití v praxi, kde je téma dopadů konkrétních praktik a jejich efektivity zásadní. Zkoumání
mechanismu ovlivňování klimatu může pomoci pochopit, jaké dopady mají konkrétní praktiky
či chování na organizaci jako celek i jednotlivce a nasměrovat intervence v organizacích tak,
aby přispívaly k plnění strategických cílů a jejich dlouhodobé udržitelnosti.
K molekulárnímu pojetí klimatu se přidávají i Klein a Sorra (1996) a definují
„implementační klima“ jako souhrnné sdílené vnímání toho, jak je v organizaci probíhá
konkrétní implementace a jak jsou aktivity s ní spojené odměňovány, podporovány
a vyžadovány. Jimi navržený model popisuje implementační klima a hodnoty související
s implementací jako klíčové mediátory aktivit, které jsou v souvislosti s implementací
v organizaci realizovány. Korelace klimatu a implementační efektivity byla prokázána (Weiner
et al., 2001). Klima je považováno za mediátora mezi konkrétními akcemi, praktikami,
implementovanými postupy a jejich efektivitou. Osei-Bryson et al. (2008) navrhli pro měření
implementačního klimatu a efektivity dotazníkový nástroj, který pak na základě svého
výzkumu v 15 organizacích zavádějících systém ERP (enterprise resource planning)
validizovali. Mechanismy podpory takto definovaného organizačního klimatu ve zkratce
popisovány jako implementační politika a praktiky zahrnují aktivity, kterými organizace
podporují implementaci (Weiner et al., 2001) a mohou významně čerpat z dat získaných
měřením implementačního klimatu v různých stádiích implementace.
Význam využití měření implementačního klimatu roste i variabilitou prostředí
v různých organizacích. Nelze totiž opomenout možnost equifinality (různé dopady stejného
opatření v jiném kontextu firemní kultury). Snadné přebírání best practice z jiných organizací
z tohoto důvodu naráží na překážky, je proto nutné mapovat a predikovat průběh implementací
v konkrétním prostředí. Problém velmi specifického měření specifického molárního klimatu
řeší koncept konfigurace organizačních klimat, který zdůrazňuje vztah a vzájemný vliv klimat,
které jsou měřeny vzhledem k různým aspektům fungování firmy (Schulte, 2009).
Další výzkum molárních klimat a jejich konfigurací pravděpodobně umožní posílení
významu řízení lidských zdrojů pro strategické řízení organizací.
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Rozdílné modely rozvoje interkulturních kompetencí:
příklady dobré praxe
Various Models of Development of Intercultural Competencies:
Best Practice Examples
Radmila Lorencová, Valery Senichev, Irena Konečná

Abstrakt
Předkládaný článek se zaměřuje na problematiku rozvoje interkulturních kompetencí na
základě tří teoretických přístupů (osobnostního, vztahově-situačního a vývojového). Teoretická
východiska se věnují rozboru podstaty a jednotlivých aspektů interkulturních kompetencí
z pohledu výše zmíněných přístupů. Odlišné pojetí interkulturních kompetencí klade odlišné
cíle a nároky na jejich rozvoj. Přidanou hodnotou tohoto článku je nejen charakteristika
podobnosti a rozdílů jednotlivých přístupů, ale také ukázky moderních technik rozvoje
kompetencí v každém přístupu. Na konci článku jsou diskutovány jednotlivé limity a možnosti
rozvoje interkulturních kompetencí s ohledem na osobnostní a kontextové faktory.
Klíčová slova: interkulturní kompetence, management, rozvoj kompetencí, simulační hry,
vzdělávací aktivity, hodnocení.

Abstract
The paper deals with the development of intercultural competencies based on three theoretical
approaches (compositional, adaptational and developmental). Theoretical part of the article is
focused on the analysis of intercultural competencies and its aspects. The analysis is made based
on the presented three perspectives. Different conceptualisation of intercultural competencies
place different demands and goals on their development. The main value added of the paper is
the following: analysis of the similarities and differences of each approach and the examples of
developing intercultural competencies in each approach. In the end of the paper the limits and
possibilities for development were discussed with a respect to individual and contextual factors.

Keywords: Intercultural competencies, management, competence development, simulation
games, educational activities, assessment.
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Úvod
Interkulturní kompetence (IC) mají široké uplatnění v různých sférách činnosti.
Posilování těchto kompetencí u zaměstnanců a manažerů působících v mezinárodním prostředí
má významný potenciál pro rozvoj organizací, ale i společnosti jako celku. Ne vždy je však
definování interkulturních kompetencí a požadavků na ně jednoduché.
V následujícím textu se proto budeme zabývat různými možnostmi konceptualizace
interkulturních kompetencí a z nich vycházejícími aktivitami a programy pro rozvoj IC. Některé
teorie a modely interkulturních kompetencí se zaměřují na jedince a jeho osobnostní
charakteristiky, znalosti, dovednosti a další individuální faktory. Jiné koncepty se naopak
zaměřují spíše na vzájemný vztah aktérů a charakter situace, ve které se nacházejí a všímají si
tak vztahových a situačních faktorů. Přestože konceptuálně jsou tyto dva pohledy na IC odlišné,
neznamená to, že jsou v protikladu, protože, osobnostní a situační faktory se v praxi výrazně
prolínají. Zároveň nesmíme zapomenout, že se interkulturní kompetence vyvíjí v čase. Některé
koncepční modely proto zdůrazňují roli času v rozvoji IC. Časový faktor je proto vhodné vzít
v potaz v případě hodnocení kompetencí a specifikaci směru dalšího rozvoje.
Cílem této studie je poukázat, jak se různé modely a přístupy odráží v současných
programech rozvoje IC, jak reflektují jednotlivé faktory a snaží se pracovat s jejich vzájemnou
interakcí. Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme, jak tato odlišná pojetí ovlivní stavbu
výcvikového programu, jeho cíle a výstupy.
Modely orientované na jednotlivce (kompoziční modely)
Modely interkulturních kompetencí orientované na jednotlivce (nazývané také jako
osobnostní, typologické či kompoziční) vycházejí z klasického amerického pojetí kompetencí
(Bloom 1956, Havighurst 1957), které za klíčové komponenty považuje motivaci (emocionální
stránka), znalosti a zkušenosti (kognitivní stránka) a dovednosti (behaviorální stránka).
Kompoziční modely (např. Byram, 1997, 2001; Berardo a Deardorff, 2012; Caligiuri, 2006;
Caligiuri a Tarique, 2012; Deardorff, 2006; Howard-Hamilton a kol., 1998; Hunter a kol., 2006;
Johnson a kol., 2006; Khukhlaev a kol., 2020; Leiba-O’Sullivan, 1999; Ting-Toomey a Kurogi,
1998) předkládají seznam charakteristik, vlastností a dovedností, které jsou důležité pro
kompetentní mezikulturní interakci. Jsou to například otevřenost, společenskost, optimismus,
trpělivost, sebevědomí (pozitivní sebepojetí), empatie, tolerance k dvojznačnosti, ochota
a schopnost učit se, flexibilita, ale také znalost jiné kultury a zkušenost s ní. Někteří autoři
zahrnují i stabilní osobnostní rysy (např. otevřenost a extraverze), zatímco jiné jsou konkrétní
postoje, znalosti či dovednosti. Nevýhodou takto pojatých kompozičních modelů je
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nedostatečné identifikování vzájemných vztahů mezi klíčovými komponentami (složkami)
interkulturních kompetencí či nejasný vztah kompetencí k výslednému chování jedince
vzhledem k požadovaným cílům. Tento problém se snaží vyřešit Pyramidální model
interkulturních kompetencí (Deardorff, 2006), který vychází z výše uvedených tří hlavních
komponent, avšak přidává k nim dvě komponenty navíc. V základně pomyslné pyramidy jsou
požadované postoje (motivace) jako je respekt, otevřenost, zvědavost, tolerance apod. Nad nimi
jsou na stejné úrovni znalosti a dovednosti jako například znalost a porozumění druhé kultuře,
které se pak projevuje v dovednostech naslouchání, pozorování, interpretování či hodnocení.
Na dalším stupni jsou požadované vnitřní výstupy (outcomes) jako adaptabilita, flexibilita,
empatie apod. V nejvyšším patře pyramidy jsou požadované vnější výstupy, jako je například
efektivní chování a komunikace vedoucí k dosažení vytýčených cílů. Tyto vnější výstupy
v sobě spojují zdárné zvládnutí a propojení nižších stupňů pyramidy.
Aktivity designované k podpoře a rozvoji kompetencí pojímaných tímto způsobem se
mohou zaměřovat na rozvoj jedné kompetence nebo typově podobného trsu kompetencí, jako
například naslouchání, projevování empatie a podpora vztahu a budování důvěry. Konkrétním
příkladem takové aktivity mohou být Příběhové kruhy (Story Circles), které vyvinula ve
spolupráci s UNESCO Darla K. Deardorffová (2020), autorka již zmíněného Pyramidálního
modelu. Cílem je rozvoj individuálních interkulturních kompetencí s důrazem na respekt,
naslouchání, zvědavost, povědomí o sobě a jiných, sebe/reflexi, sdílení, empatii a budování
vztahu.
Metoda zapojuje kognitivní, socio-emoční a behaviorální aspekty rozvoje IC. Účastníci
se sdílením svých příběhů a zkušeností společně učí jeden od druhého a zkoumají kulturní
podobnosti a rozdíly, dozvídají se více o sobě i o jiných. Nezbytnou součástí procesu učení je
i reflexe a sebereflexe a závěrečný debriefing pod vedením zkušeného facilitátora.
Sezení probíhá v menších skupinkách (3 až 6 lidí). Každý z účastníků má stejný čas na
sdílení. Pro zdárný průběh je klíčová fáze seznámení účastníků (představení účastníků a jejich
socio-kulturního pozadí) a to i v případě, kdy se účastníci znají. Otázky k diskusi v seznamovací
fázi mohou být například: "Prosím, povězte nám Vaše jméno a tři slova nebo věty, které nejlépe
vystihují Váš background." Nebo i konkrétněji: "Jaký je váš oblíbený svátek nebo festival
a proč?"
Ve druhé fázi se aktivita zaměřuje na interkulturní kompetence. Každý dostane otázku
s multikulturním obsahem, na kterou reaguje. Ostatní v kruhu poslouchají a snaží se pochopit
(je to opak poslouchání s cílem odpovědět nebo hodnotit). Otázky do diskuse mohou být
například: "Jaká je vaše nejranější vzpomínka na chvíli (situaci), kdy jste si poprvé uvědomil/a,
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že jste odlišný/á od někoho jiného)?", "Jaké nezapomenutelné kulturní nedorozumění jste měl/a
a co jste se z toho naučil/a?" apod.
Po těchto fázích sdílení a vyprávění následuje skupinová reflexe a diskuze, což je
z hlediska ukotvení zkušeností velmi důležité. Také zde odpovídají účastníci na otázky
směřující k jednotlivým cílům. Například otázka orientovaná na cíl zvýšeného kulturního
sebeuvědomění: "Co jste se o sobě dozvěděl/a prostřednictvím této zkušenosti?" Účastníci ale
také mohou doplňovat věty jako např.: "Myslel jsem si a nyní si myslím".
Časová dotace této metody je většinou v rozmezí 75 až 90 minut, maximálně 120 minut.
Na sdílení v menší skupině navazují sdílení v širší skupině. V jedné místnosti nebo v jednom
prostoru se může nacházet několik skupin. (Deardorff, 2020).
Z uvedeného příkladu vyplývají silné stránky individualistického přístupu kompozičního modelu. Je to především možnost zaměřit pozornost a rozvojové úsilí konkrétním
směrem např. na empatii, naslouchání nebo flexibilitu a ocenění rozdílnosti. Navzdory
uvědomění a rozvoji konkrétní kompetence si však účastníci neosahají konkrétní situaci ani
míru, v jaké je vhodné kompetenci využít s ohledem na kontext.
Kompoziční modely přispívají k lineárnímu vnímání rozvoje kompetencí ve smyslu čím
více tím lépe a mohou vést k úvaze, že člověk kompetentní k práci v interkulturním prostředí
má vysoce vyvinuté všechny požadované kompetence. Zkušenosti autorů ukazují, že kompoziční modely je nutné vyvážit analýzou požadavků například ve formě více úrovňových
kompetenčních modelů, které umožňují rozlišit úroveň nároků na vyspělost kompetencí
například podle typů pozic. Pokud nejsou nároky na kompetence definovány na základě
odborné analýzy, může vést aplikace kompozičního modelu k nerealistickým nárokům
a očekáváním, neboť ideál je stanoven jako vysoké skóre.
Dalším úskalím kompozičního modelu jsou rozšířené automatické předpoklady,
že určité osobnostní rysy (např. extraverze) souvisí s interkulturními kompetencemi a z toho
plynoucí nevhodné používání osobnostních dotazníků při výběru pracovníků. Novější výzkum
však souvislost osobnostních charakteristik a interkulturních kompetencí nepotvrdil (BartelRadic a Giannelloni, 2017).
Modely vztahově-situační
Vztahově-situační modely (např. Berry a kol., 1989; Kim, 1988, 1995, 2005; Navas
a kol., 2005; Navas a kol., 2007), nazývané také jako adaptační modely, kladou důraz na
samotnou interakci. Spíše než o kompetencích vztahovaných na jednotlivce mluví
o "kompetentních interakcích" a jejich výstupech. Kritériem interkulturní kompetence je posun
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z etnocentrické pozice na etnorelativní. Podle Kimové (1988) je nezbytným předpokladem
interkulturní kompetence schopnost adaptace v interkulturní interakci. Obě strany si s sebou
přináší různé osobnostní predispozice, znalosti, ale také kulturní pozadí či sociální zdroje,
ocitají se v jedinečném vztahovém postavení, které je často nesouměrné. Pokud se chování
interagujícího přizpůsobuje kulturní orientaci druhého interagujícího, tj. adaptuje se, můžeme
mluvit o existenci interkulturní kompetence. Oproti kompozičním modelům, kde je úspěšná
práce s lidmi z jiných kulturních prostředí kýženým cílem, je v rámci vztahově-situačního
modelu úspěšná práce s lidmi samotnou kompetencí.
Pojem „situace“ označuje komplexní nastavení podmínek, ocenění, povahu úkolu,
charakteristiku vedoucích jednotlivců a jejich vztah k manažerovi a úroveň autority manažera.
Situace na jedné straně určuje, jak se projevují osobní vlastnosti manažera v jeho chování a na
druhé straně záleží na situaci, do jaké míry směřuje konkrétní chování k úspěšnému vedení.
Vztah mezi charakteristikami vedení, situací, chováním a úspěchem se odvíjí na pozadí
specifické kultury (Stumpf, 2010; Maturkanič, 2018).
Manažer dokáže vnímat některé aspekty kultury i situace, jiné však pro něj zůstávají
skryté. Obojí ovšem má vliv na to, jaký smysl a význam bude situaci přisuzovat. Tento smysl
a vlastní interpretace se stávají „realitou“, která řídí a formuje chování manažera. Úspěšné
působení manažera však závisí (do velké míry) také na tom, jak reaguje jeho okolí. Také jeho
podřízení či obchodní partneři mají své vlastní interpretace a porozumění situaci a vlastní
kulturní pozadí. Interakce je pro ně smysluplná tehdy, pokud souhlasí s jejich kulturním
systémem.
Aktivity v rámci vztahově-situačního přístupu zdůrazňují adaptivní proces, tj. posun
zorného úhlu pohledu z "já" k druhým a orientují se na samotnou situaci. Možným nástrojem,
který může v tomto ohledu pomoci, jsou interkulturní simulační hry (více viz přehled her
od Fowler a Pusch, 2010). Simulační hry obsahují konstruované situace a kultury s různě
definovanými pravidly a systémy odměn a trestů, styly interakce v sociálních či pracovních
situacích a případně i jazyk. To vše více či méně inspirované skutečnými situacemi a kulturami.
Velmi často jsou proti sobě stavěny kontrastní kultury (např. kolektivní a kolaborativními
vs. individualistické). To umožňuje zkoumat, s jaké obtíže musí lidé překonávat, když se
adaptují do „jiného“ kulturního prostředí. V průběhu hry se také ukazuje, jak lidé dosahují
svých cílů - zda se primárně orientují na plnění úkolů a dosažení úspěchů, nebo na udržování
vztahů. Často je součástí pravidel hry také "používání" prostoru - jak blízko mohou lidé stát,
jak se ne/mohou dotýkat apod. To slouží k uvědomění jemné dynamiky interpersonálního
chování a zvýšení citlivosti k jejímu fungování v různých kulturách. (Fowler a Mumford, 1995)
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Příkladem simulační hry může být obecně dostupná aktivita Inženýři a ostrované, kterou
autoři tohoto textu využívají v praxi interkulturních výcviků a rozvojových aktivit zaměřených
na IC. Na začátku aktivity se skupina účastníků rozdělí na 2 poloviny. Každá ze skupin obdrží
zadání pro svoji roli. Inženýři mají za úkol na ostrově postavit maják. K dispozici mají materiál
a jejich úkolem je připravit plány, postavit prototyp a ostrovany naučit stavět majáky tak, aby
mohli ve výstavbě pokračovat i po odjezdu inženýrů.
Zadání ostrovanů je jiné. Není orientované úkolově, ale popisuje typické způsoby
chování a sociální interakce v dané kultuře. Ostrované dle zadání například nemluví jazykem
inženýrů, ale k dorozumívání používají signály.
Cílem hry je zvýšit uvědomění vlivu interkulturních kompetencí na úspěch v úkolu
a tím motivovat k jejich dalšími rozvoji. K prohloubení tohoto uvědomění je využívána reflexe
dimenzí, ve kterých v rámci různých kultur může docházet k nedorozumění. Inženýři například
během hry potřebují opustit prvotní orientaci na dokončení úkolu a nejprve navázat vztah
s ostrovany. V závěrečném debriefingu jsou analyzovány momenty, které přispěly k navázání
vztahu a komunikace a konkrétní projevy empatie nebo naopak momenty, které byly vnímány
opačně.
Další obecnou a veřejně dostupnou simulační hrou je Barnga (Thiagarajan
a Thiagarajan, 2006), kde jsou účastníci rozděleni do několika malých skupin a hrají podle
karet, aniž by věděli, že každé skupině byla dána jemně odlišná sada pravidel. Navíc se tato
pravidla, stejně jako skupiny, v průběhu hry několikrát mění, jak se hra vyvíjí. Hráči se pohybují
od skupiny ke skupině a simulují skutečná mezikulturní setkání. Účastníci zpočátku věří, že
sdílejí stejné chápání základních pravidel. Když si uvědomí, že navzdory jejich dobrým
úmyslům a mnoha podobnostem mezi nimi, interpretují věci navzájem odlišně, prožívají
kulturní šok. Účastníci hry se učí, že pokud chtějí efektivně fungovat v mezikulturní skupině,
musí tyto rozdíly pochopit a sladit se s nimi (adaptovat se).
Problémem, s nímž se podle Weinsteinové (2008) podniky a korporace potýkají, je
hledání simulačních her s přímou nebo integrovanou aplikací do reálného světa účastníků.
Firmy mohou využít veřejně dostupné hry jako např. ECOTONOS (pro použití v korporacích)
nebo si nechat navrhnout hru pro své vlastní podnikové prostředí (například TTOIR-RAM
pro školení zaměstnanců hotelu Marriott, která není obecně dostupná). Simulované situace tak
vycházejí z konkrétních reálných situací. Důraz není kladen na rozvoj jednotlivých
osobnostních komponent kompetencí, ale na schopnost adaptovat se v dané situaci a vést
kompetentní interakci. Podobným způsobem se dají takto pojaté kompetence nejen rozvíjet,
ale i testovat (viz podkapitola Modely vývojové).
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Dalším příkladem aplikace vztahově-situačního modelu jsou kulturně neutrální metody
hodnocení a tréninku interkulturních kompetencí vojáků zahraničních misí, Cross-Cultural
Dilemmas Assessment (CCDA) a Cross-Cultural Dilemmas Simulations (CCDS). Tyto metody
jsou výsledkem společné práce týmů Vcom3D, soukromé společnosti a Defense Equal
Opportunity Management Institute (DEOMI), což je státní nezisková organizace a škola
amerického ministerstva obrany zaměřená na výzkum a vzdělávání, jejímž posláním je pomoci
zvyšovat připravenost k podpoře lidské důstojnosti skrze vzdělávání, diverzitu a rozvoj
interkulturních kompetencí. Základem metod CCDA a CCDS je řešení dilemat.
Dilemata byla popsána na základě dat ze 7 focusových skupin realizovaných v roce 2012
s celkovým počtem 108 účastníků (vojáků z různých útvarů) a vycházela ze zkušeností
z výkonu služby. Sebraná dilemata byla klasifikována dle nejčastěji využívaných kulturních
dimenzí např. kolektivní vs individuální a byla zařazena do CCDA. V původní verzi inventáře
bylo zařazeno 20 scénářů dilemat.
Příkladem takového dilematu je následující scénář: Byli jste přiděleni do veřejně
prospěšného projektu v Asii. Všimli jste si, že jeho manažer, který je místní, povyšuje pouze
lidi ze své vesnice. Vedoucí, které vybral, jsou starší muži, z nichž někteří jsou méně
motivovaní a méně vzdělaní než mladší lidé. Bojíte se, aby tento způsob výběru lidí neměl
negativní dopad na produktivitu týmu. Na druhé straně nechcete, aby manažer ztratil tvář.
Co uděláte? (Friedman a kol., 2013). Ke každému dilematu jsou v CCDA respondentům
nabízeny 4 možnosti řešení.
Cílem práce s dilematy je hlubší vhled účastníků do jejich vlastních předpokladů
a kulturních pozic, ze kterých nevědomě vycházejí. Na inventář kulturních dilemat CCDA
navazuje trénink formou počítačové simulační hry CCDS, která prokazatelně zvyšuje
pravděpodobnost efektivního jednání v situacích podobných těm, které popisují scénáře.
Během interakce v rámci hry se účastníci tréninku učí lépe odhadovat dopady jednání, které
volí a dosáhnout tak snáze v dané situaci svého cíle (Friedman a kol., 2013).
Typickým rysem dilemat je, že na ně neexistuje jediná správná odpověď. Pokud je jedna
z možností řešení kulturního dilematu prezentována jako lepší než ostatní, je přístup
nevyhnutelně založen na etnocentrických předsudcích. Naopak přístup, kdy je situace
posuzována na základě dosažení žádoucího výsledku umožňuje větší flexibilitu chování
a otevřenost k vnímání signálů v dané situaci. Inventář kulturních dilemat i simulační hry
na něm založené splňují základní podmínku vztahově-situačního přístupu tedy to, že neexistují
dobré či špatné odpovědi, ale jen to, co v dané situaci (a v daném interkulturním kontextu)
funguje nebo nefunguje.
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Modely vývojové
Přestože vztahově-situační modely zohledňují situační kontext a pojímají interkulturní
kompetenci jako dyadickou a dynamickou charakteristiku, často opomíjí časovou dimenzi.
To se snaží napravit modely vývojové (např. Bennett, 1986, 1993; Black a Mandenhal, 1991;
Gullahorn a Gullahorn, 1963; King a Baxter Magolda, 2005; Lysgaard, 1995). Ať již budeme
mluvit o pojetí kompetence jako individuální dispozice, nebo záležitosti vztahově-situační,
východiskem vývojových modelů je v obou případech předpoklad, že kompetence se vyvíjí
v čase a hlavní roli zde hraje proces učení. Vývojové modely se snaží identifikovat stádia
rozvoje interkulturních kompetencí.
Nejvlivnějším modelem, který se stal základem mnoha dalších, je Model interkulturní
citlivosti (Bennett, 1986), někdy nazývaný „Bennettova stupnice“. Zaměřuje se na standardní
způsoby, jakými lidé prožívají, interpretují a interagují kulturní rozdíly. Popisuje šest
vývojových stádií mezikulturní citlivosti a komunikace, počínaje popřením (vnímání toho,
že kulturní perspektiva člověka je jedinou skutečnou interpretací reality), pokračuje přes fáze
obrany proti různorodosti a minimalizace různorodosti k přijetí kulturních rozdílů a adaptaci na
ně a vrcholí integrací. Integrací se rozumí internalizace multikulturního povědomí a schopnost
produktivně interagovat napříč kulturními rozdíly.
Klasickou ukázkou jiného vývojového přístupu je model interkulturního zrání (King,
Baxter Magolda, 2005), který identifikuje tři fáze vývoje a to na úrovni kognitivní,
intrapersonální a interpersonální. Počáteční fáze je charakteristická například jen kategorickými
znalostmi, určitou naivní představou o druhé kultuře či identitou založenou na sounáležitosti
s vlastní skupinou. V prostřední fázi dochází k akceptaci jiných perspektiv, poznání vzájemného
ovlivňování skupin, prostředí, identit, ale třeba i k určitému vnitřnímu pnutí mezi identitami,
výzvami apod. Ve fázi zralosti se kompetence projevují schopností vědomě měnit perspektivy,
aktivně interagovat v různých (kulturně podmíněných) situacích a zároveň si udržet
integrovanou sebeidentitu (integrované já). Uvedený model může být využit pro rozvoj
i testování úrovní kompetencí s tím, že předpokládá lineární rozvoj z méně rozvinuté,
monokulturní úrovně k hlubší znalosti a citlivosti vůči jiným kulturám.
Programy rozvoje interkulturních kompetencí zahrnující vývojovou (časovou) dimenzi
jsou obvykle organizovány v několika krocích - fázích, z nichž každá má svůj vlastní cíl
a zaměření. Příkladem může být čtyřstupňový program interkulturního vzdělávání Schoema
a Hurtadové (2001), který je založen na dialozích strukturovaných tak, aby zkoumaly vlastní
zkušenosti a předpoklady účastníků a rozvíjely společné porozumění tématům sociálních
identit, předsudků, diskriminace či moci.
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Jednotlivé fáze rozvoje interkulturních kompetencí mohou být také součástí hodnocení,
jehož výsledky mohou být využity pro další, cílený rozvoj interkulturních kompetencí.
V kontextu testování a rozvoje kompetencí můžeme uvést příklad hodnotícího nástroje INCA
(INCA, 2009), který využívá různé úkoly (dotazníky, scénáře, hry a dilemata) a posuzuje rozvoj
kompetencí na třístupňové škále (základní, střední, plná). Tento nástroj byl vytvořen v rámci
podpory EU a byl testován v několika evropských zemích včetně České republiky. K dispozici
je proto i česká jazyková mutace. Nástroj testuje šest kompetencí: empatii, respekt k jinakosti,
získávání znalostí, umění komunikace, toleranci dvojznačnosti a flexibilitu chování. Příkladem
úkolu testujícího umění komunikace, respekt k jinakosti a empatii může být test Služební cesta
do Číny. Jedná se o prezentaci videoukázky pracovní interakce manažera s čínským partnerem.
Hodnocený pak dostane dotazník, ve kterém odpovídá na otázky typu: "Jak se měl zahraniční
manažer chovat v dané situaci, aby dosáhl svého cíle?" Hodnotitel hodnotí úroveň účastníka
u každé dovednosti podle toho, zda má účastník základní, pokročilejší nebo vysokou úroveň
dovednosti.
Hodnocení je možné využít jako východisko pro rozvojové cíle jednotlivce nebo jako
rámec práce se skupinou, kdy je podle dosaženého stupně vývoje kompetencí možné
přizpůsobit cíle aktivit.
Závěr
V předkládaném článku jsme zaměřili hlavní pozornost na uchopení problematiky
rozvoje interkulturních kompetencí na základě různých teoretických přístupů (osobnostního,
vztahově-situačního a vývojového). Každý z těchto přístupů chápe podstatu a aspekty
interkulturních kompetencí z odlišné perspektivy, což se projevuje v rozdílech samotné definice
interkulturní kompetence. Odlišné pojetí interkulturních kompetencí klade odlišné cíle a nároky
na jejich rozvoj. Přidanou hodnotou předkládaného článku je nejen charakteristika podobnosti
a rozdílů zmíněných přístupů, ale také ukázky jednotlivých technik rozvoje kompetencí
v každém přístupu.
Na druhou stranu, zmiňované aktivity, přestože jsou zde představeny jako typické pro
daný model interkulturních kompetencí, je možné v praxi využít pro různé modely. Stejná
aktivita může dobře posloužit pro rozvoj či hodnocení individuálně definovaných
interkulturních kompetencí, stejně jako pro vztahově-situační či vývojové pojetí. Hlavní roli
zde nehraje aktivita samotná, ale účel jejího provedení či hodnocení a způsob, jak je definován
její cíl.
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Například metoda Příběhových kruhů nemusí sloužit jen pro rozvoj individuálních
kompetencí, ale v případě, kdy jsou členy skupin “znepřátelené” strany, může poskytnout
nástroj pro vzájemné poznání pohledů, cílů, problémů a vnímání své pozice v konfliktní situaci.
Může tak posloužit jako způsob facilitování skutečného konfliktu, pokud jsou účastníci
konfliktu ochotni účastnit se této aktivity (předpokladem metody je dobrovolná účast).
Příběhové kruhy se dají také využít pro samotné navázání vztahů se skupinou
(spolu)pracovníků z jiné kultury.
Také simulační hry nemusí být vždy použity pro rozvoj kompetencí definovaných
vztahově-situačním přístupem, ale mohou být využity pro hodnocení individuálních
kompetencí a jejich rozvoj. Analogie představené hry Inženýři a ostrované je například součástí
hodnotícího nástroje INCA. Cílem v tomto případě není samotný rozvoj kompetencí,
ale hodnocení reakcí pracovníků, které ukazují jak (na jaké úrovni) dokáží zpracovat
a interpretovat nastalou situaci a svojí pozici v ní. Hodnocení probíhá ze strany skupinky
hodnotitelů, kteří si všímají individuálních kompetencí (např. respekt, empatie, umění
komunikace apod.) a hodnotí je na třístupňové škále.
Tímto textem jsme však chtěli poukázat na to, jaká východiska můžeme při rozvíjení
kompetencí uplatnit a jak uváděné nástroje vhodně použít v souladu s daným přístupem.
Interkulturní jednání je proces, ve kterém interaktivně spolupůsobí osobnostní a situační
faktory. Jak uvádí Nový a kol. (2005), interkulturní kompetence je možné se do určité míry
naučit (nejsou spojeny jen s osobnostními rysy) a zároveň se ukazuje, že člověk není bezmocně
vystaven libovolným situačním okolnostem, ale může se snažit rozvinout a osvojit určitou
vnímavost a strategii jednání skrze opakované prožívaní interkulturních situací.
Důležité je však zvolit správný přístup, který jak jednotlivci, tak společnosti (organizaci)
pomůže v dalším rozvoji. Přístup zaměřený na jednotlivé osobnostně pojímané kompetence je
dle našeho názoru vhodný pro rozvoj základních trsů kompetencí (všímavost, empatie, rozvoj
důvěry, otevřenost, tolerance k jinakosti). Jejich tréninkem však není možné postihnout
komplex nároků reálných situací. Ne vždy tak bude platit, že vysoká míra těchto kompetencí
bude zárukou pro úspěšné zvládnutí těchto situací a naopak, že nízká míra povede k neúspěchu.
Je proto potřeba zohlednit také efektivitu či neefektivitu jednání v dané situaci.
Pro další analýzy a případové studie v oblasti rozvoje IC lze doporučit validizaci
osobnostního, vztahově-situačního a vývojového přístupu na vybraných souborech respondentů
s cílem ověřit si potřebu komplexnějšího modelu, který by lépe reagoval na požadavky rozvoje
interkulturních kompetencí v konkrétních týmech, kolektivech a společnostech.
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Perfectionism, Prosocial Tendencies and Attachment in Gym-goers
and in People with Neurotic Disorder
Perfekcionizmus, prosociálnosť a vzťahová väzba u návštevníkov
športových centier a osôb s neurotickou poruchou
Ivana Tomanová Čergeťová
Abstract
Background: This research is focused on exploring the relationships between perfectionism,
prosocial tendencies and attachment characteristics. Objective: Our sample (N = 150) consisted
of 3 groups, namely, 60 people from standard population, 40 hospitalized neurotic patients
and 50 regular gym-goers. The research participants were 23-62 years of age (M = 32.54; SD
= 7.54). Methods: In our research, we analyzed the attachment style using the Close
Relationships Inventory – ECR (Simpson & Rholes, 1998). The level of irrational beliefs was
identified by means of the Scale of Irrational Beliefs – IPA (Kondáš & Kordáčová, 2000) and
the prosocial tendencies were measured using the questionnaire Prosocial Tendencies Measure
– Revised – PTM-R (Carlo, Christiansen, Hausmann, & Randall, 2003). Results: Research
results confirmed the problem of predicting prosocial behavior by means of insecure attachment
characteristics and irrational beliefs in the form of perfectionism. Conclusions: These can serve
as a prevention against emotional failure and burn-out effect, mainly in case of neurotic patients,
and as a prevention against performance failure in case of athletes.

Keywords: perfectionism, prosocial tendencies, attachment, gym-goer, neurotic disorder.

Abstrakt
Tento výskum je zameraný na ozrejmenie súvislostí medzi perfekcionizmom, prosociálnymi
tendenciami a vzťahovými charakteristikami. Výskumná vzorka (N = 150) pozostávala z 3
cieľových skupín a to 60 ľudí z bežnej populácie, 40 hospitalizovaných neurotických pacientov
a 50 pravidelných návštevníkov športovej telocvične. Účastníci výskumu boli vo veku od 2362 rokov (M = 32,54; SD = 7,54). Vo výskume sme zisťovali vzťahový štýl prostredníctvom
Close relationships inventory – ECR (Simpson & Rholes, 1998). Mieru iracionálnych
presvedčení sme identifikovali pomocou Scale of Irrational Beliefs – IPA (Kondáš &
Kordáčová, 2000) a prosociálne tendencie sme merali dotazníkom Prosocial Tendencies
Measure – Revised – PTM-R (Carlo, Christiansen, Hausmann, & Randall, 2003). Výsledky
nášho výskumu poukazujú na problematiku predikcie prosociálnosti pomocou neistých
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vzťahových charakteristík a iracionálnych presvedčení vo forme perfekcionizmu, ktoré najmä
u neurotických pacientov môžu slúžiť ako prevencia voči emočnému zlyhaniu a vyhoreniu
a u športovcov ako prevencia voči výkonovému zlyhaniu.
Kľúčové slová: perfekcionizmus, prosociálne tendencie, vzťahová väzba, návštevníci fitnes
centier, neurotická porucha.

Introduction
In real life people often get into various complicated situations. From the point
of psychology of sports these situations can be demanding on mental resistance, emotional
stability, the level of abilities and skills or the level of motivation and the need to achieve
performance. When the athlete experiences the desire to achieve a perfect performance and
victory, it is sometimes hard to be aware of the prosocial aspect of the relationship with the
opponent and to show respect to his/her skills and results. The level of expressed prosocial
tendencies is a part of the personality of an athlete (Gregor, 2013), which is formed during
his/her development. Learning and acquiring experience helps in the development of behavioral
systems (Adamovová & Halama, 2009), in which inappropriate behavior patterns can cause
increased vulnerability of an individual against mental disorder (Bradley, 2002). A specific
manifestation of psychopathology in attachment characteristics (Bowlby, 1999) is the
alternative processing of the basic depressive conflict (Rudolph, Hammen, & Burge, 1994)
in childhood, which often results in neurosis. It mostly concerns an attachment trauma or
disorder, which can be manifested by anxious or avoidant approach to relationships (Ainsworth,
Blehar, Waters, & Wall, 1978). Emotional dependence on parents (and thus anxious
attachment) can become the main source for the development and persistence of irrational
beliefs (Kondáš & Kordáčová, 2000), such as the factor of perfectionism. In an effort to achieve
perfect sport performance, an athlete can develop an addiction to sports activity, an obsession
to achieve a desired figure (body image) or can try to gain control over his/her own body in the
form of various pathologies, such as eating disorders (Škuličová & Gregor, 2016). Many people
retain irrationality as adults, inherited from insecure parents, (Homann, 1997), namely because
this way of thinking brings them psychological benefits, which they perceive to be positive
(Balcar, 1989). Perfectionism as a character trait (Grun, 2004) leads to anxious understanding
of reality (Hood, Kubal, Pfaller, & Rice, 2002) and to relationships based on fear of detachment,
abandonment and loneliness (Horney, 2000). Such a neurotic way of forming and building
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relationships manifests itself, among other things, by the willingness to threaten one’s own
well-being for the benefit of someone else (Hardy & Kisling, 2005). Socialization experiences
from childhood are considered to be the foundation for the stabilization of such pathological
patterns, which lead to inadequate prosocial behavior (Hay, 1994). Particularly in sports,
we speak about the so-called push theory of motivation, which is connected with the reduction
of stress and discomfort when looking at a suffering person. This sensitivity is mostly associated
with conventional parental model (Davidov & Grusec, 2006). In a sports environment, this
notion is connected with sensitivity to injustice and with perception of fair-play (Gillath,
Shaver, & Mikulincer, 2005). To show compassion or to maintain respect for the opponent
when the athlete wants to win and achieve high performance, can sometimes be very difficult,
especially if we bear in mind, that we are living in a result-oriented culture (Gallwey, 1997).
Because of this reason, the aim of our study is to clarify the relationships between
perfectionism, as a factor of irrational beliefs, prosocial tendencies and insecure attachment
characteristics, which we want to compare in several groups of people, namely in standard
population, neurotic patients and regular gym-goers.

Methods
Participants
150 participants aged 23 to 62 years (M = 32.54; SD = 7.54) participated in the research,
whereby 60 persons were from standard random population, 40 participants were assigned to
the neurotic group (patients hospitalized in the psychiatric department) and 50 persons regularly
attending a gym at least 3-times a week for at least 6 months (recreational athletes). Of the
research sample, 54 % were women (81 persons) and 46 % men (69 persons).

Procedures
In our research, we used several standardized methods. The Close Relationships
Inventory – ECR (Simpson & Rholes, 1998) is a self-response tool for measuring anxiety and
avoidance, which are associated with attachment. We asked the participants about their close
relationships without focusing on a specific partner and about their feelings experienced in these
relationships. The participants answer using of a 7-point scale ranging from “I do not agree at
all“ to “I completely agree“. The basic dimensions are anxiety and avoidance. Anxiety is
characterized as an addiction to and an obsession with a relationship, a desire for rewards and
harmony in life, an ambivalence between emotional nobility of feelings and sexual
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attractiveness, easy emotional impulsiveness, and rare emotional fulfillment in a relationship
(18 items – example: “I need repeated reassurances that my partner loves me.“). Avoidance is
connected with a fear of intimacy without the desire to experience strong emotions, with
mistrust, isolation from social relationships, and denying the existence of love (18 items –
example: “I feel uncomfortable when I am supposed to share my personal thoughts and feelings
with my partner.“). The Scale of Irrational Beliefs – IPA (Kondáš & Kordáčová, 2000) is
a response scale of the Likert type, which captures the level of irrational neurotic-type beliefs.
The scale consists of 40 items, where the respondent chooses on a 5 – point scale the
relevant answer (ranging from “I do not agree at all“ to “I completely agree“). The scale consists
of 5 factors – helplessness, idealization, perfectionism, external vulnerability and negative
expectations. In this case, we have focused on the interpretation of the results of the
perfectionism factor, which is characterized as perfectionist, exaggerated demands placed on
oneself and one’s surroundings, an unrealistic desire for ubiquitous and inevitable perfection,
expectations of fulfillment of desires and eventual personal rewards (8 items – example: “Every
human should do everything perfectly.“). The last questionnaire used is the Prosocial
Tendencies Measure – Revised – PTM-R (Carlo, Christiansen, Hausmann, & Randall, 2003),
in which the respondents evaluate on a 5-point scale (from “The statement fits me perfectly“
to “The statement does not fit me at all“).
The questionnaire contains 25 items, which comprise 6 subscales of prosocial
tendencies – anonymous prosocial actions: tendency to help others without them knowing who
is helping them, positive experience of feeling that a good deed was done (5 items – example:
“I think, it is ideal to help somebody without his/her knowledge of the person helping.“); public
prosocial actions: behaving with the expectation of benefits coming from presenting oneself
in front of others, acting in the presence of an audience, partially motivated by the desire for
acceptance and respect, possibly the need for prestige, acknowledgement and presenting oneself
in a positive way (4 items – example: “I can better help others when I am being observed by
somebody.“); emotional prosocial actions: behavior including benefits in emotionally evoking
situations, helping others in emotionally intense situations (e.g. painful injury), which, in the
helping persons, elicit various kinds of emotions, starting with compassion and ending with
high level of excitement and personal distress, and a necessary high level of empathy (5 items
– example: “I prefer to help others, when they are really distressed and sentimental.“);
prosocial acting in urgent situations: it covers helping others in urgent and critical situations,
e.g. during conflicts, or frustrations (3 items – example: “I have a tendency to help people who
are in real need.“); compliance: helping others motivated by their verbal or non-verbal request,
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spontaneous helping – it is connected with high level of moral inference focused on
achievement of social support (2 items – example: “I don’t feel awkward when somebody asks
me for help.“); altruistic actions: voluntary helping motivated primarily by the interest in the
needs and well-being of another person, often induced by compassion and interiorized moral
standards or principles, focused on the need of the other, to the detriment of the acting subject
(6 items – example: “I often help others, although I know that I am not going to get anything
out of it.“). During the evaluation of the results, we worked with the total achieved score.

Statistical analysis
The questionaries were distributed in a pencil-paper form in sports centers and gyms,
in a psychiatric department and among standard random public. All participants of the research
signed an informed consent complying with ethical and research standards. The data were
evaluated using a program called SPSS for Windows, whereby we analyzed the frequency
of particular items and correlations by means of correlation analysis between cardinal variables
using Pearson coefficient. We evaluated the connections and differences between some
variables according to suitable parametric and non-parametric tests. We have also used the
method of regression analysis in order to determine the reciprocal prediction of some variables.

Results
Insecure attachment was found most often in the group of neurotic patients (up to 88 %
persons with insecure attachment, of which 60 % with anxiety); whereby the group of standard
population (53 % with insecure attachment) and gym-goers (52 % with insecure attachment)
did not significantly differ in the ratio of insecure and secure attachment. The differences
between the group of standard population (41 % anxious, 59 % avoiding) and the athletes was
manifested mainly in anxious attachment, where the distribution of the ratio between anxious
and avoiding attachment in case of athletes with insecure attachment (65 % anxious, 35 %
avoiding) was closer to the group of neurotic patients (60 % anxious, 40 % avoiding). A more
detailed comparison is shown in Table 1.
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Table 1
Descriptive statistics of attachment styles comparing gym-goers, people with neurotic disorder and
standard population.

Factor
male
female
secure
Attachment
anxious
style
avoiding
Gender

Standard
population
(N)
(%)
24
40 %
36
60 %
28
47 %
13
22 %
19
32 %

Neurotic
patients (N)
(N)
(%)
13
33 %
27
68 %
5
13 %
21
53 %
14
35 %

Gym-goers
(N)
(N) (%)
32
64 %
18
36 %
24
48 %
17
34 %
9
18 %

Total
(N)
69
81
57
51
42

(%)
46 %
54 %
38 %
34 %
28 %

Table 2
Statistical significance differences of perfectionism (Scale of Irrational Beliefs – IPA) comparing gymgoers, people with neurotic disorder and standard population.

IPA

Group

gym-goers
standard population
neurotic patients
Perfectionism
standard population
gym-goers
neurotic patients

Mean
61.34
47.25
52.67
47.25
61.34
52.67

U
(Mann- Sig
Whitney)
753.000

.001

1070.000 .358
842.000

.011

The research results concerning the comparison of the groups using the perfectionism
scale are shown in Table 2, where the most significant score was achieved by the group of gymgoers (M = 61.34), compared to the group of neurotic patients (M = 52.67) and standard
population (M = 47.27). Based on the values of average order and by applying a non-parametric
Mann-Whitney test, we have identified significant differences between the groups. The
differences are significant not only between the groups of neurotic patients and standard
population (U = 1070.000; p = .358). Similarly, we detected differences in prosocial tendencies
(Table 3), where the standard population (M = 45.85) achieved the lowest score in this
questionnaire, followed by neurotic patients (M = 57.47) and by gym-goers (M = 58.67). There
are no significant differences between the last two groups (U = 1186.500; p = .944).
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Table 3
Statistical significance differences of prosocial tendencies (Prosocial Tendencies Measure – Revised PTM-R) comparing gym-goers, people with neurotic disorder and standard population.

PTM-R

Group

Mean

Prosocial
tendencies

gym-goers
standard population
neurotic patients
standard population
gym-goers
neurotic patients

58.67
45.85
57.47
45.85
58.67
57.47

U
(Mann- Sig
Whitney)
835.500

.009

921.000

.049

1186.500 .944

Based on the correlations, we have identified connections and positive correlations
between perfectionism and prosocial tendencies in case of all groups – in case of the standard
population (r = .719), neurotic patients (r = .663) and gym-goers (r = .626) the correlations were
at the level of statistical significance p = 0.01. In terms of connections with attachment
characteristics, we found positive correlations in case of perfectionism in the group of standard
population with insecure style of avoidance (r = .635) and anxiety (r = .658). In neurotic
patients, the positive correlations were lower in case of avoidance (r = .390), but not in case of
anxiety (r = .238). In case of gym-goers, we have identified positive correlation with the
avoidance attachment style (r = .458) and with the anxious attachment style (r = .511). Similar
correlations were identified in the case of attachment characteristics of insecure attachment and
prosocial tendencies as well. Standard population showed correlations with insecure style
of avoidance (r = .559) and anxiety (r = .598), the group of neurotic patients again had lower
positive correlations in case of avoidance (r = .267) and anxiety (r = .408), the group of gymgoers had correlations in avoidance (r = .461) and in anxiety as well (r = .509).
By performing multiple hierarchical regression analysis (Table 4), we have confirmed
possible prediction of the test score for prosocial tendencies by combining the independent
variables perfectionism, as a factor of irrational beliefs, and insecure attachment style. This
combination significantly predicts the dependent variable (F = 55.648), whereby perfectionism
contributes the most to this prediction. In the final model the value of determination coefficient
is R2 = .679, which means that 67.9 % of the variance of values in the test score for
the dependent variable of prosocial tendencies were explained by this model.
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Table 4
Statistical regression analysis of prosocial tendencies.

R

R2

Editing
R2

Standard
deviation

avoidance

.411a

0.167

0.16

9.24115

avoidance,
anxiety

.483b

0.244

0.217

9.00321

avoidance,
anxiety,
perfectionism

.786c

0.679

0.574

6.42615

Predictor
perfectionism
avoidance
anxiety

B
0.421
0.161
-0.039

Beta
0.598
0.267
-.131

t
4.532
1.678
-1.054

Sig
.000
.088
.261

Model

Prosocial tendencies

Discussion
The goal of our research was to emphasize the dominant motives of prosocial tendencies
and irrational beliefs in the form of perfectionism, namely in specific groups of people, such as
regular gym-goers. At the same time, we compared them with standard and neurotic population
groups. Our basic thesis was, that in case of neurotic processing of the basic depression conflict
(Rudolph, Hammen, & Burge, 1994) expressed in the form of altruistic behavior (Hardy &
Kisling, 2005), the main motive of a person is fulfillment of one’s own self-image through
others and their respect (Hašto, 2005). At the same time, we expected, that gym-goers, like
persons with neurotic disorder, are trying to get social acceptance in the form of admiration
(body image) and respect by achieving high performance and positive results (Eime, Young,
Harvey, Charity, & Payne, 2013). Based on our results, we can state, that within this pattern
of behavior and expressions of perfectionism, gym-goers are similar to neurotic patients, whose
basic pattern of behavior is avoidance of refusal and loss (Hinshaw-Fuselier, Boris, & Zeanah,
1999). However, a specific factor in case of athletes is the neuropsychological influence
of hormones produced in the organism as a result of regular physical activity, which, along with
the desire for a perfect performance (perfectionism), can initiate an addiction to sport (Davis,
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2000), This is confirmed for our target group by several authors (Stackeová, 2007; Škuličová
& Gregor, 2016).
Moreover, our research findings confirmed the manifestation of higher level of anxious
insecure attachment in the group of gym-goers, which is characterized by addiction and
obsession in relationships (Simpson & Rholes, 1998). In this type of attachment disorder, it is
possible that the desire for reward and insufficient emotional fulfillment in relationships can
transfer into addiction to sports activity (Neumann, 2008). This is often supported by hormonal
activity (Moberg, 2003), by which the athlete can compensate for lack of emotional closeness
(Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher, & Fehr, 2005). This behavior pattern does not have
to be the same for all athletes, however, because gym-goers are a specific target group.
Based on the results of correlation and regression analysis, we see a significant
connection between insecure attachment and perfectionism and prosocial tendencies. We have
been able to identify the prediction of prosociability thanks to perfectionism, avoidance and
anxiety. It is natural in neurotic patients suffering from neurotic conflicts, that they are trying
to resist these internal conflict states by means of incorrect irrational actions and attitudes
(Kondáš & Kordáčová, 2000). These are supported by internalized imperatives such as “you
must“, while one’s own needs are sometimes suppressed (Horney, 2000). In case of athletes,
the rationalizing defence mechanism is replaced by sublimation, thanks to which the athletes
focus on a different object of interest, which becomes the physical activity. The above
mentioned variables in our research, as well as high level of perceptivity and empathy are the
basic presuppositions for this mechanism and predominant behavioral paterns of prosocial
tendencies (Davidov & Grusec, 2006). All these described constructs have their origin
in childhood and their development depends on socialization experiences in the early stages
of development (Bradley, 2002). Perfectionism may be just a preventive model against refusal
(Hood, Kubal, Pfaller, & Rice, 2002) and the desire for perfection becomes a precondition for
a person’s success. Perfectionism in case of both groups can be different. However, in case
of athletes we can expect that it is a matter of the so-called positive perfectionism (Stoeber &
Otto, 2006), which is focused on achievement of the best possible results, striving for perfection
and success. This is different from the negative approach, which can be assumed in case
of patients with neurotic disorder. Pathological perfectionism is characterized by worries
of failure, concern about lack of perfection and dealing with analyzing the past, i.e., what might
have been if everything had been perfect. An adaptive form of perfectionism (Rice, Leever,
Noggle, & Lapsley, 2007), manifesting itself in athletes, is strongly focused on fulfillment
of tasks and achievement of performance, preference of order, organization and endurance.
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A high level of experienced well-being, which results from this positive setting (Chan, 2007),
is supported by physical activity in athletes, and ensures a positive emotional affectivity
in them (Stoeber, 2011).
In case of the positive approach on the part of athletes, we are considering prosocial
behavior as well, which currently carries a highly preferred value. In the ideal image of man,
perfecionism can be seen as the means by which man comes closer to this ideal (Chan, 2007).
Sensitivity to environment, represented by vulnerability of athletes, is inevitable in such
activity. By applying our results to the environment of sport psychology and attempting
to standardize our research, we may give the impression that striving for perfection and high
performance of athletes are similar to neurotic disorders. However, we consider it necessary
to inspect this pattern of behavior from the point of affectivity as well (Stoeber & Otto, 2006),
in spite of the fact that there is not enough data in our research about affectivity. The focus
on goal and affectivity, which is typical for athletes, becomes a personality characteristic, highly
desirable in the present cultural and working environment. In connection with prosocial
tendencies, this characteristic is a cornerstone for the presence of a strong internal moral system.
Along with internalized motivation, these become the basic characteristics of success and
of subjectively experienced life satisfaction. Also, because of this reason many top managers
exercise regularly or belong to a community of former professional athletes. The interconnection of perfectionism and prosocial tendencies point to the fact, that successful athletes
are more sensitive to emotions of others in standard as well as critical situations, they show
a higher level of empathy, acceptance and respect to others, they are interested in their goals
and help them achieve these goals.

Conclusions
In our study, we focused on the correlations between perfectionism, prosocial tendencies
and attachment characteristics in various groups of individuals, trying to compare standard
population, neurotic patients and regular gym-goers. Based on our results we can draw several
conclusions.
Neurotic processing of the basic depressive conflict is most expressively manifested
in people with mental pathology. However, in case of anxiety attachment there is a more
significant occurrence of this type of attachment in athletes, which can point to a potential
establishment of a higher level of addiction to relationships and a desire for rewards. This can
be manifested as an addiction to exercise, or in a positive setting, it can be perceived
575

as an adaptive form of perfectionism. Based on our research, perfectionism and prosocial
tendencies are closely related to each other. In psychology of sport, this can mean that it is
the hard work of an athlete to reach high performance that evokes in him respect for others and
encourages fair-play in sports and elsewhere.
We see the limits of our study mainly in the size and character of the research sample,
based on which our results cannot be standardized to the whole population or even groups.
The measurement tools (except for IPA) that we used are not standardized for our population,
thus, a distortion of data validity might have occurred. Furthermore, it is necessary in the future
to focus also on the affective aspect of experiencing life satisfaction on the part of the target
group, which would help us to identify the emotional aspect of perfectionism. The issue
of relevance of our statements can also partially lie in the motivation of the research
participants, which might have been influenced by the paper – pencil testing form and
the duration of the measurement tools. We recommend using our result as the basis for
the hypotheses of next research studies in order to confirm our findings.
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Člověk v ohrožení dnešním světem
Man i Danger of Today's World
Blahoslav Kraus

Abstrakt
Příspěvek se věnuje současným problémovým, krizovým, sociokulturním změnám, které
relativizující postmoderní doba ve vyspělých státech přenesla na život celé společnosti.
V novém tisíciletí se lidstvo ocitlo v situaci, kdy je přírodním i kulturním prostředím,
ale i společenskými poměry čím dál více ohrožováno. Společnost, která neustále převrací
normy a pravidla ve jménu individuální svobody, je stále více, dezorientovanější, izolovanější
a neschopná nacházet společné cíle a hodnoty. Ohroženy nárůstem sociálně patologických jevů
jsou všechny věkové kategorie, nejvíce však senioři a děti. Paradoxem je, že pachateli, agresory,
těmi, kteří ohrožují, jsou v čím dál větší míře právě také děti či mládež. Řada ohrožení je spjata
proto s rodinou a jejím fungováním v současných sociálních poměrech. Lze předpokládat,
že svět XXI. století bude životní tempo ještě spíše stupňovat, medializovat a stejně tak bude
narůstat i většina ohrožení. Předpokládá se další urychlování změn a člověk bude muset být
připravený, naučil se žít v rizikových, krizových situacích, aby dokázal na tyto změny
adekvátně a přitom kvalifikovaně reagovat, být flexibilní.
Klíčová slova: společnost, medializace, rodina, individualismus, migrace, děti, riziko.

Abstract
The paper deals with the current problematic, crisis, socio-cultural changes that the relativizing
postmodern period in developed countries has transferred to the life of the whole society. In the
new millennium, humanity has found itself in a situation where it is increasingly threatened by
the natural and cultural environment, but also by social conditions. A society that is constantly
overturning norms and rules in the name of individual freedom is increasingly disoriented,
isolated and unable to find common goals and values. All age groups are endangered by the
increase in socially pathological phenomena, but most seniors and children. The paradox is that
the perpetrators, the aggressors, the ones who threaten, are increasingly also children and young
people. Many threats are therefore connected with the family and its functioning in the current
social conditions. It can be assumed that the world XXI. In the 19th century, the pace of life
will increase even more, and will be publicized, and so will most threats. Further acceleration
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of changes is expected and one will have to be prepared, learned to live in risky, crisis situations,
in order to be able to adequately and competently respond to these changes, to be flexible.

Keywords: society, media coverage, family, individualism, migration, children, risk.

Člověka charakterizují tři základní dimenze: biologická, psychická a sociální. Právě
v souvislosti s tou poslední, představující společnost, společenský život, která má na život
člověka zásadní vliv dochází k největším ohrožením. Nové století představuje dobu velmi
složitou a, jak bývá často označována, hektickou. Žijeme ve světě velmi diferencovaném
a rychle se měnícím. V novém tisíciletí se lidstvo ocitlo paradoxně v situaci, kdy je přírodním
i kulturním prostředím, ale i společenskými poměry čím dál více ohrožováno. Daná
problematika je nesmírně aktuální a také velmi závažná. Proto se jí zabývá řada oborů
od sociologie, antropologie, ekologie přes psychologii, medicínu až po pedagogiku, sociální
práci.
Společnost v posledních letech prochází zásadními změnami. Jedno ze základních
poučení z civilizačního vývoje je, že žádný strom neroste do nebe. Společnosti se nedostávají
do krize proto, že jim klesne HDP o 5 %, ale proto, že začnou selhávat symboly, elity, morálka
a základní principy fungování společnosti. Vše jsme zrelativizovali, popřeli jsme autority
podložené prací a poctivými názory, všichni jen obhajují svá práva, formulují požadavky,
ale zapomněli jsme, že máme také povinnosti. „Uplynulé století bylo stoletím gigantických
civilizačních proměn, ale také degradace osobnosti a morálního úpadku“ (Banach, 2002, s. 55).
Co je typické pro transformaci společnosti, kterou v posledních letech prošla, ukážeme
dále. Současnou společnost charakterizují dva obecnější momenty. Je to individualismus
a dynamismus. Vážné problémy přináší současná kultura bezuzdného individualismu, ve které
se porušování pravidel stává jediným pravidlem. Mravní hodnoty a společenská pravidla
přestávají být prostředky, které mají sílu omezení individuální volby a stávají se předpokladem
libovolného typu spolupráce či společného podnikání. Individualismus nás připravuje o to,
čemu říkáme komunita – soudržné občanské společenství. Chceme porušovat pravidla, která
jsou nespravedlivá, nesmyslná, zastaralá, usilujíc o co největší svobodu. Společnost, která
neustále převrací normy a pravidla ve jménu individuální svobody, bude stále
dezorientovanější, izolovanější a neschopná plnit společné cíle a úkoly (Fukuyama, 2006).
Dynamismus je vnímán jako vnitřní tendence společnosti (civilizace) k samovývoji.
Sociální a ekonomický dynamismus vede k neustálému urychlování vývoje a strhává ke stále
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větší dynamice i jednotlivce. Od poloviny 20. století je urychlování vývoje stále prudší, probíhá
ve stále strmější exponenciální křivce. Člověk mu nemůže stačit, stává se pro něj zdrojem stále
silnějších stresů.
Dalším průvodním jevem společnosti jednadvacátého století je absence zodpovědnosti.
„To co nám nabízí postmoderní filmový pás propagující za pomoci spousty bezvadných triků
nezodpovědný přístup ke světu, není ani v nejmenším odtrženo od reality“ (Keller, 1999, s. 1).
Jedná se o ztrátu zodpovědnosti vůči sobě za vlastní jednání, vůči partnerovi, rodině, vůči obci,
ve které bydlím, potažmo vůči společnosti, vůči životnímu prostředí.
„Otázkou je zda lze přijmout odpovědnost za tento svět nerovnosti, ekologické
sebevraždy, násilí, mediálního žvástu a mít autoritu? Můžeme mladým lidem tento náš svět
„ukázat“ jako alternativu například k heroinu?“ (Bělohradský, 1999, s. 38).
Zastavme se u některých dalších oblastí, v nichž došlo k nejradikálnějším posunům,
a nejvíce ovlivňují chování lidí. Rozmach komunikační sítě v rovině hromadných sdělovacích
prostředků přináší celkovou medializací našeho života. Ocitáme se v „informačním prostředí“,
které přináší nároky, s nimiž se značná část populace jen stěží vyrovnává. To vše vyvolává nové
požadavky na profesní přípravu i na mimopracovní činnosti. Již nejde o počítače, ale o způsob
života.
Média ovládla svět, stala se nejmasovějším nástrojem prezentace uměleckých děl,
zprostředkovatelem všech možných informací ovlivňujícím individuální názory, osobní vkus,
hodnotovou orientaci, veřejné mínění. Místo očekávané programové různorodosti však
nastoupila monotónní podobnost a kvalitu nahradila nivelizace. Média se výrazně
komercionalizovala, dochází k masovému otupování reklamou a často přímo k ohrožování
postojů a chování nejmladší generace např. šířením agresivity. Převahy v komunikaci nabývá
symbolika (viz SMS zprávy). ČR patří k zemím s nejvyšším výskytem mobilních telefonů už
v dětské populaci.
V průběhu společenského vývoje po r. 1989 jsme svědky výrazných strukturálních
změn. Celá společnost se celkově čím dál více dualizuje nejen ve smyslu bohatých a chudých,
ale i vzdělaných a negramotných, optimistů a těch co jsou plni beznaděje. (Keller 2005). Souvisí
to také s nezaměstnaností, která sebou nese chudobu.
Podle výzkumu nadace Sirius uskutečněného na souboru 6500 rodin v ČR za účelem
zjištění faktorů ohrožeností rozvoje dětské osobnosti nejvíce dětí je ohroženo chudobou. Děti
z těchto rodin dosahují horších výsledků v učení, jsou s nimi problémy v chování,
v komunikaci a také se projevují ve zvýšené míře problémy zdravotní.
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Ve většině vyspělých zemí došlo k výraznému „rozevření nůžek“ mezi lidmi, resp.
rodinami, pokud jde o sociálně ekonomickou situaci a následně životní úroveň. Veškeré
bohatství se soustřeďuje do rukou relativně malé skupiny lidí. Převážnou část veškerého
bohatství vlastní „diskrétní elita“. Tato skupina stále bohatne, zatímco většina populace chudne.
Člověk a jeho rozvoj přestali být cílem, ale stali se prostředkem růstu bohatství 1 % světové
populace (Sak, 2013).
Namísto, aby modernizační svět nadále směřoval k inkluzi čím dál většího počtu
obyvatel světa, vývojové trendy ještě prohlubují již existující diferenciaci uvnitř společnosti.
Prohlubují se rozdíly v distribuci bohatství a bídy, společenské hojnosti a nedostatku. Mezi
chudými a bohatými, majoritními a minoritními, úspěšnými a neúspěšnými se prohlubuje
propast odcizení, averze dokonce i nenávisti.
Stále více sociologů dnes píše, že společnost se rozděluje na trvale úspěšné a trvale
neúspěšné, na privilegované a na ty, co jsou ze společnosti vyloučeni. Sociální exluze je jedním
z největších nebezpečí současného lidstva. Exkluze z jednoho funkčního systému – žádná
práce, žádný příjem, žádné osobní vztahy, žádný přístup k uzavírání smluv a právní ochraně,
žádná možnost rozeznat politické volební kampaně od karnevalu, negramotnost, nedostatek
lékařské péče, podvýživa- omezuje to, co by bylo možné získat v jiných systémech a definuje
části obyvatelstva, které jsou často odděleny i místem bydliště a tím zneviditelněné (Luhmann,
1997). Tato exkluze se dotýká často i vztahů mezigeneračních.
Jedním z průvodních znaků postmoderní společnosti je také pluralita. Pluralita názorů,
postojů, hodnot v umění, architektuře, designu, v celkovém pohledu na svět a na život. Tato
situace se často dostává do rozporu s tím, aby se život společnosti řídil jistými normami.
V důsledku globalizačních tendencí je svět dnes daleko více otevřený, propojený
nejrůznějšími vzájemnými souvislostmi. Průvodním jevem je pohyb obyvatel, migrační
pochody, multikulturalita. V důsledku toho lze současnou společnost charakterizovat také
jako multikulturní. To znamená, že dochází k průniku různých kultur, k dialogu i střetům mezi
různými kulturami.
Migrační vlna je dnes téma, které hýbe Evropou. K tomuto přesouvání obyvatel přes
hranice jednotlivých zemí dochází za různých okolností. Někdy za účelem studia, sjednocení
rodiny, zaměstnání, jindy jde o únik před pronásledováním, represí, ozbrojeným konfliktem,
ale také před hladem a bídou, přírodními či jinými katastrofami. Ve chvíli, kdy migrace má
masový charakter, je velmi složité předpokládat vytváření kulturního pluralismu. Do Evropy
přichází různá etnika a je známo, že možnosti integrace migrantů do majoritních společností
souvisejí s mírou distance jednotlivých kultur.
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Ve chvíli, kdy do Evropy přicházejí lidé s výrazně odlišnou kulturou, stává se jejich
začleňování vážným a složitým problémem. Je třeba mezi migranty diferencovat, je třeba
nastavovat jasná pravidla, a pokud je někdo nebude dodržovat, ztrácí nárok na to, aby mu bylo
pomáháno. Pokud nechtějí pracovat, tak nelze situaci řeším tím, že budou vytvářena ghetta
a rozdávány sociální dávky.
Změnami prochází i mezigenerační vztahy. Dnešní společnost (především mladá
generace) často dává najevo, že „tato doba není pro staré“. Přibývá projevů ageismu, senioři
se stávají oběťmi domácího násilí. Ageismus se projevuje důrazem na kult mládí a dehonestací
stáří. Hlavními faktory ageismu jsou tedy stereotypy o stáří, které jsou ve společnosti obecně
přijímány.
Podívejme se dále, čím je člověk bezprostředně nejvíce ohrožován. Ohrožení člověka
začíná stavem samotného životního prostředí. Jsme svědky masivního kácení tropických
pralesů, stejně tak masivního úbytku orné půdy, pastvin na úkor výstavby měst, dálnic
průmyslových zón, chemického znečišťování půdy. Stejně tak dochází k výraznému
znečišťování ovzduší. Na jedné straně sice ubývá emisí z komínů továren, na straně druhé je
životní prostředí zasaženo výrazným nárůstem výfukových plynů. V důsledku toho narůstá
počet lidí astmatických, alergických a ovlivňuje to i nárůst rakoviny. Dalším vážným
problémem je globální oteplování a vzrůstající nedostatek vody. Politologové prohlašují,
že války tohoto století budou válkami o vodu (Dočkal, 1999).
Mimořádně poznamenává náš život celková přesycenost podněty, kterými jsme
všichni zasahováni a doslova bombardováni všude. Doma, na pracovištích, děti ve škole, na
ulicích a silnicích, kde rapidně narůstá dopravní ruch, v různých hyper či supermarketech atd.
Přibývá výrazně dětí s neurotickými příznaky (do jisté míry to souvisí i s narůstajícím počtem
dětí hyperaktivních), dětí s poruchami smyslovými. Výzkumy ukazují, že dlouhodobým
sledováním televize, hraním počítačových her, poslechem walkmana, užíváním mobilních
telefonů a množstvím dalších podnětů dochází k přetížení smyslů, čehož důsledkem je to,
že děti zůstávají bez zájmu, zakrňují emocionálně, a jak ukazují experimenty, reaguji pouze
na hlasité zvuky, prudké pohyby a méně agresivní podněty vůbec nevnímají.
Zhruba od roku 2000 můžeme především u dětí, mládeže, ale i dospělých pozorovat
postupný nárůst vlivu ICT na všechny jevy spojené s člověkem a se společností. Formování
virtuálních názorů a postojů probíhá rychlostí připomínající explosi či epidemii, která má své
vlastní příčiny, zákonitosti a průběh. Nové technologie dávají vzniknout novému typu
sociability a sociálních entit v sociálních sítích. Sociální sítě připomínají „virtuální včelstvo“,
pulsující a existující díky permanentnímu sdělování. Podstatou není obsah, ale aktivita jeho
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přenášení a sdílení. To ho tvoří a udržuje při životě. Toto „pulsující virtuální včelstvo“ vytváří
závislost jedinců na sobě, na svém pulsujícím sdílení. Hučící virtuální úl - sociální síť předává
„informace“, jejichž přijímáním a předáváním jedinec potvrzuje svou příslušnost k „včelstvu“.
Cílem je být „in“, být „cool“, což se vlastně učí od dětství. Podstatou je předávání informací
a jejich sdílení, nikoliv jejich analýza a zpracovávání prostřednictvím myšlenkových operací
(Sak, 2007).
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 vycházející
především z korejských výzkumů shrnuje všechny negativní vlivy ICT na děti a mládež pod
pojem digitální demence (Spitzer, 2015).
Typické pro dnešní život je vysoké životní tempo, jak říká Lorenz „závod člověka
se sebou samým“ (Lorenz, 1990). Jeden z nejfrekventovanějších výrazů v životě většiny
současné populace je „nestíhám“. Kde má dnešní dospělý vzít dostatek času, aby se mohl plně
věnovat dítěti. Člověk, který je dnes ohrožen civilizačními neduhy, je důkazem toho,
že společnost relativního blahobytu nečiní lidi šťastnější a lidský život plnější. Ani zlepšené
životní podmínky nevytvářejí samočinně zdravé osobnosti, ale mnohdy právě naopak. Zdá se,
že v onom shonu člověku nezbývá času k zamýšlení se a to především nad sebou samým.
Další výraznou změnou, která vstoupila do našeho života, je globalizace. Termín, který
postihuje všechno, tedy zahrnuje oblast ekonomiky stejně jako kulturu, sociologii stejně jako
ekonomiku, technologii a právě tak i „vědy o výchově člověka“. Globalizace je jevem ve své
podstatě velmi rozporuplným. V důsledku uplatňování jednotlivých aspektů vede globalizace
k určité homogenizaci světa, která málo respektuje, v zájmu zvýšení produktivity,
ekonomického efektu, kulturní a národní rozdíly, neboť se koncepční rozhodnutí opírají
o ekonomicky nejsilnější korporace. Suverénnost států je v situaci vlády nadnárodních
společností iluzí. Vládne svět reklamy, marketingu. Fascinující je reorientace a utváření postojů
v souvislosti s globalizační transformací, která boří tradiční struktury sociální axiologie a vede
k demoralizaci (Pilch, 2012, s. 62). Systémy hodnot spojené s individuálními kulturami vzniklé
v konkrétním historickém bytí jsou považovány za překonané a nahrazovány tzv. univerzálními
hodnotami, za něž jsou považována lidská práva. Další z hříchů podle Lorenze je přelidňování
země. Každým rokem přibývá přes devadesát milionů obyvatel. Téměř tři čtvrtiny těchto lidí
žijí v chudých zemích, většina z nich trpí nedostatkem potravy, vody energie (Dočkal, 1999).
Také mezilidské vztahy zaznamenaly posun negativním směrem. Naší současnost
charakterizují sílící trendy vylučování druhých i sebe sama. Hrozí ztráty základních empatií,
zájmu jedněch o druhé, solidarity, hledání cest sblížení jakožto obohacování se navzájem.
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Souvisí to i s narůstající adorací individuality a destrukcí sociálna. Výrazně narůstá
obava z osamocení a to nejen mezi seniory, dokonce větší než ze smrti. Osamocení je jeden
z nejčastějších psychosociálních stavů člověka (Sak, 2018, s. 155).
Je to zřejmě spojeno také s tím, že v krizi je obecně demokracie. Ta funguje tam, kde se
daří silné střední vrstvě. Vzhledem ke zmíněné dualizaci společnosti vliv střední třídy slábne.
Tato oblast je spojena také se sílícími migračními procesy. Průvodními negativními jevy jsou
nárůst projevů rasizmu, nacionalizmu, intolerance. Spojíme-li tyto projevy s celkovým
nárůstem agresivity, nelze se divit, že se šíří trend obecné nedůvěry a strachu v našem životě.
Ve vývoji společnosti posledních desetiletí, v jejích rychlých sociálně ekonomických
i politických proměnách lze zaznamenat, že dochází k anomii, tedy stavu zhroucení starých
hodnot, tradic a norem při současné absenci existence a přijetí nových. Ještě aktuálnější je
nahlížení na tento stav v pojetí R. K. Mertona, který sociální anomií rozumí rozpor mezi
hlásaným paradigmatem možností úspěšnosti člověka a dosahováním těchto cílů legálními
prostředky. Průvodním jevem je snížená sociální kontrola a následně nárůst deviantního
jednání.
Nárůst

sociálních

deviací

zaznamenáváme

ve

všech

směrech.

Počínaje

nezaměstnaností, ruku v ruce s tím nárůstem chudoby, nabalujícími na sebe další jevy jako
kriminalita, prostituce, alkoholismus a další závislosti (drogy, patologické hráčství). Nárůst je
možné zaznamenat i u dalších jevů jako je extremismus různých hnutí a organizací, davové
násilí, domácí násilí, šikana ve školách i na pracovištích a bylo by možné ještě pokračovat. Co
je nejvíce ohrožující, je jednak to, že veškeré zmíněné deviantní chování je provázeno čím dál
větší agresivitou a brutalitou a hlavně, že prostupuje do čím dál nižší věkové kategorie.
Ohroženy nárůstem sociálně patologických jevů jsou všechny věkové kategorie, nejvíce
však senioři a děti. Jistým paradoxem je, že pachateli, agresory, těmi, kteří ohrožují, jsou v čím
dál větší míře právě také děti či mládež.
Řada ohrožení je spjata s rodinou a jejím fungováním v současných společenských
poměrech. Ve spojitosti s celkovým pohledem začínajících mladých párů na dítě, jako na jedné
straně luxus, na druhé straně jako přítěž, se snižuje počet nově narozených dětí.
Život dětí je poznamenán citelně postupující dezintegrací rodinného života. Dítě
potřebuje mít pocit bezpečí, jistoty, mít oázu, kde najde porozumění, kde se vždy najde chvíle
a ochota k tomu, aby se mohlo svěřit se svými starostmi a radostmi. Toho se však dnes dočká
zlomek dětské populace. Přibývá naopak rodin, kde se jednotliví členové jen potkávají,
korespondují spolu, příp. přestávají komunikovat vůbec. Např. ani při jídle se ve značné míře
rodiny nescházejí. Alespoň u večeře uvádí 43 % denně a 15 % pouze o víkendech, kdy se ve
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45 % scházejí i u oběda (Kraus, Jedličková, 2007, s. 302). Rodina se tak stává spíše jakýmsi
průchozím prostorem než místem spolupráce, zázemím v obtížných životních situacích.
A víme, že sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělená starost poloviční starostí.
Celkové časové zaneprázdnění rodičů, množství starostí a problémů, které je
zaměstnávají, narušují onu atmosféru potřebné soudržnosti, která je v některých případech
kompenzována určitým vykupováním, nebo jak to bývá někdy označováno „zpeněžováním“
dětství.
S nárůstem rozvodovosti přibývá matek samoživitelek. V ČR je to v posledních letech
přes 40 %. V poslední době výrazně přibývá dětí, které se rodí mimo manželství, které je
nahrazováno partnerstvím. V současnosti je to již téměř polovina nově narozených. Je to
situace, která ohrožuje rozvoj dětské osobnosti, především chlapců. Chlapci žijící bez otce nebo
s otcem nevlastním mívají větší sklon k rizikovému chování. Podle statistického šetření NFI
(National Fatherhood Initiative) např. 72 % všech mladistvých vrahů vyrůstalo v rodinách bez
otce, 60 % všech pachatelů znásilnění bylo vychováno v domácnostech bez otce, 72 % všech
dětí v dětských nápravních zařízeních vyrůstalo v rodinném prostředí s jedním rodičem.
Přibývají další důkazy o vysoké korelaci mezi nepřítomností otcovské výchovy a násilím
mladých mužů (zejména proti ženám)“ (Bakalář, 2002, s. 140).
To, že absentuje vzor mužského jednání od raného dětství má negativní souvislosti nejen
s narůstající agresivitou, ale dalším důsledkem je to, že výrazně klesá manuální šikovnost dětí.
Bylo běžné, že se děti účastnily domácích prací spolu s rodiči. Hlavně chlapci nemají dnes tuto
příležitost, chybí pracovní dovednosti a návyky.
Přibývá i dětí, které se musí vyrovnávat s velmi náročnou životní situací v opakovaně
vznikajících manželstvích, kde se setkávají někdy děti z otcovy strany, ze strany matky
a dokonce ještě přibydou děti z nově vzniklého manželství.
Se znepokojením lze sledovat i to, jak přibývá dětí v rodině týraných, sexuálně
zneužívaných (to někdy souvisí s výše uvedenou situací v rodině ze strany otčímů), kde je
ohrožení zdravého rozvoje dětské osobnosti markantní.
V našem výzkumu o životním stylu současné rodiny (n = 1307) na otázku „Jak si
představují spokojenou rodinu“ jako podmínku spokojenosti uvedlo 52 % především zdraví
všech členů a jen o něco méně finanční zabezpečení, sociální zázemí bez dluhů a hypoték. Na
otázku „Co vám konkrétně schází ke spokojenosti“ se zdraví dostalo až na třetí místo
a jednoznačně dominovalo materiální a finanční zabezpečení (Kraus, 2015). To jenom
potvrzuje, jak důležitou roli v životě rodin (ve svém důsledku i dětí) hraje v současné
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společnosti tento faktor. Souvisí to se zmíněnou sociální diferenciací společnosti,
s nezaměstnaností, chudobou.
Hrozbu představují extrémy. Rizikové jsou nepochybně rodiny žijící v chudobě, či na
její hranici. Jen těžce se řada dětí smiřuje s tím, proč některé jejich spolužáky přiváží ke škole
každé ráno rodiče v luxusních limuzínách, chodí přepychově oblečeni a oni se namohou
z finančních důvodů zúčastnit lyžařského kurzu, či školního výletu, nemají na obědy. Taková
atmosféra ve škole je podhoubím pro vznik šikany. Tyto děti („socky“) se stávají terčem
posměchu, některé z nich se nechají „kupovat“ a za to slouží. I ve zmíněném výzkumu (2015)
se ukázalo, že chudoba zvyšuje výrazně problémy dětí ve škole, v komunikaci, v chování,
prospěchu, zdravotní.
Riziková je však i situace v rodinách žijících v nadměrném blahobytu. Často to souvisí
se zmíněným „zpeněžováním dětství“, s neúměrnou výší kapesného a to je situace, která může
vést k dalším deviantním projevům jako je alkohol, drogy, patologické hráčství
Životní styl se jeví jako nejvýznamnější faktor pro celkový zdravotní stav. Obecně
se uvádí, že zdravotní stav populace ovlivňují čtyři faktory: genetika, životní prostředí, kvalita
a dostupnost zdravotní péče a životní styl. Ten ovlivňuje zdraví nejvíce a to až z 60 % (Kraus,
2015). Co lze do životního stylu zahrnout: jak vypadá denní režim, stravování a stravovací
zvyklosti, pitný režim, pohybové aktivity, spánek, tělesná hygiena, hygiena duševní, oblékání
a obouvání, způsob trávení volného času, zvyklosti v rodině, úroveň mezilidských vztahů.
Problematika stravování je v současnosti kapitolou samo o sobě. Je všeobecně známo,
že převládá nezdravý způsob stravování, ve stravě v rodinách převládají potraviny nežádoucí
pro zdraví dítěte, stravování často probíhá v prostředí fastfoodů, nevhodné potraviny nabízí
i občerstvení ve školách (v současnosti je připravena vyhláška upravující normy týkající
se obsahu tuku a cukru). Tato situace se podílí na výrazném nárůstu obézních dětí. Opačným
extrémem je narůstající výskyt anorexie u děvčat pod vlivem televize a internetu propagujících
vyzáblé modelky jako trend.
Problematický je i náš denní režim, který poznamenává hlavně život dnešních dětí.
O nějakém pevném denním režimu se v mnoha případech vlastně ani nedá hovořit. Popsaná
situace v rodinách ani nedává možnost vytvářet nějaký rodinný režim. Stává se zcela
individuální a nahodilou záležitostí, postrádá jakýkoliv řád. Dodržována není a potřebná doba
spánku. Často je vidět na ulicích v pozdních večerních hodinách rodiče s dětmi často
i předškolního věku. Právě jistý řád, rytmus a pravidelnost v životě jsou základním znakem
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zdravého životního stylu. Realita je ovšem taková, že převládá spíše chaos v každodenním
životě a to ohrožuje zdravý psychický rozvoj, stabilitu osobnosti.
Další ohrožení pramení z nedostatku pohybu. Ten se především podílí na nárůstu
všech nemocí a zhoršování zdravotního stavu. Patrné je to už u dětí, které si prakticky vůbec
venku nehrají a zakrňují tak nejen fyzicky, ale i emocionálně. Stále větší množství dětí má
problémy s pohybovou koordinací, prostorovým vnímáním. Na přelomu století znaly děti ještě
stovky her, které mohly hrát venku, dnes jich znají tak s bídou pět, někdy ani to ne.
To souvisí s tím, jak vůbec trávíme volný čas. V důsledku razantního rozvoje
informačních technologií a výrazných společenských změn včetně jistého zkomercionalizování
volného času, došlo v průběhu posledních dvaceti let rovněž k viditelným změnám ve vývoji
konkrétních volnočasových aktivit. Dominantní postavení dnes má především televize, mobilní
přístroje, počítače a internet (Maturkanič, 2020). Značný pokles zaznamenávají veškeré
čtenářské aktivity, snižuje se návštěvnost v divadlech. Pohybové aktivity zaujímají ve volném
čase rodin ve srovnání s časem stráveným před televizí, počítačem, internetem a také časem
vyplněným lenošením, resp. jen tak setkáním a povídáním s přáteli poslední místa, tedy situace
a trend nepříliš příznivý.
Lze předpokládat, že svět XXI. století bude životní tempo ještě spíše stupňovat a stejně
tak bude narůstat i většina ohrožení. Předpokládá se další urychlování změn a člověk bude
muset být připravený, aby dokázal na tyto změny adekvátně, pohotově a přitom kvalifikovaně
reagovat, být flexibilní.
Z různých dokumentů věnovaným otázkám výchovy pro budoucnost (např. Zpráva
UNESCO 1997, české vzdělávání a Evropa 1999) vyplývá, že ve světě 21. století obstojí
jedinec, který bude přístupný změnám, jež bude vnímat jako výzvu nikoliv jako ohrožení.
Dokáže aktivně uplatňovat nové myšlenky, bude schopen překonávat obtíže a adekvátně
rozhodovat v osobních, životních a pracovních situacích. Dokáže myslet v souvislostech,
zvládne metody práce s informacemi, bude schopen v komunikaci respektovat názory druhých,
vytvářet atmosféru tolerance a kooperovat, Bude ochoten přijímat odpovědnost za sebe
i společnou věc.
Objevují se i pokusy zformulovat představu vlastností člověka budoucnosti:
-

Ekonomicko-ekologická uvědomělost: člověk chce-li přežít, musí se naučit obětovat
určité hodnoty hodnotám jiným.

-

Biologicko-zdravotní uvědomělost: člověk musí sledovat svůj zdravotní stav a chápat
jej nikoliv jen jako soukromou záležitost.
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-

Rasově- náboženská uvědomělost: postupující migrace a prolínání náboženství vede ke
zvyšování napětí a vyžaduje značnou míru tolerance.

-

Třídně skupinová uvědomělost: nárůst sociální diferenciace vyžaduje maximální
citlivosti a nezbytnost zabraňovat nárůstu antagonismu.

-

Společensko-organizační uvědomělost: člověk by měl rozumět organizaci společnosti
i svému místu v ní.

-

Vzdělávací uvědomělost: potřeba rychlé orientace v záplavě informací, připravenost
na jejich využívání a na rychlou inovaci poznání (Smetáček a kol., 2000, s. 18).
K takovému pojetí vede holistický přístup a např. B. Kosová zavádí nový pojem

„personální a sociální výchova“ (někteří autoři hovoří o prosociální výchově). Tato teorie se
věnuje personální a sociální dimenzi života člověka, a to jak z hlediska stránky kognitivní
(rozvoj poznávacích procesů), tak emotivní (rozvoj citů, postojů, hodnotové orientace,
povahových vlastností) a i konativní (rozvoj pohybu, tělesných vlastností, zručnosti, vytváření
různých návyků).
Podle B. Kosové je předmětem personální a sociální výchovy záměrné vedení
(facilitace) procesů personalizace a socializace osobnosti a jejich vzájemný vztah (Kosová,
2002, s. 11). V každém případě je třeba toto záměrné působení vidět v souvislosti s orientací:
-

na sebe sama (sebevzdělávání, sebevýchova, formování sebepojetí, sebecitu, sebevědomí,
schopnosti sebekontroly, sebeovládání),

-

na ostatní lidi (schopnost navazování kontaktů, komunikace, soucítění, tolerance,
solidárnost, spolupráce apod.),

-

na okolní svět (materiální, přírodu, její ochranu, vytváření materiálních statků, racionální
využívání apod.).
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Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie koronaviru
Perception and Experience of an Emergency State in the First Wave
of Coronavirus Pandemic
Štefan Medzihorský, Michal Svoboda
Abstrakt
Článek představuje výzkum pocitů během první vlny pandemie koronaviru v České republice.
Výzkum byl realizován v úvodní fázi zcela nové situace vyhlášení nouzového stavu, na kterou
populace nebyla žádným způsobem připravena. Cílem výzkumu bylo zaznamenat vnímání
a prožívání nouzového stavu a zaznamenat reakce skupin respondentů – studentů vysokých škol
a občanů okresního města a jejich porovnání. Příspěvek poskytuje náhled do dosud neznámého
stresogenního prostředí fatální hrozby a současně historicky mimořádných restriktivních
opatření. Ztráta pocitu bezpečí a současně znemožnění standartních způsobů abreakce (zábava,
kultura, sport, setkávání přátel, známých i rodinných příslušníků v soukromí a v restauracích)
vytvořilo podmínky pro těžké psychologické stavy. Převažující část respondentů to však vnímá
a řeší do značné míry věcně. Součástí příspěvku je kvalitativní a kvantitativní analýza získaných
dat. Statistické vyhodnocení ukazuje závislosti mezi sociodemografickými proměnnými
a reakcemi respondentů na témata zahrnutá v dotazníku. Výsledky jsou zpracovány s uvedením
statistické významnosti závislosti P-hodnotou chí-kvadrát testu.
Klíčová slova: pandemie, koronavirus, obavy, vnímání, prožívání.

Abstract
The article presents a study of people´s feelings during the first wave of the coronavirus
pandemic in the Czech republic. The research was held during the early days of a completely
new situation of emergency state declaration for which the population was not prepared at all.
The aim of the research was to describe the perception, experience and reactions to the
emergency state in two groups of respondents - university students and citizens of a selected
district - and their comparison. The article offers a look into the stress-inducing environment of
a fatal threat and historically extraordinarily restrictive measures at the same time. The loss of
the feeling of security while the standard ways of abreaction (entertainment, culture, sport,
meeting of friends, acquaintances and family members privately and in restaurants) were being
blocked, creating conditions for deep psychological deprivation. Most respondents perceive and
solve this situation as a question of fact. The article also contains a qualitative and quantitative
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analysis of data obtained. The statistical evaluation shows dependencies between
sociodemographical variables and reactions of respondents to the issues included in the
questionnaire. The results are processed with determination of statistical significance of the
dependence by P-value of the chi-square test.

Keywords: pandemic, coronavirus, worries, perception, experience.

Úvod
Mimořádné, zátěžové situace prověřují osobnost jedince i charakter společnosti. Pro
převážnou část obyvatel České republiky se pandemie koronaviru a nouzový stav vyhlášený
vládou ČR staly nejzátěžovější situací, se kterou se v životě setkali. Pro generace, které nezažily
válku, nacismus ani okupaci a nestaly se ani obětmi komunistické zlovůle a příliš je osobně
nepoškodil léta husákovské normalizace, je to největší hrozba pro zdraví a životy obrovského
počtu lidí a pro celou společnost. Situace globálního ohrožení, která tím přesahuje epidemii
moru a cholery, resp. novodobě např. španělské či ptačí chřipky.
Náhlost rozšiřování neznámé virové nákazy i díky ekonomické a dopravní celosvětové
provázanosti (zejména letecké) a také nepřipravenosti na rizika tohoto typu ohrožení zdraví
a životů tvořili vnější podmínky pro mimořádnou stresogenost nové situace.1
Lze předpokládat, že vnitřní psychologické podmínky stvořila rovněž určitá nižší
„otužilost“ občanů České republiky daná mimo jiné relativním blahobytem převažující části
obyvatel s dostupností uspokojování základních životních potřeb. Patří sem také nízká expozice
většiny populace dramatickým, zdraví a život ohrožujícím situacím. Předpokládáme, že z nich
plynula rovněž prakticky nulová připravenost většiny obyvatel takovou situaci věcně zvládat.
Vysoká škola aplikované psychologie se proto ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni rozhodli provést výzkum pocitů a názorů svých studentů a současně
i občanů města Litoměřice.
1. Cíl
Cílem předkládaného výzkumu bylo zjistit emocionální, mentální a behaviorální reakce
skupin respondentů a zmapovat jejich vnímání a prožívání nouzového stavu v první vlně
pandemie koronaviru.
Trnka, R. & Lorencová, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in
the Czech Republic. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy, 5(12), 546-549.
1
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Souběžným analytickým cílem byla kvantitativní a kvalitativní analýza reakcí na zcela
novou ohrožující situaci.
Dalším cílem bylo porovnání výsledky skupiny vysokoškolských studentů s výsledky
občanů s využitím chí kvadrát testu závislosti. Byly porovnány typy reakcí a prožívání
v závislosti na třídících údajích.
2. Metodika výzkumu
Metodou výzkumu byl online dotazník, který tvořilo celkem 21 otázek, z nichž bylo
8 otázek s Likertovou čtyřstupňovou škálou, 5 otázek s výběrem z možností, 3 otevřené otázky
a 5 otázek na třídící znaky, kterými byly pohlaví, věk, vzdělání a další. Otázky byly věnovány
činnostem, kterými respondenti trávili čas během nouzového stavu, jejich pocitům a obavám
a také náladám jejich spoluobčanů.
Výzkumné soubory a sběr dat
Výzkumné soubory tvořili:
a) studenti vysokých škol


studenti Vysoké školy aplikované psychologie



studenti Západočeské univerzity v Plzni

b) občané města Litoměřice
Sběr dat proběhl na jaře roku 2020 (od 3. 4. 2020 do 10. 4. 2020) metodou anonymního
online dotazníku. Celkem se výzkumu zúčastnilo 520 respondentů, z toho 271 studentů
vysokých škol (100 studentů Vysoké školy aplikované psychologie a 171 studentů Západočeské
univerzity v Plzni) a 249 občanů Litoměřic.
Ze studentů celkově tvořili 77 % ženy a 23 % muži. Do 20 let věku bylo 14 % studentů,
od 21 do 25 let bylo 54 % studentů a studentů ve věku 26 a více let bylo 32 %. Převážná část
respondentů (61 %) navštěvuje denní formu studia, zbylá část navštěvuje kombinovanou formu
studia.
Z občanů celkově tvořili 76 % ženy a 24 % muži. Dotazník vyplnilo 30 % občanů
ve věku do 40 let, 53 % ve věku od 41 do 60 let a 17 % ve věku nad 60 let. 51 % občanů bylo
absolventů se středoskolským vzděláním, 39 % absolventů s vysokoškolským vzděláním a 11
% občanů s jiným vzděláním.
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3. Výsledky
V této kapitole se budeme nejprve věnovat popisné statistice studentů vysokých škol
a občanů. Následně u každé skupiny porovnáme závislosti pomocí chí kvadrát testu a rovněž
skupinu vysokoškolských studentů se skupinou občanů.
3.1 Popisná statistika
V následujících grafech byly položky seřazeny podle frekvence odpovědí od nejčastějších po nejméně časté pro větší přehlednost výsledků.
3.1.1 Studenti vysokých škol
1. otázka: Jakým činnostem se v současné době věnujete (od vyhlášení nouzového stavu)?
V době nouzového stavu se studenti nejvíce věnovali brigádě či práci mimo domov, domácím
pracím, sportu a venkovním aktivitám, vypracováním úkolů do školy, surfování po internetu
a aktivnímu odpočinku.
Brigáda/práce - činnost s výdělkem mimo domov
Domácí práce
Sport, venkovní aktivity
Samostudium - úkoly v VŠ
Surfování na internetu a sociálních sítích
Aktivní odpočinek - čtení knihy, tvořivá činnost
Odpočinek
Samostudium - něčeho jiného
Brigáda/práce - činnost s výdělkem z domova
Dobrovolnická činnost - pomáhání druhým
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Velmi často, intenzivně

Často

Občas

Vůbec

Obrázek 1: Činnosti, kterým se respondenti od vyhlášení nouzového stavu věnovali

2. otázka: Co ve Vás současný stav vyvolává?
Nouzový stav v respondentech nejvíce vyvolával pocit, že situaci zvládnou, získání nadhledu,
obavy z nemoci blízkých a přátel, energii pomáhat, strach z budoucnosti, obavy z dalšího šíření
pandemie a obavy ze smrti blízkých a přátel.
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Pocit že to zvládnu
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
Pocit úzkosti - obávám se, přesně nevím čeho
Obavy ze smrti (vlastní)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Obrázek 2: Co nouzový stav v respondentech vyvolával

3. otázka: Čeho se v současné době nejvíce obáváte?
Respondenti se nejvíce obávali omezení zájmů a možností v rámci cestování a turistiky,
omezení společenských zájmů a možností a maření svých studijních a osobních plánů, omezení
sportovních zájmů a možností a nedostatku finančních prostředků. Překvapivě ztráta práce
včetně brigád a existenční ohrožení vyvolávaly nejméně obav.
Omezení zájmů/možností (cestování/turistika)
Omezení zájmů/možností (společenských)
Maření svých plánů (studijních)
Maření svých plánů (osobních)
Omezení zájmů/možností (sportovních)
Nedostatku finančních prostředků
Maření svých plánů (partnerských/rodinných)
Ztráty práce (včetně brigád)
Existenčního ohrožení
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Obrázek 3: Čeho se respondenti během nouzového stavu nejvíce obávali

Nejčastější nálady a reakce:
U svých spolužáků vnímali studenti převážně optimistickou náladu (60 % respondentů).
48 % respondentů uvedlo, že u svých spolužáků se setkalo převážně s akční náladou, 38 %
s rezignovanou náladou a nejméně studentů (34 %) se setkalo s pesimistickou náladou.
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Nejčastější reakcí spolužáků byla podle respondentů vzájemná pomoc (82 %
respondentů). 64 % respondentů u svých spolužáků vnímalo posílení komunikace a 59 %
respondentů vnímalo upevnění vztahů. Nejméně časté bylo podle 28 % respondentů přerušení
kontaktů.
Z respondentů Vysoké školy aplikované psychologie nejvíce respondentů (79 %)
uvedlo, že se obávají nedostatku času na splnění zápočtů a zkoušek, 66 % uvedlo, že se obávají
nedostatku informací týkající se studijní látky a 58 % uvedlo, že se obávají nedostatku
informací o organizaci výuky a zkouškovém období.
Výběr z frekventovaných odpovědí na otevřené otázky a typických příkladů:
O co respondenty situace nouzového stavu připravila
31 % respondentů uvedlo, že je situace nouzového stavu připravila o kontakt s přáteli,
spolužáky a s rodinou. Jedna respondentka uvádí: „Mrzí mě, že nemůžeme do školy a společně
se účastnit přednášek. Osobní interakce se nedá nahradit. Částečně jsem přišla o sociální
kontakt.“
Podle 27 % respondentů je situace připravila o naplánovanou dovolenou a cestování,
zahraniční studijní pobyt, zahraniční stáž či zahraniční sportovní turnaje. Jedna respondentka
uvedla, že kvůli situaci se nemohla vrátit zpátky do České republiky, protože všechny lety byly
zrušeny. Respondentům chyběl volný pohyb a některým připadala opatření až přehnaná.
„Souhlasím s opatřeními, ale dnes jsem v rádiu zachytila, že na turistických stezkách budou
hlídat policisté a otáčet lidi zpět. To už mi přijde opravdu moc.“ uvedla jedna respondentka.
Další respondentka uvedla, že ji situace připravila o mezinárodní sportovní závody „Měla jsem
se zúčastnit zhruba 7 mezinárodních turnajů po Evropě.“
24 % respondentům chybělo pravidelné studium. Chyběl jim také osobní kontakt
s učitelem na přednáškách a setkávání se zde se spolužáky. Jeden respondent uvedl: „Nemohu
navštěvovat školu a obávám se, že mě o ni tato situace i připraví. Samostudium není silná
stránka mnoha studentů, hlavně v případě, kdy si musí sami hledat látku v knihách a jiných
zdrojích.“ Jeden z končících studentů napsal: „Chtěl jsem si užít některé skvělé přednášky
a vychutnat si poslední část v kolektivu a školním prostředí. Bral jsem to i jako motiv jeden
druhému být oporou při zvládání závěru studia.“
23 % respondentům scházely jejich zájmy, které nemohli kvůli opatřením vykonávat.
Respondenti především uváděli nemožnost provádění určitých sportů, zrušení seminářů,
vzdělávacích programů a kurzů, zrušení kulturních akcí, sportovních utkání a tréninků. Jeden
z respondentů uvedl: „Náš tým nemohl postoupit do vyšší ligy. Po třech letech smůly to letos
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konečně vypadalo velmi slibně. Bohužel chybělo pouze pár zápasů a byli bychom tam. Situace
se ještě stále řeší, ale nevypadá to s námi dobře.“
19 % respondentů uvedlo, že je situace připravila o zaměstnání, brigády či část příjmů.
Podle několika respondentů bylo v době nouzového stavu nemožné si nějakou brigádu sehnat.
Jeden z respondentů uvedl: „Tato situace mě nepřipravila o nic mimořádně důležitého, pár akcí
s kamarády, letní dovolená..., ale nic, co by se nedalo zrušit. Nejvíce mě asi mrzí ztráta brigády
a s tím i možnost výdělku při studiu.“
Co respondentům situace nouzového stavu přinesla
26 % respondentů se zamyslelo nad otázkami budoucnosti, života, životního stylu,
vzdělání, toho, co je opravdu důležité, důležitosti lidské interakce, důležitosti zdraví a že nic
není samozřejmé. Většina z respondentů se zamýšlela pozitivně, například jedna respondentka
uvedla: „Rozhodně mě přiměla zamyslet se nad mými prioritami a nad tím, co bych od života
chtěla. Také jsem si uvědomila, že bych měla být mnohem vděčnější za každou chvíli, kterou
mohu trávit se svými nejbližšími, jelikož nikdy nevím, kdy to bude naposledy. Tato situace mě
rozhodně přiměla k velkému zamyšlení nad životními cíli a dodala trochu chvíle pro odpočinek
a regeneraci, myslím si, že lidé po skončení karantény půjdou do všeho naplno a budou
odpočatí.“ Naopak jedna respondentka se zamyslela nad obavami z budoucnosti: „Situace
ve mně vyvolala řadu otázek a obav. Začala jsem se strachovat o své blízké a často přemýšlím,
jaký asi bude život po této situaci. Uvědomila jsem si, jak svobodný život jsme žili, všechno
jsme mohli, všichni cestovali, bylo samozřejmostí chodit do restaurací a kaváren a najednou
přišla tahle situace, která toho najednou tolik změnila.“
25 % respondentů uvedlo, že díky situaci měli více času na sebe, na svůj osobní rozvoj,
na samostudium a na jiné aktivity, na které normálně nemají čas. Jedna respondentka uvedla:
„Tato situace asi každého (kdo je doma a dodržuje to) přiměla hodně přemýšlet. Já se snažím
pracovat hodně na sobě. Dělat to co je pro mě dobré mi prospívá. Věnuji se více angličtině, na
kterou jsem neměla čas a více sportuji. Hodně také postupně vyklízím přebytečné a staré věci.“
20 % respondentů oceňovalo více času stráveného s rodinou a partnery. Někteří
respondenti uvedli, že se jim díky tomu vztahy upevnily a prohloubily. Jeden respondent uvedl:
„Trávím více času se svojí rodinou, na kterou jsem předtím neměl vůbec čas, protože jsem buď
vedl kroužky, byl ve škole nebo sportoval. Musím uznat, že mi to velmi chybělo a v budoucnu
si na ně budu vždy snažit najít více času.“
Podle 6 % respondentů si díky situaci nouzového stavu lidé více pomáhali. Jeden
z respondentů uvedl: „Chodím například nakupovat potraviny jednomu staršímu páru a pevně
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věřím, že jim to současnou situaci alespoň trochu ulehčí. Celkově pociťuji, jak tato situace
spojuje lidi, alespoň z mého okolí, jako už dlouho žádná jiná. Jsme v tom všichni společně
a snažíme se dosáhnout stejného cíle.“ Další respondent uvedl: „Bylo hezké si uvědomit, že si
jako národ stále dokážeme pomoct a zároveň je fajn se toho účastnit (minimálně finančními
prostředky).“ „Začali jsme s manželem pomáhat lidem v našem okolí. Šijeme rousky,
pomáháme starým a nemocným lidem nakoupit a více se zajímáme o ostatní.“ uvedla další
studentka.
Podle 6 % respondentů situace přinesla pro některé zvolnění a klid. Jedna respondentka
uvedla: „Přinesla mi více klidu do života. Je mnohem příjemnější si věci do školy vypracovávat
sama a dostávat materiály a pokyny online. Udělám si své úkoly, kdy chci a mohu si dát pauzu,
kdy chci. Naučím se toho víc, než po celém dni, který prosedím ve škole. Uvědomuji si, jak by
mi tato forma výuky vyhovovala.“ Další respondent uvedl „Zastavil se tak trochu čas.
Domnívám se, že lidé si možná více uvědomí své priority. Žijeme ve zrychlené době a mnoho
lidí má na prvním místě zaměstnaní a vydělávání peněz. Možná začnou lidé být více pokorní.
A uvědomí si, že zdraví a rodinu jim už nikdo nenahradí.“
Reakce na omezení volného pohybu
Nejvíce respondentů (33 % respondentů) uvedlo, že omezení volného pohybu respektují
a považují to za nutné opatření, které dodržují. Jeden z respondentů uvedl: „Zákaz volného
pohybu je poměrně silné preventivní opatření, které je však nezbytné. Ukázalo se, že je jedním
ze zásadních činitelů, kteří úspěšně brání rychlému šíření viru. Myslím si, že díky tomu, že naše
vláda toto opatření zavedla, je na tom náš stát velmi dobře.“
23 % respondentů uvedlo, že je situace nijak neomezovala. Podle některých je to
způsobeno tím, že mají velkou zahradu a chodí ven do blízké přírody. Naopak 18 %
respondentů uvedlo, že je zákaz volného pohybu omezuje. Respondentům spíše vadilo omezení
jejich aktivit, ale nevnímali to jako něco špatného
15 % respondentů vnímalo omezení volného pohybu špatně, frustrovaně až depresivně.
Respondenti uváděli, že to je způsobeno hlavně tím, že nikdo neví, kdy situace skončí a věci se
vrátí do normálu.
5 % respondentů odpovědělo, že situaci zvládají dobře a že jde o adekvátní a vhodné
opatření.
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3.1.2 Občané
1. otázka: Jakým činnostem se v současné době věnujete (od vyhlášení nouzového stavu)?
Respondenti se během nouzového stavu nejvíce věnovali odpočinku, domácím pracím,
surfování na internetu a sociálních sítích, sledování TV, rozhlasu či péči o děti.
Odpočinek
Domácí práce
Surfování na internetu a sociálních sítích
Sledování TV, rozhlasu
Péče o děti
Aktivní odpočinek - čtení knihy, tvořivá činnost
Jsem v práci
Sport, venkovní aktivity
Učení se s dětmi
Práce z domova
Dobrovolnická činnost - pomáhání druhým
Ošetřování člena rodiny
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Velmi často, intenzivně

Často

Občas

Vůbec

Obrázek 4: Činnosti, kterým se respondenti od vyhlášení nouzového stavu věnovali

2. otázka: Co ve Vás současný stav vyvolává?
Nouzový stav v respondentech nejvíce vyvolával pocit, že to zvládnou, obavy z nemoci
blízkých, přátel. Následovaly vyvolání energie (pomáhat), získání nadhledu, obavy z dalšího
šíření pandemie a strach z budoucnosti a obavy ze smrti blízkých a přátel.

Pocit že to zvládnu
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
Energii (pomáhat)
Získání nadhledu
Obavy z dalšího šíření pandemie
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
Strach z neznámého
Obavy z nemoci (vlastní)
Pocit úzkosti - obávám se, přesně nevím čeho
Obavy ze smrti (vlastní)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Obrázek 5: Co nouzový stav v respondentech vyvolával
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3. otázka: Čeho se v současné době nejvíce obáváte?
Respondenti se v době nouzového stavu nejvíce obávali omezení zájmů a možností v rámci
cestování a turistiky, omezení společenských zájmů a možností a maření svých osobních plánů.
Překvapivě ztráta práce, existenční ohrožení a nedostatek finančních prostředků vyvolávaly
nejméně obav.

Omezení zájmů/možností (cestování/turistika)
Omezení zájmů/možností (společenských)
Maření svých plánů (osobních)
Omezení zájmů/možností (sportovních)
Maření svých plánů (partnerských/rodinných)
Maření svých pracovních plánů
Nedostatku finančních prostředků
Existenčního ohrožení
Ztráty práce (včetně brigád)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Obrázek 6: Čeho se respondenti během nouzového stavu nejvíce obávali

Nejčastější reakce a nálady:
52 % respondentů uvedlo, že respektují a dodržují opatření, která byla vyhlášena spolu
s nouzovým stavem, 39 % respondentů je vítá jako důležitou prevenci, 6 % respondentů se jim
podřizuje pouze kvůli sankcím a 2 % respondentů je považuje za omezování svých práv.
Respondenti se u svých blízkých, sousedů či spolupracovníků nejčastěji setkávali
s optimistickou a aktivní, akční náladou. Méně než polovina respondentů se u svých blízkých,
sousedů či spolupracovníků setkalo s náladou pesimistickou a rezignovanou.
Nejčastější reakcí blízkých, sousedů a spolupracovníků byla vzájemná pomoc, upevnění
vztahů, posílení komunikace. Pouze třetina respondentů uvedla, že došlo k přerušení kontaktů.

Výběr z frekventovaných odpovědí na otevřené otázky a typických příkladů:
O co respondenty situace nouzového stavu připravila
Nejvíce respondentů (35 % respondentů) uvedlo, že jim nejvíce chyběl kontakt s přáteli,
s rodinou i se spolužáky (u studujících). Matky často zůstávaly doma s malými dětmi a chyběl
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jim běžný kontakt. Starší lidé si připadali osamělí, protože je rodina z obav, aby své rodiče
nakazili, nenavštěvovala a neměli si tak s kým popovídat.
23 % respondentů uvedlo, že je situace připravila o plánovanou dovelenou na horách,
u moře či v tuzemsku.
Podle 16 % respondentů je situace připravila o část příjmů. Nemohli otevřít svůj podnik,
ztratili zaměstnání či si nemohli najít brigádu či jiný přivýdělek. Naopak někteří respondenti
v této době pracovali více, než je běžné a zrušili jim dovolené.
8 % respondentů uvedlo, že je situace připravila o jejich realizaci zájmů, jako jsou
například divadla, kulturní akce, festivaly, sportovní utkání a vystupování před veřejností.
4 % respondentů uvedlo, že je situace připravila o možnost chození do školy. Podle
některých je distanční výuka neefektivní a neměli jistotu, jak budou probíhat maturitní a státní
zkoušky a přijímačky na střední a vysoké školy.
Co respondentům situace nouzového stavu přinesla
Podle nejvíce respondentů (13 % respondentů) situace nouzového stavu přinesla
prohloubení a upevnění vztahů v rodině a s partnery. Lidé doma trávili více času a tak se mohli
více věnovat společným aktivitám. Situace jim dále přinesla lepší komunikaci s přáteli
a příbuznými (podle 3 % respondentů).
8 % respondentů přinesla situace nouzového stavu spíše jenom obavy o své blízké, pocit
bezmoci, stres, nejistotu a u některých až psychické problémy.
Podle respondentů bylo více času na to se věnovat dalším aktivitám (6 % respondentů).
Jednalo se převážně o vaření, uklízení, cvičení a procházky v přírodě. Podle 6 % respondentů
jim situace poskytla čas na seberozvoj.
Podle 6 % respondentů se respondenti díky situaci nouzového stavu zamysleli nad tím,
co je v životě opravdu důležité. Spoustu věcí podle nich člověk vůbec nepotřebuje. Uvědomili
si, že peníze nejsou to nejdůležitější. 5 % respondentů se díky situaci zamyslelo nad
budoucností.
6 % respondentů uvedlo, že situace přinesla vzájemnou pomoc a solidaritu. Řada z nich
se aktivně zapojila v pomoci např. šitím roušek či dobrovolnictvím.
6 % respondentů uvedlo, že si pořádně uvědomili důležitost zdraví, kterému dosud
nevěnovali takovou péči.
Podle 5 % respondentů se nyní projevil pravý charakter některých lidí a to jak v dobrém
tak i ve špatném slova smyslu. Lidem se nelíbila chamtivost některých spoluobčanů. Naopak
oceňovali lidi, kteří pomáhali.
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Reakce na omezení volného pohybu
Podle 29 % respondentů je zákaz volného pohybu nijak neomezoval. Důvodem je,
že velká část z nich vlastní dům se zahradou nebo to mají blízko do přírody, kam se chodili
pravidelně procházet.
27 % respondentů považovalo zákaz volného pohybu za nutné zlo a věřili, že je potřeba.
5 % respondentů uvedlo, že je zákaz volného pohybu omezoval a bylo to pro ně nepříjemné.
Další 4 % respondentů uvedly, že zákaz respektovali.
16 % respondentů uvedlo, že na ně působil zákaz volného pohybu negativně, pro řadu
až depresivně. 5 % respondentů uvedlo, že situace se podle nich dala zvládnout, i když byla pro
ně trochu nepříjemná.
3.2 Souvislost jednotlivých charakteristik s dalšími otázkami
Dalším výzkumným cílem bylo zjistit vztahy mezi sociodemografickými proměnnými
a dalšími získanými vybranými odpověďmi. Analyzovali jsme závislost odpovědí na jednotlivých charakteristikách a také na vyjádření k dalším otázkám.
V následujícím textu jsou uvedeny chí kvadrát testy závislosti odpovědí v dotazníku
na jednotlivých charakteristikách (na pohlaví, vzdělání, věku, pocitech a obavách). V tabulkách
jsou uvedeny pouze údaje, které vykazují významnou statistickou závislost minimálně na 5%
hladině významnosti. Většina výsledků závislostí je však na 1% hladině významnosti.
Testování bylo provedeno v rámci skupiny studentů vysokých škol, skupiny občanů
s následným porovnáním obou těchto skupin.
3.2.1 Studenti vysokých škol
Podle pohlaví
Ženy statisticky významně častěji než muži uváděli pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho, strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z dalšího šíření pandemie, obavy
z existenčního ohrožení, obavy z maření svých plánů partnerských/rodinných, obavy ze ztráty
práce (včetně brigád) a z nedostatku finančních prostředků. To odpovídá i národnímu výzkumu
mentální úzkosti ve Spojených státech, kde ženský rod tvoří rizikový faktor při předpovídání
duševní tísně.2

2

Srov. Holingue, C., Luther G. K. & Kira E. R. et al. (2020). Mental Distress in the United States at the Beginning
of the COVID-19 Pandemic. American Journal of Public Health [online]. 2020, 110(11), 1628-1634 [cit. 2020-1120].
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Ženy se věnovaly statisticky významně častěji samostudiu – úkolům VŠ a mezi svými
spolužáky více vnímali vzájemnou pomoc než muži. Dále více připisovaly přínos povinnému
nošení roušek.
Muži statisticky významně častěji než ženy uváděli pouze práci mimo domov.

Tabulka 1: Chí-kvadrát závislosti Muži

Činnosti a pocity
Brigáda – činnost s výdělkem mimo domov

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,025

Tabulka 2: Chí-kvadrát závislosti Ženy

Činnosti a pocity
P-hodnota Chí kvadrát testu
Samostudium – úkoly VŠ
0,000
Domácí práce
0,000
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
0,000
nevím čeho
Strach z neznámého
0,033
Strach z budoucnosti
0,038
Obavy z dalšího šíření pandemie
0,029
Obavy z existenčního ohrožení
0,000
Obavy z maření svých plánů (partnerských/rodinných)
0,050
Obavy ze ztráty práce (včetně brigád)
0,000
Obavy z nedostatku finančních prostředků
0,000
Vnímání vzájemné pomoci mezi spolužáky
0,004
Přínosné povinné nošení roušek
0,001

Podle formy studia
Denní studenti statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali samostudiu –
úkolům do školy a studiu dalších věcí. Věnovali se dále více odpočinku, sportu a venkovním
aktivitám, aktivnímu odpočinku – čtení knih, tvořivé činnosti a surfování po internetu
a sociálních sítích. Statisticky významně častěji než studenti kombinovaní vnímali omezení
zájmů/možností (společenských) a omezení zájmů/možností (cestování/turistika). Mezi
spolužáky dále častěji uváděli přerušení kontaktů.
Kombinovaní studenti statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali
dobrovolnické činnosti – pomáhání druhým a brigádě/práci s výdělkem mimo domov. Nouzový
stav v nich více vyvolával pocit, že to zvládnou. U svých spolužáků více vnímali upevnění
vztahů a posílení komunikace.
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Tabulka 3: Chí-kvadrát závislosti Denní forma studia

Činnosti a pocity
Samostudium – úkoly VŠ
Samostudium – něčeho jiného
Odpočinek
Sport, venkovní aktivity
Aktivní odpočinek – čtení knihy, tvořivá činnost
Surfování na internetu a sociálních sítích
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)
Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika)
Vnímání přerušení kontaktů mezi spolužáky

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,000
0,006
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,004
0,024

Tabulka 4: Chí-kvadrát závislosti Kombinovaná forma studia

Činnosti a pocity
Dobrovolnická činnost – pomáhání druhým
Brigáda/práce – činnost s výdělkem mimo domov
Situace vyvolávala pocit, že to zvládnou
Vnímali upevnění vztahů mezi spolužáky
Vnímali posílení komunikace mezi spolužáky

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,014
0,010
0,034
0,003
0,035

Podle typu studia
Studenti na bakalářském stupni studia uváděli statisticky významně častěji obavy
z existenčního ohrožení. U svých spolužáků více vnímali optimistickou náladu.
Studenti magisterského stupně studia statisticky významně častěji uváděli, že mají
strach z budoucnosti a obavy z omezení zájmů/možností společenských a cestovních/
turistických.
Tabulka 5: Chí-kvadrát závislosti studentů bakalářského studia

Činnosti a pocity
Obavy z existenčního ohrožení
Vnímali optimistickou náladu u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,048
0,030

Tabulka 6: Chí-kvadrát závislosti studentů magisterského studia

Činnosti a pocity
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)
Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika)

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,025
0,004
0,003
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Podle věku
Studenti byli rozděleni do 3 věkových skupin: do 20 let, od 21 do 25 let a 26 let a více.
Statisticky významně častěji než další dvě věkové skupiny uváděli respondenti ve věku
do 20 let, že se věnovali samostudiu – úkolům do školy, surfování na internetu a sociálních
sítích, sportu a venkovním aktivitám. Dále více uváděli, že mají strach z budoucnosti, obavy
z maření svých osobních plánů a obavy z omezení zájmů/možností společenských a cestovních/
turistických. To koresponduje rovněž s národním výzkumem mentální úzkosti ve Spojených
státech, kde mladší věk byl rovněž mezi rizikovými faktory předpovídajícími duševní tíseň.3
Oproti ostatním věkovým skupinám respondenti ve věku do 20 let uváděli statisticky významně
méně často, že se věnovali brigádě/práci s výdělkem z domova i mimo domov.
Respondenti ve věku 21-25 let uváděli statisticky významně častěji než další dvě věkové
skupiny, že se věnovali odpočinku i aktivnímu odpočinku – čtení knih a tvořivé činnosti.
Nejméně ze všech věkových skupin uváděli obavy z existenčního ohrožení. Dále nejméně
uváděli, že vnímají mezi spolužáky posílení komunikace.
Respondenti ve věku nad 26 let uváděli statisticky významně častěji než další dvě
věkové skupiny, že se věnovali brigádě/práci s výdělkem z domova i mimo domov a nejvíce
uváděli, že mají obavy z existenčního ohrožení. Naopak nejméně ze všech věkových skupin
uváděli, že se věnovali surfování na internetu a sociálních sítích, sportu, venkovním aktivitám
a také odpočinku a aktivnímu odpočinku – čtení knih a tvořivé činnosti. Nejméně ze všech
věkových skupin uváděli, že mají strach z budoucnosti, obavy z maření svých plánů (osobních)
a obavy z omezení zájmů/možností společenských a cestovních/turistických.

3

Srov. Holingue, C., Luther G. K. & Kira E. R. et al. (2020). Mental Distress in the United States at the Beginning
of the COVID-19 Pandemic. American Journal of Public Health [online]. 2020, 110(11), 1628-1634 [cit. 2020-1120].
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Tabulka 7: Chí-kvadrát závislosti podle věku

Činnosti a pocity
Samostudium – úkoly
VŠ
Surfování na internetu
a sociálních sítích
Sport, venkovní
aktivity
Strach z budoucnosti
– z toho co bude
Obavy z maření svých
plánů (osobních)
Obavy z omezení
zájmů/možností
(společenských)
Obavy z omezení
zájmů/možností
(cestování/turistika)
Brigáda/práce –
činnost s výdělkem
z domova
Brigáda/práce –
činnost s výdělkem
mimo domov
Odpočinek
Aktivní odpočinek –
čtení knihy, tvořivá
činnost
Obavy z existenčního
ohrožení
Vnímali posílení
komunikace mezi
spolužáky

Nejčastěji u
skupiny
do 20 let

Nejméně u
skupiny

P-hodnota Chí
kvadrát testu
0,001

do 20 let

26 let a více

0,000

do 20 let

26 let a více

0,000

do 20 let

26 let a více

0,048

do 20 let

26 let a více

0,002

do 20 let

26 let a více

0,000

do 20 let

26 let a více

0,000

26 let a více

do 20 let

0,023

26 let a více

do 20 let

0,019

od 21 do 25 let
od 21 do 25 let

26 let a více
26 let a více

0,000
0,025

26 let a více

od 21 do 25 let

0,022

26 let a více

od 21 do 25 let

0,044

Podle pocitu úzkosti – obávám se, ale přesně nevím čeho
Většina respondentů (68 %) uvedla, že v nich situace pocit úzkosti nevyvolávala.
Naopak 32 % studentů uvedlo, že v nich situace pocit úzkosti vyvolávala.
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace vyvolávala pocit úzkosti, statisticky
významně častěji uváděli, že se věnovali domácím pracím. Statisticky významně častěji také
uváděli, že v nich situace vyvolává i strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z nemoci
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vlastní i blízkých/přátel, obavy ze smrti vlastní i blízkých/přátel, obavy z dalšího šíření
pandemie, obavy z existenčního ohrožení, obavy z maření svých plánů studijních, osobních
i partnerských/rodinných, obavy ze ztráty práce a obavy z nedostatku finančních prostředků.
U svých spolužáků vnímali více pesimistickou náladu.
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace nevyvolávala pocit úzkosti, statisticky
významně častěji uváděli, že se věnovali samostudiu něčeho jiného než úkolů z VŠ. Situace
v nich častěji vyvolávala pocit, že to zvládnou a získání nadhledu. U svých spolužáků vnímali
více optimistickou, aktivní a akční náladu.
Tabulka 8: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala pocit úzkosti

Činnosti a pocity
Domácí práce
Strach z neznámého
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z nemoci (vlastní)
Obavy z nemoci (blízkých/přátel)
Obavy ze smrti (vlastní)
Obavy ze smrti (blízkých/přátel)
Obavy z dalšího šíření pandemie
Obavy z existenčního ohrožení
Obavy z maření svých plánů (studijních)
Obavy z maření svých plánů (osobních)
Obavy z maření svých plánů (partnerských/rodinných)
Obavy ze ztráty práce
Obavy z nedostatku finančních prostředků
Vnímali pesimistickou náladu u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,035
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,002
0,000
0,001
0,001
0,003
0,029
0,021
0,033
0,000

Tabulka 9: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala pocit úzkosti

Činnosti a pocity
Samostudium – něčeho jiného
Situace vyvolávala pocit, že to zvládnou
Situace vyvolávala získání nadhledu
Vnímali optimistickou náladu u svých spolužáků
Vnímali aktivní, akční náladu u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,028
0,008
0,000
0,000
0,000
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Podle pocitu že to zvládnou
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace vyvolávala „pocit, že to zvládnou“,
statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali aktivnímu odpočinku – čtení knih a tvořivé
činnosti. Stav nouze v nich více vyvolával energii pomáhat a získání nadhledu. Tito respondenti
dále častěji uváděli, že mají obavy z omezení zájmů/možností cestovních/turistických.
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace nevyvolávala „pocit, že to zvládnou“,
statisticky významně častěji uváděli, že vnímají u svých spolužáků pesimistickou náladu.
Tabulka 10: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala pocit, že to zvládnu

Činnosti a pocity
Aktivní odpočinek – čtení knihy, tvořivá činnost
Stav v nich vyvolával energii (pomáhat)
Stav v nich vyvolával získání nadhledu
Obavy z omezení zájmů/možností (cestování, turistika)

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,034
0,000
0,000
0,004

Tabulka 11: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala pocit, že to zvládnu

Činnosti a pocity
Vnímali pesimistickou náladu u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,049

Podle obav z existenčního ohrožení
Obavy z existenčního ohrožení statisticky významně častěji uváděly ženy ve věku
nad 30 let. Respondenti, kteří uvedli, že se obávali existenčního ohrožení, statisticky významně
častěji uváděli, že v nich situace vyvolávala pocit úzkosti, strach z budoucnosti, obavy z vlastní
nemoci, obavy ze smrti blízkých, přátel, obavy ze ztráty práce a nedostatku finančních
prostředků.
Respondenti, kteří uvedli, že se neobávali existenčního ohrožení, statisticky významně
častěji uváděli, že se více věnovali samostudiu – úkolům VŠ. (U respondentů, kteří uvedli,
že úkoly nedělají vůbec, byla zaznamenána významná závislost na tom, že mají z existenčního
ohrožení strach.) Dále respondenti, kteří uvedli, že se neobávali existenčního ohrožení,
statisticky významně častěji uváděli, že se obávají omezení společenských zájmů/možností.
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Tabulka 12: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala obavy z existenčního ohrožení

Činnosti a pocity
Pohlaví (více ženy)
Věk (nejvíce nad 30 let, nejméně od 21 do 25 let)
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z nemoci – vlastní
Obavy ze smrti blízkých, přátel

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,003
0,02
0,000
0,001
0,005
0,021

Obavy ze ztráty práce
Obavy z nedostatku finančních prostředků

0,000
0,000

Tabulka 13: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala obavy z existenčního ohrožení

Činnosti a pocity
Samostudium – úkoly na VŠ
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,048
0,037

Podle obav z nemoci blízkých a přátel
Obavy z nemoci blízkých a přátel statisticky významně častěji uváděly ženy.
Respondenti, kteří uvedli, že se obávali nemoci blízkých a přátel, statisticky významně častěji
uváděli, že se věnovali dobrovolnické činnosti – pomoci druhým. Situace v nich vyvolávala
více pocit úzkosti, strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z vlastní nemoci, obavy
ze smrti blízkých, přátel a obavy z dalšího šíření pandemie. U svých spolužáku více vnímali
upevnění vztahů.
Tabulka 14: Chí kvadrát test závislosti Situace vyvolává obavy z nemoci blízkých a přátel

Činnosti a pocity
Pohlaví (více ženy)
Dobrovolnická činnost – pomáhání druhým
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho
Strach z neznámého
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z nemoci (vlastní)
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
Obavy z dalšího šíření pandemie
Vnímali upevnění vztahů u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,045
0,008
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
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Podle obav ze smrti blízkých a přátel
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace vyvolávala obavy ze smrti blízkých a přátel,
statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali dobrovolnické činnosti – pomoci druhým.
Situace v nich vyvolávala více také další obavy: pocit úzkosti, strach z neznámého, strach
z budoucnosti, obavy z existenčního ohrožení, obavy z nemoci vlastní i blízkých a přátel, obavy
z vlastní smrti a obavy z dalšího šíření pandemie. U svých spolužáků více vnímali
pesimistickou náladu.
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace nevyvolávala obavy ze smrti blízkých
a přátel, neuváděli statisticky významně častěji další obavy a statisticky významně častěji
uváděli, že se věnovali domácím pracím. U svých spolužáků více vnímali optimistickou náladu.
Tabulka 15: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala obavy ze smrti blízkých a přátel

Činnosti a pocity
Dobrovolnická činnost – pomáhání druhým
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho
Strach z neznámého
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z existenčního ohrožení
Obavy z nemoci (vlastní)
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
Obavy ze smrti (vlastní)
Obavy z dalšího šíření pandemie
Vnímali pesimistickou náladu u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,019
0,006
0,000
0,002
0,021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,03

Tabulka 16: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala obavy ze smrti blízkých a přátel

Činnosti a pocity
Domácí práce
Vnímali optimistickou náladu u svých spolužáků

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,039
0,022

3.2.2 Občané
Podle pohlaví
Ženy statisticky významně častěji než muži uváděli pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho, omezení zájmů/možností (sportovních), omezení zájmů/možností (společenských), omezení zájmů/možností (cestování/turistika), ale i pocit, že to zvládnu. Dále péče
o děti a učení se s dětmi.
Muži statisticky významně častěji než ženy uváděli práci z domova.
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Tabulka 17: Chí-kvadrát závislosti Muži

Činnosti a pocity
Práce z domova

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,007

Tabulka 18: Chí-kvadrát závislosti Ženy

Činnosti a pocity
Péče o děti
Učení se s dětmi
Domácí práce
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho
Situace vyvolávala pocit, že to zvládnou
Obavy z omezení zájmů/možností (sportovních)
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)
Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika)

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,000
0,042
0,000
0,025
0,049
0,025
0,015
0,003

Podle vzdělání
Absolventi středních škol statisticky významně častěji než absolventi vysokých škol
uváděli obavy z maření svých plánů osobních, partnerských/rodinných, maření svých
pracovních plánů, obavy z existenčního ohrožení, obavy z nemoci (blízkých, přátel), obavy
ze smrti (blízkých, přátel), obavy z dalšího šíření pandemie, strach z budoucnosti – z toho co
bude, ztráty práce (včetně brigád), nedostatku finančních prostředků, strach z neznámého
a pocit úzkosti – obávám se, přesně nevím čeho.
Uváděli statisticky významně častěji také učení se s dětmi, sledování TV, rozhlasu,
odpočinku a vnímali větší pomoc od státu.
Absolventi vysokých škol statisticky významně častěji než absolventi středních škol
uváděli práci z domova, omezení zájmů/možností (cestování/turistika) a omezení zájmů/
možností (společenských) a vnímali větší pomoc od města.
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Tabulka 19: Chí-kvadrát závislosti Středoškolsky vzdělaní

Činnosti a pocity
Učení se s dětmi
Odpočinek
Sledování TV, rozhlasu
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho
Strach z neznámého
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
Obavy z dalšího šíření pandemie
Obavy z existenčního ohrožení
Obavy z maření svých pracovních plánů
Obavy z maření svých plánů (osobních)
Obavy z maření svých plánů (partnerských/rodinných)
Obavy ze ztráty práce (včetně brigád)
Obavy z nedostatku finančních prostředků
Vnímali lépe pomoc státu

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,00
0,006
0,035
0,045
0,025
0,000
0,043
0,001
0,000
0,010
0,000
0,011
0,006
0,042
0,29

Tabulka 20: Chí-kvadrát závislosti Vysokoškolsky vzdělaní

Činnosti a pocity
Práce z domova
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)
Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika)
Vnímali lépe pomoc města

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,002
0,002
0,000
0,048

Podle věku
Občané byli rozděleni do 3 věkových skupin: od 21 do 40 let, od 41 do 60 let a 61 let
a více.
Statisticky významně častěji než další dvě věkové skupiny uváděli respondenti ve věku
21-40 let maření svých osobních, rodinných a pracovních plánů a pesimistické až rezignované
nálady ve svém okolí. Respondenti ve věku 41-60 let uváděli častěji, že pracovali a vnímali
větší pomoc od svého zaměstnavatele. Respondenti ve věku nad 60 let uváděli v činnostech
odpočinek, domácí práce a vnímali v okolí naopak optimistickou náladu a posílení komunikace.
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Tabulka 21: Chí-kvadrát závislosti podle věku

Činnosti a pocity
Obavy z maření svých
pracovních plánů
Obavy z maření svých
plánů (osobních)
Obavy z maření svých
plánů
(partnerských/rodinných)
Vnímali rezignovanou
náladu u spoluobčanů
Vnímali pesimistickou
náladu u spoluobčanů
Přínosnost povinného
nošení roušek
Vnímali lépe pomoc
svého zaměstnavatele
Práce
Vnímali optimistickou
náladu u spoluobčanů
Vnímali posílení
komunikace u
spoluobčanů
Odpočinek
Domácí práce

Nejčastěji u
skupiny
21-40

Nejméně u
skupiny

P-hodnota Chí
kvadrát testu
0,044

21-40

0,003

21-40

0,025

21-40

0,025

21-40

0,014

41-60

21-40

0,039

41-60

0,007

41-60
61+

0,028
0,048

61+

0,036

61+
61+

0,001
0,041

Podle pocitu úzkosti – obávám se, ale přesně nevím čeho
Většina respondentů (64 %) respondentů uvedla, že v nich situace pocit úzkosti
nevyvolávala. Naopak 36 % studentů uvedlo, že v nich situace pocit úzkosti vyvolávala.
Pocit úzkosti statisticky významně častěji uváděly ženy. Respondenti, kteří uvedli, že
v nich situace vyvolávala pocit úzkosti, statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali
surfování na internetu a na sociálních sítích. Dále statisticky významně častěji uváděli, že v nich
situace vyvolává i strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z nemoci vlastní
i blízkých/přátel, obavy ze smrti vlastní i blízkých/přátel a obavy z dalšího šíření pandemie.
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Zde rovněž registrujeme paralelní zjištění národního výzkumu mentální úzkosti ve Spojených státech, kde uvádí, že zvýšení duševní tísně se zvyšuje s vnímáním pravděpodobností
nakažení a úmrtí, ale také s kroky podniknuté k zabránění nakažení druhých.4
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace vyvolávala pocit úzkosti, také uváděli
statisticky významně častěji obavy z existenčního ohrožení, obavy z maření svých plánů
pracovních i osobních, obavy ze ztráty práce, obavy z nedostatku finančních prostředků a obavy
z omezení společenských zájmů/možností. U svých blízkých a sousedů vnímali více rezignovanou a pesimistickou náladu.
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace nevyvolávala pocit úzkosti, statisticky
významně častěji uváděli, že situace v nich vyvolávala pocit, že to zvládnou a získání nadhledu.
U svých blízkých a sousedů vnímali více optimistickou, aktivní a akční náladu.
Tabulka 22: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala pocit úzkosti

Činnosti a pocity
P-hodnota Chí kvadrát testu
Pohlaví (více ženy)
0,009
Surfování na internetu a na sociálních sítích
0,034
Strach z neznámého
0,000
Strach z budoucnosti – z toho co bude
0,000
Obavy z nemoci (vlastní)
0,000
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
0,000
Obavy ze smrti (vlastní)
0,000
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
0,000
Obavy z dalšího šíření pandemie
0,000
Obavy z existenčního ohrožení
0,001
Obavy z maření svých pracovních plánů
0,002
Obavy z maření svých plánů (osobních)
0,031
Obavy ze ztráty práce (včetně brigád)
0,003
Obavy z nedostatku finančních prostředků
0,000
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)
0,040
Vnímali rezignovanou náladu u svých blízkých či sousedů
0,006
Vnímali pesimistickou náladu u svých blízkých či sousedů
0,000

4

Srov Holingue, C., Luther G. K. & Kira E. R. et al. (2020). Mental Distress in the United States at the Beginning
of the COVID-19 Pandemic. American Journal of Public Health [online]. 2020, 110(11), 1628-1634 [cit. 202011.20].
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Tabulka 23: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala pocit úzkosti

Činnosti a pocity
P-hodnota Chí kvadrát testu
Situace vyvolávala pocit, že to zvládnou
0,008
Situace vyvolávala získání nadhledu
0,000
Vnímali optimistickou náladu u svých blízkých či sousedů
0,004
Vnímali aktivní, akční náladu u svých blízkých či sousedů
0,004

Podle pocitu že to zvládnou
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace vyvolávala pocit, že to zvládnou, statisticky
významně častěji uváděli, že v nich situace vyvolávala energii pomáhat a získání nadhledu.
U svých blízkých a sousedů vnímali více optimistickou, aktivní a akční náladu. Statisticky
významně častěji uváděli pocit, že to zvládnou. Tento pocit uváděly také osoby, které se s dětmi
neučí vůbec.
Respondenti, kteří uvedli, že v nich situace nevyvolávala pocit, že to zvládnou,
statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali učení se s dětmi. Situace v nich častěji
vyvolávala pocit úzkosti, obavy z vlastní smrti, obavy z existenčního ohrožení a obavy
z nedostatku finančních prostředků. U svých blízkých a sousedů vnímali více rezignovanou
a pesimistickou náladu.

Tabulka 24: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala pocit, že to zvládnou

Činnosti a pocity
Situace vyvolávala energii (pomáhat)
Situace vyvolávala získání nadhledu
Vnímali optimistickou (náladu u svých blízkých či sousedů)
Vnímali aktivní, akční (náladu u svých blízkých či sousedů)

P-hodnota Chí kvadrát
testu
0,008
0,000
0,002
0,006

Tabulka 25: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala pocit, že to zvládnou

Činnosti a pocity
P-hodnota Chí kvadrát testu
Učení se s dětmi
0,009
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
0,008
nevím čeho
Strach z budoucnosti – z toho co bude
0,027
Obavy ze smrti (vlastní)
0,000
Obavy z existenčního ohrožení
0,004
Obavy z nedostatku finančních prostředků
0,026
Vnímali rezignovanou náladu u svých blízkých či sousedů
0,01
Vnímali pesimistickou náladu u svých blízkých či sousedů
0,000
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Podle obav z existenčního ohrožení
U občanů obavy z existenčního ohrožení statisticky významně častěji uváděli absolventi
středních škol. Respondenti, kteří uvedli, že se obávali existenčního ohrožení, statisticky
významně častěji uváděli, že se věnovali péči o děti a učení se s dětmi. Situace v nich častěji
vyvolávala pocit úzkosti, strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z vlastní nemoci,
obavy ze smrti blízkých, přátel, obavy z maření svých pracovních a osobních plánů, obavy
ze ztráty práce a nedostatku finančních prostředků. U svých blízkých a sousedů vnímali více
rezignovanou a pesimistickou náladu.
Existenčního ohrožení se statisticky významně častěji báli také ti, kteří nepracují
z domova. Pravděpodobně je to dáno tím, že se jednalo o pozice, u kterých práce z domova
nebyla možná a tak situace, kdy se podniky zavíraly, je vedla k obavám, že přijdou o svoji práci.
Existenčního ohrožení se statisticky významně méně obávali absolventi vysokých škol.
Respondenti, kteří uvedli, že se neobávali existenčního ohrožení, statisticky významně častěji
uváděli, že se více věnovali práci z domova. Také častěji uváděli, že v nich situace vyvolávala
pocit, že to zvládnou. U svých blízkých a sousedů vnímali více vzájemnou pomoc.

Tabulka 26: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala obavy z existenčního ohrožení

Činnosti a pocity
P-hodnota Chí kvadrát testu
Vzdělání – středoškoláci
0,000
Péče o děti
0,003
Učení se s dětmi
0,000
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
0,001
nevím čeho
Strach z neznámého
0,007
Strach z budoucnosti – z toho co bude
0,000
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
0,047
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
0,000
Obavy z maření svých pracovních plánů
0,000
Obavy z maření svých plánů (osobních)
0,010
Obavy ze ztráty práce (včetně brigád)
0,000
Obavy z nedostatku finančních prostředků
0,000
Vnímali rezignovanou náladu u svých blízkých či sousedů
0,005
Vnímali pesimistickou náladu u svých blízkých či sousedů
0,011
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Tabulka 27: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala pocit z existenčního ohrožení

Činnosti a pocity
Vzdělání – vysokoškoláci
Práce z domova
Situace vyvolávala získání nadhledu
Vnímali vzájemná pomoc u svých blízkých či sousedů
Situace vyvolávala pocit, že to zvládnou

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,000
0,027
0,003
0,024
0,004

Podle obav z nemoci blízkých a přátel
Obavy z nemoci blízkých a přátel statisticky významně častěji uváděli středoškoláci.
Respondenti, kteří uvedli, že se obávali nemoci blízkých a přátel, statisticky významně častěji
uváděli, že situace v nich vyvolávala pocit úzkosti, strach z neznámého, strach z budoucnosti,
obavy z vlastní nemoci, obavy ze smrti vlastní i blízkých a přátel, obavy z dalšího šíření
pandemie a obavy z existenčního ohrožení. U svých blízkých a sousedů vnímali více
pesimistickou náladu.
Obavy z nemoci blízkých a přátel statisticky významně méně uváděli vysokoškoláci.

Tabulka 28: Chí-kvadrát závislosti Situace vyvolávala obavy z nemoci blízkých a přátel

Činnosti a pocity
P-hodnota Chí kvadrát testu
Vzdělání – středoškoláci
0,03
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
0,000
nevím čeho
Strach z neznámého
0,000
Strach z budoucnosti – z toho co bude
0,000
Obavy z nemoci (vlastní)
0,000
Obavy ze smrti (vlastní)
0,004
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
0,000
Obavy z dalšího šíření pandemie
0,000
Obavy z existenčního ohrožení
0,047
Situace vyvolávala energii (pomáhat)
0,027
Vnímali pesimistickou náladu u svých blízkých či sousedů
0,02
Tabulka 29: Chí-kvadrát závislosti Situace nevyvolávala obavy z nemoci blízkých a přátel

Činnosti a pocity
Vzdělání – vysokoškoláci

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,03
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Podle obav ze smrti blízkých a přátel
Obavy ze smrti blízkých a přátel statisticky významně častěji uváděli středoškoláci.
Respondenti, kteří uvedli, že se obávali smrti blízkých a přátel, statisticky významně častěji
uváděli, že se věnovali ošetřování člena rodiny. Situace v nich statisticky významně častěji
vyvolávala pocit úzkosti, strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z nemoci vlastní
i blízkých a přátel, obavy ze smrti vlastní, obavy z dalšího šíření pandemie, obavy ze ztráty
práce, z nedostatku finančních prostředků a z existenčního ohrožení.
Obavy ze smrti blízkých a přátel statisticky významně méně uváděli vysokoškoláci.

Tabulka 30: Situace vyvolávala obavy ze smrti blízkých a přátel

Činnosti a pocity
Vzdělání – středoškoláci
Ošetřování člena rodiny
Situace vyvolávala pocit úzkosti – obávám se, přesně
nevím čeho
Strach z neznámého
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z nemoci (vlastní)
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
Obavy ze smrti (vlastní)
Obavy z dalšího šíření pandemie
Obavy ze ztráty práce (včetně brigád)
Obavy z nedostatku finančních prostředků
Obavy z existenčního ohrožení

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,017
0,03
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000

Tabulka 31: Situace nevyvolávala obavy ze smrti blízkých a přátel

Činnosti a pocity
Vzdělání – vysokoškoláci

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,017

3.2.3 Porovnání skupiny studentů a skupiny občanů
Z chí-kvadrát testu vyplývá, že obě skupiny jsou velmi rozdílné tím, že se statisticky
významně lišili téměř ve všech položkách. Podobné odpovědi jsou pouze u nálad okolí –
rozdělení vnímání optimistické, aktivní, pesimistické a rezignované nálady je v obou souborech
stejné.
Občané statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali brigádě/práci s výdělkem
z domova a mimo domov. Občané také častěji statisticky významně uváděli, že v nich situace
vyvolala obavy z vlastní nemoci, obavy z vlastní smrti, obavy z dalšího šíření pandemie, obavy
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z existenčního ohrožení, obavy z maření svých plánů partnerských, rodinných, obavy ze ztráty
práce (včetně brigád). Situace v nich více vyvolávala energii (pomáhat). Občané více vnímali
přerušení kontaktů u svých blízkých, sousedů i spolužáků)
Studenti vysokých škol statisticky významně častěji uváděli, že se věnovali aktivnímu
odpočinku – čteni knih a tvořivé činnosti, sportu a venkovním aktivitám a surfování na internetu
a sociálních sítích. Také častěji uváděli, že v nich situace vyvolala strach z budoucnosti, obavy
z nemoci blízkých, přátel, obavy ze smrti blízkých, přátel, obavy z maření svých osobních
plánů, obavy z nedostatku finančních prostředků, obavy z omezení zájmů/možností
sportovních, společenských a cestovních/turistických. Situace u vysokoškolských studentů více
vyvolávala pocit, že to zvládnou.
Tabulka 32: Občané ve srovnání se studenty uváděli statisticky významně častěji

Činnosti a pocity
Brigáda/práce – činnost s výdělkem mimo domov
Brigáda/práce – činnost s výdělkem z domova
Obavy z nemoci (vlastní)
Obavy ze smrti (vlastní)
Obavy z dalšího šíření pandemie
Situace vyvolávala energii (pomáhat)
Obavy z existenčního ohrožení
Obavy z maření svých plánů (partnerských, rodinných)
Obavy ze ztráty práce (včetně brigád)
Vnímali přerušení kontaktů u svých spolužáků, blízkých
a sousedů

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,014

Tabulka 33: Studenti ve srovnání s občany uváděli statisticky významně častěji

Činnosti a pocity
Aktivní odpočinek – čtení knihy, tvořivá činnost
Sport, venkovní aktivity
Surfování na internetu a sociálních sítích
Strach z budoucnosti – z toho co bude
Obavy z nemoci (blízkých, přátel)
Obavy ze smrti (blízkých, přátel)
Pocit, že to zvládnu
Obavy z maření svých plánů (osobních)
Obavy z nedostatku finančních prostředků
Obavy z omezení zájmů/možností (sportovních)
Obavy z omezení zájmů/možností (společenských)
Obavy z omezení zájmů/možností (cestování, turistika)

P-hodnota Chí kvadrát testu
0,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
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4. Diskuze
Výsledky zachycují určité zafixování aktuálního stavu myšlení, pocitů, starostí a nadějí
občanů a studentů vysokých škol během první vlny pandemie koronaviru a vyhlášení
nouzového stavu. Předpokládáme, že s uvolňováním restriktivních opatření se pocity i faktický
stav budou měnit.
Výzkumný soubor není dostatečně rozsáhlý, ani demograficky reprezentativní pro
zobecňování získaných dat a jejich závislostí. V rámci testování závislostí prostřednictvím chíkvadrát testu však zaznamenáváme souvislosti, které v různých variantách opakovaně
naznačují určité trendy, které předkládáme k diskuzi. Typicky pozitivní, proaktivní a věcně
orientované činnosti, prožívání, pocity a vnímání vykazovali statisticky významně častěji muži
než ženy a to jak ve vzorku vysokoškolských studentů tak občanů. Občané vykazovali
statisticky významně častěji obavy o sebe sama oproti vysokoškolským studentům.
Vysokoškolští studenti naopak vykazovali více obav o své okolí a z budoucnosti. Ve skupině
občanů projevili výrazně méně obav vysokoškolsky vzdělaní občané oproti středoškolsky
vzdělaným občanům.
V obou skupinách žen jsou vedle zvýšené citlivosti a vnímavosti, které lze obecně
předpokládat, mnohé další důvody pro vyšší obavy a nejistoty. Je to běžně mnohem vyšší podíl
na chodu domácnosti včetně přípravy pokrmů a dalších domácích prací. Nejvíce však
z výsledků vystupuje učení se s dětmi včetně podílení se na on-line výuce. Zkoumání závislostí
uvedených součástí náplně denní činnosti většiny žen ukazuje na jejich přetíženost, v době
nouzového stavu ještě znásobenou. Z psychologického hlediska je možné diskutovat, nakolik
se uvedené skutečnosti podílejí na zvýšených obavách a dalších negativních či defenzivních
vyjádřeních. Lze uvažovat i nad možností kumulativního efektu a jeho promítnutím
do celkového nastavení a prožívání další zátěže, její faktické ohrožení zdraví a životů žen
samotných, jejich dětí a nejbližších onemocněními, které by tak ohrožovalo celé jejich zázemí.
Zvyšuje se tak riziko přechodu ze stavu vyčerpání obecně adaptačního syndromu.5
Diskutabilní může být i záměr zachytit a fixovat vnímání a prožívání ve fázi teprve
úvodní postupné adaptace na mimořádnou situaci, kdy vyhlídky dalšího vývoje a postupu
protivirových opatření nebylo možné předvídat. Tím nebyly dány předpoklady pro následnou
homeostázu ve zmíněných podmínkách.6

5
6

Srov. Greenberg, J. S. (2012). Comprehensive Stress Management. 9th edition. New York: McGraw-Hill.
Srov. Joshi, V. (2006). Stres a zdraví. 1. vydání, Praha: Portál.
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Výběr témat, která výzkum řešil a formulace otázek sledovaly cíl zachytit pocity,
postoje a prožívání respondentů. Také podstatná část se týkala citlivých otázek a vnitřních
prožitků včetně obav a nejistot. Výběr témat nemusí ve všech bodech pokrývat nejvýznamnější
oblasti, které respondenti aktuálně řeší a jsou pro ně primárně důležité.
Hodnotu vytvořeného dotazníku může tvořit to, že otázky nesměřují do budoucna,
nezjišťuje názory a představy. Neptá se také například, zda a proč by měly být opatření
uvolněna nebo ne. Zjišťujeme, jak respondenti situaci vnímají a prožívají, čeho se obávají, o co
je nouzový stav připravil a co jim naopak přinesl. Také zjišťujeme, co situace vyvolala, nad
čím se zamysleli, nebo uvědomili si. Respondenti tak popisují svoji realitu jakkoli subjektivní.
U skupiny vysokoškolských studentů oproti skupině občanů ve výsledcích závislosti vyjádření
na příslušnosti ke skupině nacházíme statisticky významně převažující pozitivní vyjádření,
emoce i konkrétní činnosti. Tato skutečnost může být dána jednak v průměru nižším věkem,
ale také vyšší úrovní vzdělání vzhledem k podílu vysokoškolsky vzdělaných občanů
ve výzkumném vzorku, který tvoří 39 %. Souvislost s předchozí úvahou nacházíme také
ve statisticky výrazně vyšším podílu obav o vlastní život a zdraví u středoškolsky vzdělaných
členů skupiny občanů oproti vysokoškolsky vzdělaným občanům. Vzhledem k tomu, že ostatní
výsledky jsou ve skupině občanů relativně homogenní, je možné diskutovat, do jaké míry
podporuje uvedené zjištění úvahu o úloze vzdělání na pozitivním přístupu a optimističtějším
prožívání.
Závěr
Lze konstatovat, že v době nouzového stavu se vysokoškolští studenti nejvíce věnovali
práci či brigádě mimo domov a domácím pracím. Převažující byl pocit, že to zvládnou, získání
nadhledu, obavy z nemoci blízkých a přátel, energie pomáhat a strach z budoucnosti. Nejvíce
se obávali omezení svých cestovních a společenských zájmů a studijních a osobních plánů.
U spolužáků vnímali převážně optimistickou a akční náladu. V menší míře rezignovanou
či pesimistickou náladu. Nejčastější reakce spolužáků byla vzájemná pomoc. V menší míře
posílení komunikace a upevnění vztahů a nejméně přerušení kontaktů. Jako studenti se nejvíce
obávali nedostatku času na splnění zápočtů a zkoušek, méně pak nedostatku informací.
Na otázku o co studenty situace nouzového stavu připravila, odpověděla téměř třetina,
že o kontakt s přáteli, spolužáky a rodinou. Více než čtvrtina uvedla, že je situace připravila
o dovolenou a cestování. Jen o něco méně respondentům chybělo pravidelné studium a osobní
kontakt s učiteli, dále možnost věnovat se svým zájmům, hlavně sportování. Pětina studentů
byla situací připravena o zaměstnání, brigády či část příjmů.
622

Studenti také uvedli, co jim situace přinesla. Čtvrtina z nich se zamyslela nad
budoucností života, vzdělání, lidské interakce, zdraví, nad prioritami, a že „nic není
samozřejmé“. Ocenili také dosavadní svobodný život. Další měli více času na sebe, svůj rozvoj
a samostudium. Čtvrtina studentů oceňovala více času s rodinou a partnery i prohloubení těchto
vztahů. O něco menší část ocenila to, že si lidé více pomáhali, jako celý národ, třeba šitím
roušek a nákupy potřebným. Některým situace přinesla více klidu, „zastavil se tak trochu čas“
a tím uvědomění si priorit.
Reakce na omezení volného pohybu byla naprostou většinou studentů akceptující, bez
pocitu výrazného omezování. Pouze sedmina respondentů se cítila omezována až frustrována.
Ve vyjádřeních studentů byla převaha odpovědí pozitivních proaktivních a uvážlivých.
Dokázali si vzít z pandemie a nouzového stavu poučení, nadhled a energii pomáhat.
Občané se nejčastěji věnovali odpočinku, domácím pracím a sledování televize,
rozhlasu a surfování po internetu a sociálních sítích. Nouzový stav nejvíce vyvolával pocit „že
to zvládnou“ a dále obavy z nemoci blízkých a přátel. Na druhé straně uváděli získání nadhledu
a energii pomáhat. Nejvíce obav vyvolávalo omezení zájmů a možností cestovních
a společenských.
Více než polovina občanů opatření respektuje a dodržuje a více než jedna třetina občanů
je dokonce vidí i jako důležitou prevenci.
Nejvíce se občané setkávají u svých blízkých s optimistickou, aktivní a akční náladou.
Méně než polovina se setkala s náladou pesimistickou a rezignovanou. Nejčastější rekce okolí
byla vzájemná pomoc, upevnění vztahů a posílení komunikace. Pouze u třetiny došlo
k přerušení kontaktů.7
Nouzový stav připravil občany především o osobní kontakty. Pětinu připravil
o plánované dovolené a šestinu o část příjmů. Desetinu připravil o realizaci kulturních
a sportovních zájmů. Přínosy nouzového stavu viděla osmina občanů v upevnění vztahů
v rodině a s partnery a v získání více času na další aktivity jako jsou procházky v přírodě. Také
v zamyšlení co je v životě důležité a nad budoucností a důležitostí zdraví. Za další přínos
považují občané vzájemnou pomoc a solidaritu a dobrovolnictví včetně šití roušek.

Srov. Maturkanič, P. (2010). Kvalita života manželského a rodinného a jeho důležitost v současném světě. In
Brukkerová, D., Ralbovská, R., Knezović, R., Maturkanič, P., Hlasná, S. & Ozorovský, V. – Vojteková, S. Kvalita
života človeka v sociálnych, medicínskych a edukačných aspektoch (s. 94-95). Rijeka: Rinaz.
7
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Pomocí chí-kvadrát testu závislostí vyplývá, že z řad vysokoškolských studentů měly
ženy statisticky významně častěji než muži pocit úzkosti a obavy související s následky
pandemie koronaviru. Studenti kombinovaného studia oproti denním studentům uváděli více,
že se věnovali dobrovolnickým činnostem a nouzový stav v nich více vyvolával pocit, že to
zvládnou. Studenti do 20 let oproti starším studentům uváděli statisticky významně častěji
obavy z budoucnosti, obavy z maření svých osobních plánů a obavy z omezení zájmů/možností
společenských a cestovních/turistických. Studenti ve věkové skupině nad 26 let častěji uváděli,
že mají obavy z existenčního ohrožení. Studenti, kteří uvedli, že mají pocit úzkosti, měli častěji
i strach z neznámého, strach z budoucnosti, obavy z nemoci vlastní i blízkých/přátel, obavy ze
smrti vlastní i blízkých/přátel. Také statisticky významně častěji uváděli obavy z dalšího šíření
pandemie, obavy z existenčního ohrožení, obavy z maření svých plánů studijních, osobních
i partnerských/rodinných, obavy ze ztráty práce a obavy z nedostatku finančních prostředků.
Respondenti, kteří uváděli, že v nich situace vyvolávala pocit, že to zvládnou, se častěji
věnovali aktivnímu odpočinku – čtení knih a tvořivé činnosti. Stav nouze v nich více vyvolával
energii pomáhat a získání nadhledu.
I ze skupiny občanů ženy uváděly oproti mužům statisticky významně častěji pocit
úzkosti a obavy související s následky pandemie koronaviru. U občanů naopak ženy oproti
mužům měly pocit, že to zvládnou. Středoškolsky vzdělaní respondenti měli statisticky
významně více obav z následků pandemie koronaviru než vysokoškolsky vzdělaní. Občané,
kteří uvedli, že mají pocit úzkosti, měli podobně jako u studentů častěji i strach z neznámého,
strach z budoucnosti, obavy z nemoci vlastní i blízkých/přátel, obavy ze smrti vlastní
i blízkých/přátel. Také statisticky významně častěji uváděli obavy z dalšího šíření pandemie,
obavy z existenčního ohrožení, obavy z maření svých plánů pracovních i osobních, obavy ze
ztráty práce, obavy z nedostatku finančních prostředků a obavy z omezení společenských
zájmů/možností. Respondenti, kteří uváděli, že v nich situace vyvolávala pocit, že to zvládnou,
statisticky významně častěji uváděli, že v nich situace vyvolávala energii pomáhat a získání
nadhledu.8
Na závěr byly porovnány pomocí chí-kvadrát testu závislostí skupiny občanů
a vysokoškolských studentů.

Srov. Humer, E., Pieh, C., Kuška, M., Barke, A., Doering, B. K., Doering, K., Gossmann, R., Trnka, R., Meier,
Z., Kascaková, N., Tavel, P. & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic
among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public
Health. 17(13), 4811.
8
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Občané se oproti studentům statisticky významně více obávali vlastní nemoci, vlastní
smrti, dalšího šíření pandemie, existenčního ohrožení, maření svých plánů partnerských
a rodinných a ztráty práce (včetně brigád).9 Situace v nich oproti studentům vyvolávala více
energii (pomáhat). Vysokoškolští studenti se pak statisticky významně častěji než občané
věnovali aktivnímu odpočinku. Statisticky významně častěji uváděli obavy ze smrti blízkých
a přátel, obavy z maření svých osobních plánů, obavy z nedostatku finančních prostředků,
obavy z omezení zájmů/možností sportovních, společenských a cestovních/turistických.
Na druhé straně situace v nich častěji vyvolávala pocit, že to zvládnou.
Výzkum Vnímání a prožívání nouzového stavu v první vlně pandemie koronaviru
přinesl poměrně podrobné autentické informace o situaci konkrétního segmentu
vysokoškolských studentů a občanů okresního města. Obě skupiny byly početně relativně
vyvážené. Výzkumu se zúčastnilo 271 studentů a 249 občanů. Distribuce formou on-line
dotazníků zajistila anonymitu respondentů, která umožnila získat kvantifikovaná data a také
značný počet osobních vyjádření v podobě odpovědí na otevřené otázky.
Výzkum stejného typu jsme nyní realizovali také v průběhu druhé vlny pandemie
koronaviru v době podzimního nouzového stavu. Díky zájmu, který projevila i Česká
manažerská asociace byl výzkum rozšířen o manažery a pracovníky organizací a firem v počtu
241. V následujícím 9. čísle Aplikované psychologie plánujeme uveřejnit výsledky výzkumu
2. vlny a porovnání, respektive změny ve vnímání a prožívání ve větší skupině respondentů.
Lze předpokládat, že anticipace střetu se škodlivými vlivy10 na základě zkušeností z 1. vlny, se
projeví zvýšeným psychickým stresem. Očekáváme nové poznatky vyplývající z dlouhodobého
vývoje situace, jisté adaptace, ale naopak i možné negativní postoje k restriktivním opatřením.
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A Reduced Man and his/her Shapes (of the Soul)
According to Pavel Strauss
Podoby (duše) redukovaného človeka podľa Pavla Straussa
Ľubomír Hlad
Abstract
The humanities, from philosophy, through sociology, theology, pedagogy, to psychology, have
a somewhat incomplete – „reduced man“ in order to achieve a state of his human maturity,
health, harmony, quality of life, or salvation. A closer look at the modern man and his inner
reductions reveals that they are not dissimilar to those which their predecessors in the given
areas of science speak of as quality diagnostics. One of them, a philosopher at the same time,
is Pavol Strauss. He describes the man of his time through phrases: a man without a center,
without an axis, without a goal, reduced, broken, fragmented. In contrast, there is a certain
anthropological ideal - an integrated man. In Strauss's perspective, he is a man in whom there
is harmony between scientific and religious-philosophical thinking, and thus he is an individual
who “above all, then in himself, with his surroundings and it forms an inseparable unity of life
and metaphysical throughout the world, which is scientific and the sociological change
of the communion of saints.”11

Keywords: anthropological ideal, reduced man, treatment, psychology, pedagogy.
“The problem of a man real, real is his ideological proofreading. I mean: what a person he is,
what he's become, and what he can and should be, if he's ever going to be.”12
Abstrakt
Humanitné vedy od filozofie, cez sociológiu, teológiu, pedagogiku až po psychológiu majú
pred sebou istým spôsobom neúplného – „redukovaného človeka“, s cieľom dosiahnuť stav
jeho ľudskej zrelosti, zdravia, harmónie, kvality života, či spásy. Pri zaostrenejšom pohľade na
súčasného človeka a na jeho vnútorné redukcie zistíme, že nie sú nepodobné s tými,
o ktorých hovoria ako kvalitní diagnostici ich predchodcovia v daných oblastiach vedy. Jedným
z nich, lekár zároveň filozof, je Pavol Strauss. Človeka svojej doby popisuje cez slovné
spojenia: človek bez stredu, bez osi, bez cieľa, redukovaný, rozbitý, roztrieštený. Naproti tomu

11
12

Strauss, P. (2009). Problém človeka. Zobrané literárne a mysliteľské diela I.,174.
Ibid,161.
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stojí istý antropologický ideál – integrovaný človek. V Straussovej perspektívne je to človek,
u ktorého jestvuje harmónia medzi myslením prírodovedeckým a nábožensko-filozofickým,
a teda je to jedinec, ktorý „predovšetkým v sebe, potom so svojím okolím a celým svetom tvorí
nerozbornú životnú a metafyzickú jednotu, čo je prírodovedeckou a sociologickou obmenou
spoločenstva svätých“13 V článku sa podrobnejšie pozrieme na príčiny danej redukcie, na jej
prejavy, ale aj na liečebný postup navrhnutý Pavlom Straussom.
„Problém človeka ozajstného, pravého je jeho ideovou korektúrou. Teda: čím je človek, čím sa
stal človek a čím môže a má byť, ak má vôbec byť.“14
Kľúčové slova: antropologický ideál, redukovaný člověk, liečebný postup, psychologia,
pedagogika.

Introduction
The question of the problem of man – that is, the form of a certain anthropological ideal
– is asked by Paul Strauss (1912-1994)15 together with the great figures of European
philosophy, theology, literature and psychology. For Strauss himself, the inspiration and
challengers are names such as Rainer Maria Rilke, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Peter
Faber, Ján Skácel. With a more comprehensive (and wide-spectrum) view, an analogy can be
seen with his efforts in the works of authors such as Hugo Rahner, Karl Adam, Romano
Guardini, Frederik Jacobus Johannes Buytendijk. It is with the latter anthropologist and
psychologist (co-founder of psychological anthropology) that a remarkable ideological bond
can be discovered, which is manifested primarily in the assessment of human pain as the driving
force of human psychological and spiritual maturity, and thus the realization of the
anthropological ideal,16 consisting in the ability to integrate pain. It is therefore a person “new,
Strauss, P. (2009). Problém človeka. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 174.
Ibid, 161.
15
Pavol Strauss was an important Slovak physician, philosopher, novelist, essayist, spiritual writer, translator and
convert from Judaism to Catholicism.
16
„Even in this case [in the case of pain], the situation is filled with explosive force, which at a critical moment
destroys the old state of affairs and forms a new.” Buytendijk, F. J. J. (1957). Il Dolore. Brescia: Morcelliana
Municipality; Strauss in this context, he says: „From the great convulsions and pains of our souls grow small
knowledge of our hearts.” Strauss, P. (2009). Marginálie 1948. Zobrané literárne a mysliteľské diela I. 209.
Elsewhere, it is even more specific when internal pain is marked by the connection of a tight gate: „A tight gate
around us leads to a new age, where everything will be different, all will be reformed”; Strauss, P. (2009).
Marginálie 1950. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 289-291. In the context of a conversation between two
doctors Strauss records the following statement: „I know suffering has an enormous price. Every sufferer is better
than he was.“ Strauss, P. (2009). Interview in White. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 76. In an essay About
happiness to be a Christian in turn, he writes, „For basically, every suffering is a loosen rain”; Strauss, P. (2009).
13
14
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possible, coveted, a man with a unity of thought, biological and religious consciousness, until
the last folds of life. Its basis will be science thinking, synchronized with the religiousphilosophical.”17 He is a man of the united, totalitarian (whole), united, integrated, who
achieves his integration and “rowing up above what is human” through accepted suffering and
service in the approach to the ideal contained in the religious (especially Christian) perspective
of life (tradition): “Man cannot unite unless he consciously integrates into eternal Unity. He has
one way: a short connection through the eternal sacrifice of Christ. The problem of man is
therefore the problem of Christianity. Because the problem of integrating human beings is the
sanctation of life. That means grow up above yourself, above purely human. God's unity wants
the unity of man, and it belongs not only to all our thinking, but above all to our entire heart.”18
If at the end of each (educational or therapeutic) endeake stands an “integrated person”,
it is necessary to look at the beginning from which his “ideological correction” is to be inherent,
for example, pedagogy or psychology to unfold. The condition describes the connection:
a person without a center, without an axis, without a target, reduced, broken, fragmented19, and
has multiple manifestations related to the causes that caused it.

1. Philosophical causes of the phenomenon of reduced man
The causes of human reduction are mainly philosophical in nature. As the first
ideological cause, the author appoints “evolutionary myths,”20 according to which “the
evolution of matter came to life and from sensory life developed life common sense.”21 In the
optics of evolutionism, mankind is „a shoal of animals matured to human conscious”, or “betterheached paleontological cattle”, or „a figment of material nature.”22 Therefore, the “preChristian” man (a man who does not admit creationist intervention – creationism and is not
defined through similarity to the reason, will and activity of the Creator) of all time is a slave
to nature, and nature is a god to him,23 which in our period manifests itself as a clone
of

contemporary

mythology,

which

„into

the

whitewashed

and

from

religion

disinfectedchambers of their feelings under the motto of return to nature enter asphalted
About happiness to be a Christian. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 188. In the Margins of 1950, we find
an even more fundamental statement: „Suffering is the most creative human activity.” Strauss, P. (2009).
Marginálie 1950. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 261.
17
Strauss, P. (2009). Problém človeka. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 175.
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or at least marked mountain paths, tamed by the helplessness, wildness and ruthless murder
of nature.”24
The second philosophical direction is Kant's philosophy and his „Iron Eternal Laws
taken from classical mechanistic physics.”25 Kant thus created “a hermetically sealed image
of a world where there was, independently of each other, the space, time and mass between
which energy worked under the precise laws of causation.” As a result, there was no place
in this “rounded physical picture, neither mental nor transcendent.” Finally, this “seemingly
rounded system, he added to the thinkers and the man who built on his basis a huge technique,
a consciousness of certainty, ingesting great sufficiency and human self-sufficiency.”26
Third direction – Heidegger's existentialism is another of the philosophical concepts,
the fruit of which is “the breakdown of man.”27 The basic phrase of this philosophical direction
is to plunge into being. According to Strauss, one realizes this plunge intobeing in “the terrible
mood and atmosphere of horror, emptiness and horrendousness of life.” Man “comes out
of nothingness in order to fit into nothingness... is issued at the mercy, front and back bitten
by hungry and cold nothingness.” Since being a burden, without the possibility of knowing who
burdened him with this burden, is the basic inner mood of such a person is “the anxiety of being
in the world”, “the humming of a poorly sleeping man,”28 “anxiety before the unknown..., from
the darkness, horror and uncertainty ofthe future”, before death, because “every being is being
to death.”29
On these philosophical feet stands the world of modern man, which can be called
the “mechanistic age”. This age “went from person to mass... therefore, in all its actions there
is something inhuman, antihuman, even demonic (delusions of technique, dictatorship
and philosophy of despair)... It is a world composed of pieces that are shown as substitutes
for the whole... ruled out transcendent, without which man and the world is not whole.30
The consequences of such a mechanistic age are the enslavation of man by technique – by machine:
„A person at the machine is reduced to an anonymous number or wheel. The machine is big, he's

the principal, he dictates to man his needs. Man is small, man is incidental, easily and cheaply
replaceable. The machine is a monolithed, relentless monster: the machine dictates to man
his machine rhythm. A person serves the machine, serves the machine, feeds it, listens to it,
24
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subordinates to its needs. The machine lives, veins, oversups, man feeds withering, machine
is cleaned, polishes and man is dirty... And the man who is served by an angel and who should
serve God, even with the help of a machine, has been reduced and reduced to an anonymous
machine worker.”31 Another phenomenon has an impact on the technique of reduced man –
noise, shouting, bang, hand – which is the filler of human emptiness. This makes a person
impoverished by a reviving word that is an instrument, an expression and a carrier of truth 32:
„Man has no center, therefore he does not even have a periphery. It is reduced to reduced
competitions and values, into the emptiness between them fits as a filler noise and bang streets
and fables, the hand of jazz and cinema, into the gaps of its interior lacks filler, i replaced with
the screams of squares and conraces, filled with political passions or hurhaja foolish sports
fanatics. Everyone's screaming and everyone agrees. Screams are lost in empty spaces inside
a man... It's no longer about content, it's not about the word anymore, it's not about what
connects the word to the person to bring it to life. There is no life without a word, but there is
often only a cry left to cement the inner ruins of life with this raped word. In the beginning,
the Word at the end was just screaming. The word is a tool of truth...”33
All the philosophical concepts mentioned above, transferred to life, have created
a reduced what it means in the deepest nucleus means man, in which although there is „all
nature, microchemical drifts and minerals, torrents of meteorological and cosmic influences,
wilted hearts of herbs, the results of storms, the death screams of animals and the veils of deep
magnetism”, it lacks the knowledge that „the plains in it are a piece of the life of God.”34 He is
a man who first „disconnected from God” He then disconnected himself „from the past, from
the present – after all, he is destroying it – from a future that he does not rely on ... He's also
disconnected from the masses – he's just bouncing around. He has disconnected himself and his
individual parts are reduced, torn like mercury bullets in dusty nooks and crannies, inside him
– as in exile.”35 In summary, therefore, today's reduced man is „slipping out of the laws and
contexts ofthe clergy that are the only ones adequate to him”36 is “excluded from uniformity
because he is excluded from all unity”, especially from unity with „which is Unity, for he is
one.”37 Therefore, a person who cannot negate/deny that he is composed of a material intangible
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principle is on a certain “metaphysical swing” and therefore desires – albeit unconsciously –
for unity, harmony, for life in analogy with God's life, which is a plurality in unity.38

2. Internal and external form of the existence/being of a reduced human being
The consensus is evident on the plane of the interior, but they are also readable in human
works. In an attempt to summarise the many manifestations of reduction, fragmented over the
entire surface of his reflection on the reduced man and his age, it is true: „The age of the reduced
person is characterized by immorality.”39 This is manifested by unforemous and unthive
architecture reminiscent of a mammoth slum.40 Architecture refers to art, in which it is also
possible to see the loss of unity, which is the basis of beauty, and therefore contemporary art as
a faithful cast of reduced man is equally reduced.41 About musical art, it „renounces unequal
principles” and „begins to reduce”, which is called „atonic music, although it should be called
disharmony.”42 Such music does not unite and does not hurt the listener's soul, but worries him,
troubles him and his own being. Instead of sorting out the life of a wounded, now it hurts, stops
harmonizing, begin to teach and revolutionize.43 Painting art also began to shrink the inner
spheres. The reduction of painting began with naturalism (he reduced art to reproducing the
most material essence of nature, so what you don't see is nothing), it continued with
Impressionism (painting displays a momentary impression), pointilism (reduced Impressionism
to tiny hatches and points, similar to its inner self), cubism, (which shattered the mental and
material space for geometric formations), abstract painting (reduced the optical-emotional
impression to a reflex detached from sensory and emotional areas), until it reached the „last
exile of fine art”, which are “spooky stash of the sensual realm and orgiastic dens of surrealist
sexual painting.44 Strauss concludes the analysis by stating: „This is how art, which was
a function and functional unit of unity, became a piece of evil of applied ideology, a disparate
mixture of agitation, a whirl of incongruity, a very problematic sticker and, all too exparable,
the burden of life. Thus, art, when it reduced itself in particular, became a tool of reduction.”45
From a psychological point of view, I find it interesting to note that „a reduced person
is an unconscious fakir: he sleeps on sharp nails of angry dreaminess, bitter unconsciously
38
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and agitated sub consciousness with the look of a basilisk chooses the rupture of a desert flower
in anxiety and congestion.”46 All this emptiness (anxiety and congestion) originates in the
identification of a person with the designation of themselves as homo faber: „When we follow
such a normal cycle of the day, we see that immediately in the morning the darkness of the
night is driven by something sharp and the brain is washed away by the noisiest radio march
of some kind of musculatal delicacy... He enters the office or the factory in such a mental state
as if in a overcast shirt he came into the basement. Own heat is usually not enough to overheat
the interior space. Even desire and joy of the end of work soon get dull boredom, emptiness,
cleverly drifting into the cinema and mired and the carousel of emptiness moves on.”47
Another manifestation of reduced man is a reduction from decency, tradition and values:
„It is clear that the reduced man most lacks a link to values, not social, but spiritual. Tradition
is a belief about the connection, the consciousness of belonging, co-ownership to all the values
of the past. It is an internal attitude that we greatly lack... When a person strays from this bond,
when it is ified, he returns in himself to the forest creature, which has everything in front
of him, as well as the brilliance of a culture of personal and social...”48 It is in nature of reduced
man that it is also reduced from decency. Because he is unable to perceive the scale of values,
he does not even have a clue for moral graduation. Everything is just a momentary... Thus
to the thirty million victims of The Second World War... forgets as quickly as the sports section
of a newspaper has long forgotten... read on the first page... Murder, theft, recklessness, sexual
feat is just short stops on the smooth surface of the reduced interior.”49
The phenomenon of a similarly reduced man – standing „adversity in time, naked,
pathetic, bloody, with a stiff and hoarse heart” from which “goodness almost spilled” and death
belongs to the inventory of his daily messages50 – can be detected in all layers, paradoxically
also in religious people.51 The reduction of a religious person is manifested by the disproportion
between spiritual life (half a prayer book is praying) and morality (immediately afterwards they
make a moral faux pas, with a clear, of course short-term, reduced moral consciousness).52
In essence, these are people whose “inner and therefore religious life is adjective, it is
the summation of actions, not the escalation of the interior to the mechanism of decency towards
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God, not the surrender, infuriation and thus the gradual transformation of the inner and outer
man.”53

3. A sketch of the path to achieving the anthropological ideal of a united man
If the reduction of a person from the integrity of his personality is called schizophrenia
by Strauss54, then even for the process of unificationit is right to label medical terminology
as a „therapeutic experiment.”55 So what is the remedy, unification, organization of the
organically decayed, or therapy? The answer can be summed up in a sentence: in the acceptance
of a new consciousness,56 which “sees unity in many, in fruitful cooperation of complementary
values”, which has an „outline vertical, Gothic.”57 It is therefore the case that today's man
accepts the consciousness that „above all in himself, then with his surroundings and the whole
world, he forms an indiscable life and metaphysical unity, which is a natural and sociological
change of the community of saints.”58 This is a change of mindset, so that between biological
and religious consciousness there is unity, so that it is „natural science thinking synchronized
with the religious-philosophical.”59 After all, the clash of natural and cognitive thought in their
most perfect form, in the last truth - in the heart of Jesus Christ - is the completion of times,60
and the acceptance of God with all my heart is „the only recipe for healing man”61 because
“only Christian being will complete the unity of man in God.”62 Such a “united man with
himself and with the world through Christ will not be hysterically stared at the ever-impending
apocalyptic gallop,but in peace he will expect the coming of the Lord, for he knows that Christ
has come to come again.”63 He will therefore be full of „harmony in small and large, nature and
its examination, thought and faith, goodness and beauty in life.”64 Such a person is a man
of service, which is the antithesis of reduction.65 It is the basic attitude of the new man, in
the clear consciousness that „to serve means fullness, wealth that over sups and which is given”,
that „serve means to form.”66 Service is therefore an expression of a biologically thinking
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person who has achieved inner conformity through the focus on God and who is the ideal cell
of every society.67 However, if serving means to love according to God's example (since „God
himself has come, to serve all”68) and if this worship („by every act, every expression and
action”) is a connection with the eternal sacrifice of Christ69 („Man has one way: a short
connection through the eternal sacrifice of Christ”70), it is the pain integrating a service that has
the potential to heal man and thus seems to be an effective therapeutic or pedagogical
principle/procedure.

Conclusion
The analysis shows a number of closures and schematic pointers for the pedogogic
or psychological accompanying of today's “reduced person”, which has a lot to do with Strauss
or postmodern, despite the visible differences in the external context of life:
-

To offer impetus for the expansion of the materialist-evolutionist worldview and for
rethinking one's own worldview in a metaphysical-reliminous perspective;

-

To encourage changes that will mean an exemption from the grip of technology (e.g. IT
technology) and working pace; motivate you to redefine yourself from homo faber to homo
ludens,71

-

To help take a new look at the issues of death, dying and the meaning of life;

-

Bring to the search for silence, meditation, reflection, prayer;

-

Help cultivate artistic taste through the selection of quality music and figurative art;

-

Commit to compiling your ranking of moral values;

-

In the case of a believer, offer principles for analyzing the level of faith;72
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-

Motivate for practical and selfless service.
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Psychoterapie bolesti
Psychological Treatment for Pain
Laura Janáčková, Dagmar Škochová, Patrik Maturkanič
Abstrakt
Článek podává přehled možností o využití psychoterapeutických metod u akutní a chronické
bolesti. Zároveň chce ukázat, že prostřednictvím těchto psychoterapeutických možností, jakými
jsou například relaxace, autogenní trénink, meditace atd., lze dosáhnout vyvážený stav vedoucí
k pozitivním účinkům daného pacienta (snížení intenzity bolesti, tolerance bolesti). Především
by nám mělo záležet na tom, abychom skrze „psychoterapii bolesti“ dokázali co nejlepším
způsobem zvládat nesnadné obtíže, jež nám život přináší.
Klíčová slova: psychoterapie, akutní bolest, chronická bolest, léčba, zdraví.

Abstract
The article is presenting the options of usage of psychotherapeutical methods in case of acute
and chronic pain as well as it strives to demonstrate that by means of these psychotherapeutical ways as relaxation, autogenic training, meditation etc., it is possible to reach
a balanced state leading to positive effects for the patient (reduction of the intensity of pain,
tolerance of pain). We should do our best to apply this „psychotherapy for pain“ to cope with
the difficulties we face in our life.

Keywords: psychotherapy, acute pain, chronic pain, treatment, health.

Léčba bolesti je základním posláním medicíny. Požadavek biopsychosocialního
přístupu k pacientovi vede k využití široké škály možností ovlivňování bolesti, mezi které
můžeme zařadit i psychoterapii.
Psychoterapie je snaha po pozitivním ovlivnění zdravotního stavu a kvality života
psychologickými a psychofyziologickými prostředky. Psychoterapie zahrnuje působení
na pacienta eventuálně také na jeho blízkou sociální skupinu (nejčastěji rodinu) psychologickými prostředky s cílem změnit chování a homeostázu cílového objektu směrem k optimu
(Ciaramicoli & Ketcham, 2001). Nejčastěji se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu, a to jak
čistě psychického (zmírnění úzkosti), tak stavů psychofyziologických a psychosomatických.
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Adjuvantní psychoterapie se úspěšně využívá při komplexní léčbě závažných somatických
onemocnění (chronická bolest, nádorová onemocnění aj.) a psychoterapeutické techniky
a postupy jsou účinné i v prevenci burn-out syndromu přetíženého zdravotnického personálu
(Flor & Turk, 1990). Zásadně každý zdravotník by měl zaujímat k pacientům psychoterapeutický přístup, tj. přístup empatický (empatie znamená vcítění), chápavý, vstřícný
a profesionálně vlídný. Cokoli jiného představuje iatrogenii (Craig, 1999).
Psychoterapeut může pracovat s jednotlivcem (individuální psychoterapie), s rodinou
(rodinná psychoterapie), se speciálně sestavenou skupinou 5-15 pacientů (skupinová
psychoterapie), nebo skupinou větší (kolektivní psychoterapie). Podle stupně aktivity terapeuta
a pacienta dělíme psychoterapeutické postupy na direktivní (např. hypnóza, nácvik kognitivněbehaviorální terapie) a nedirektivní (dynamické psychoterapie, rogersovská psychoterapie).
Psychoterapeutické působení začíná aktivním vymezením terapeutického rámce
od prvního setkání zdravotníků s nemocným trpícím bolestí. Jak vyplývá z konceptuálního
modelu bolesti, pacient projevuje bolestivé chování, které má v sociální rovině za následek
odpověď okolí ve smyslu „utěšujícího chování“. Příliš výrazné utěšující chování a přebírání
veškeré odpovědnosti personálem či blízkými je stejně nevhodné jako chování bagatelizující
(Janáčková, 2008). Pacient musí již na počátku vztahu nabýt dojmu, že se ocitl v chápavém,
laskavém a pomoc zajišťujícím prostředí, že však pro zvládání své bolesti musí také něco dělat
sám. Bolest je doprovázena negativními emocemi. Nejčastější jsou úzkost, agrese, frustrace,
deprese s projevy bezmoci a beznaděje.
Všechny tyto emoce jsou psychoterapeuticky ovlivnitelné; základem postupu je
poskytnutí pocitu bezpečí a jistoty, ujištění o tom, že k tlumení bolesti budou použity všechny
účinné prostředky, informace o délce a míře bolestivosti chystaného zákroku, poskytnutí
možnosti pacientovi, aby se aktivně podílel na zákroku a mohl si vyžádat „oddechový čas“.
Člověk snáší bolest lépe tehdy, má-li její intenzitu pod vlastní kontrolou a může-li ji sám
regulovat (Honzák, 2005). Prožitek bolesti u dětí souvisí se strachem, s očekáváním bolesti
a s aktuálním stavem dítěte (únava, nevyspání, nuda atd.). Dětská reaktivita na bolest závisí
také na dřívější zkušenosti se zdravotníky. Ošetřování dětí by mělo probíhat za přítomnosti
jejich doprovodu (zpravidla matky), který znamená ve většině případů (kromě extrémně
úzkostné či hysterické matky) oporu a snížení stresu.
Malé děti často nevědí, jakým způsobem si od bolesti ulevit, a co vlastně v takové situaci
mají dělat. Zde je třeba je přímo učit bolest zvládat např. úlevovou polohou, klidem, odvedením
pozornosti atd. (Vymětal, 2003).
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Mezi konkrétní terapeutické techniky a postupy můžeme zařadit sugesci, hypnózu,
relaxaci, autogenní tréning, meditaci, imaginativní techniky, bio feedback, kognitivně
behaviorální terapii, dynamickou psychoterapii a logoterapii.
Sugesce znamená navození určitých myšlenek, představ, postojů, pocitů či přesvědčení,
sugestibilita je pak schopnost tyto „ne-vlastní“ myšlenky přijímat.
Hypnóza je přirozený stav změněného a zúženého vědomí, při kterém se změní činnost
mozku a přesouvá pozornost. Stav je charakterizován koncentrací pozornosti požadovaným
směrem, sníženou kritičností a zvýšenou sugestibilitou. V hypnotickém stavu mohou nastat
záměrně navozené fyziologické změny, například změny kožní teploty, krevního tlaku atd.
V současné době se používají různé techniky uvedení do hypnotického stavu, nejčastěji pomocí
koncentrace na jeden bod a následných hypnotických sugescí, které zajišťují jak požadované
zúžení vědomí, tak kontakt s hypnotizujícím. Jejich cílem není uvedení pacienta do hlubokého
hypnotického stavu, ale spíše snaha po maximálně účinné sugesci. Účinnost hypnózy tedy
nesouvisí s její hloubkou, hypnosugestivní postupy pomáhají též nemocnému zaměřit se na jiné
věci, odvrátit jeho pozornost a zaměřenost od bolesti (Hilgard & Hilgard, 1975). Využití
hypnózy se uplatňuje při tlumení jak akutní, tak chronické bolesti. O její účinnosti svědčí
snížená spotřeba analgetik při kombinované psychoterapeutické léčbě (Kratochvíl, 2001).
K zmírnění a odstraňování bolestí lze také využít posthypnotických sugescí (v hypnotickém
stavu se dává předem určitá sugesce např. týkající se bolesti a strachu).
Relaxace je stav sníženého psychosomatického napětí a slouží k uvolnění, odpoutání
se a intenzivnímu odpočinku. Mezi nejčastěji používané techniky patří autogenní trénink,
meditace, imaginace a biologická zpětná vazba (biofeedback).
Autogenní trénink je psychofyziologická metoda, která spojuje autosugesci
se systematickou koncentrací, s uvolněním celkového napětí a uvolněným psychickým
prožitkem.
Meditace je stav, kdy se bez zapojování vlastní vůle poddám současnosti. Příklad: sedím
na břehu moře, dívám se na zrcadlově lesklou hladinu a zcela se odevzdám náladě, poddávám
se okolnostem. Meditace je tedy volně neřízená cesta do vlastního nitra, rozjímavé uvažování
(Kratochvíl, 2002).
Imaginativní techniky využívají představivosti, kterou daná osoba nechává buď volně
plynout, nebo ji záměrně zaměřuje na určité téma. Mezi tyto techniky patří vizualizace, která
spočívá ve vyvolání zrakové představy harmonicky uspořádané krajiny, mořské pláže,
horského vodopádu a dalších pozitivně působících vjemů. Pomáhá nemocným koncentrovat se
na příjemný zážitek, a odpoutat tak pozornost od bolesti.
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Bio feedback - biologická zpětná vazba představuje relativně novou metodu léčení
chronické bolesti. Jde o využití volního ovlivňování průběhu fyziologických funkcí, které jsou
monitorovány na displeji tak, že pacient má možnost sledovat a kontrolovat, nakolik se mu
jejich ovlivnění skutečně daří. Během terapeutického sezení se pacient „učí“ dosáhnout u dané
funkce žádoucího průběhu (například snížit svalové napětí, dosáhnout EEG alfa aktivity, snížit
TK).
Kognitivně behaviorální terapie vycházejí z racionálního pojetí a z přesvědčení, že lidé
mají tendenci k logickému pohledu na svět. Podle těchto škol není člověk jen pasivním
příjemcem vjemů, ale jejich aktivním zpracovatelem. Vzhledem k tomu, že při chronické
bolesti je nejčastější doprovodnou psychopatologií deprese, je kognitivně behaviorální terapie
nástrojem, který pomáhá odstraňovat narušená kognitivní schémata. Z behaviorálních škol jsou
do celostních postupů přiřazovány též nácviky prvků chování, které mají nemocným pomoci
ve vypracování užitečnějších stereotypů, než jaké používali dosud (Janáčková, 2006).
Některé z forem dynamické psychoterapie je výhodné použít tam, kde se chronická
bolest stala „součástí životního příběhu“ a pomáhá (nevědomě) k zachování vnitřní stability
jedince nebo jeho rodiny. Dynamické psychoterapie se zaměřují jak na strukturu premorbidní
osobnosti, tak na evaluaci poškozeného sebevědomí a vytváření zdravých mezilidských vztahů.
Logoterapie pomáhá člověku nalézt smysl života a tento smysl naplnit. Logoterapeutický přístup se nejčastěji s výhodou uplatňuje ve fázích bilancování, tedy tehdy, kdy bolest
je součástí terminálních fází onemocnění, a také tehdy, když se nemocní trpící krutými bolestmi
ptají: „Proč zrovna já?“ Nalezení smyslu života ve splnění jeho poslání a v překročení hranic
vlastního já často přináší úlevu i od fyzického utrpení.
Možnosti využití jednotlivých psychoterapeutických metod a postupů u akutní
a chronické bolesti jsou znázorněny v tabulce č 1.
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Tab. č. 1.: Možnosti využití psychoterapeutických metod v léčbě bolesti
AKUTNÍ BOLEST
- kontakt, empatie
- odvádění pozornosti
- upozornění na nástup, zesílení bolesti
- informace o časovém rozvrhu
- sugesce-hypnóza
- posthypnotická sugesce-relaxace
CHRONICKÁ BOLEST
- empatie
- sugesce
- hypnóza
- posthypnotická sugesce
- relaxace
- meditace
- imaginativní techniky
- biologická zpětná vazba (bio feedback)
- kognitivně behaviorální terapie
- některé formy dynamické psychoterapie
- logoterapie

Závěr
Mírnění bolesti psychologickou cestou je nedílnou součástí komplexní péče
o pacienty s akutní a zvláště chronickou bolestí. V rámci psychoterapie bolesti je možné využít
sugesci, hypnózu, relaxaci, autogenní tréning, meditaci, imaginativní techniky, bio feedback,
kognitivně behaviorální terapii, dynamickou psychoterapii a logoterapii. Hlavním cílem těchto
metod je snížit intenzitu bolesti, dostat ji pod pacientovu kontrolu, naučit ho regulovat ji, zvýšit
toleranci k bolesti a též naučit pacienta se zbytkovou bolestí žít. (Tomanová Čergeťová, 2020).
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Motivation in the Context of the Finiteness of Human Existence
in the Psychotherapeutic Daseinanalysis
Motivace v kontextu konečnosti lidského bytí
v psychoterapeutické daseinsanalýze
Pavel Hlavinka
Abstract
The study deals in a broader sense with the issues of motivation through the lens of phenomenological daseinanalysis, as developed by the Swiss psychotherapists Medard Boss
and Alice Holzhey-Kunz. Particular emphasis is placed on the themes of the existence of beingto-death against the background of Freud's distinction between Erot as the instinct for life
and Thanat in the sense of the instinct for death. The interpretation of this existence is based
on a therapeutic guide consisting in introducing the client to the ability to accept the admission
of the impossibility of full fulfillment of wishes. The daseinsanalytical psychotherapeutic
effect, as is usually treated, consists in taking over one's own possibilities. Holzhey-Kunz,
however, believes that it is more necessary to allow anxiety, to have the courage to enter
the “Unverstehen“, which would be at the same time an opening to strangers and others.
The experience of the shipwreck and the essential character of the unfulfillability of the wish –
the existence is always incomplete, permeated by nothingness – is to bring a turn to readiness
and determination to take responsibility of the Dasein. At the same time, the supporting factor
is confidence in the power of wanting-not-wanting, i.e. in the well-being of so-called
Releasement (ger. Gelassenheit). Thus, daseinsanalytical psychotherapy can establish itself
as a pure practical philosophy applied in this context in its contemplative-meditative form,
which certainly requires an internally trained not only psychotherapist but also a client.

Keywords: Phenomenology, daseinanalysis, motivation, Dasein, being-to-death, instinct, need,
releasement, wish.

Abstrakt
Studie se zabývá v širším záběru otázkami motivace optikou fenomenologické daseinsanalýzy,
jak ji rozpracovali švýcarští psychoterapeuti Medard Boss a Alice Holzhey-Kunz. Akcentovány
jsou zejména témata existenciálu bytí-k-smrti na pozadí Freudovy distinkce mezi Erotem
jakožto pudem k životu a Thanatem ve smyslu pudu k smrti. Výklad uvedeného existenciálu
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se opírá o terapeutické vodítko spočívající v uvádění klienta do schopnosti akceptace
připouštění si nemožnosti úplného splnění přání. Podporujícím faktorem je přitom důvěra v sílu
chtění ne-chtění, tedy v blahodárnost tzv. ponechavosti (něm. Gelassenheit). Takto se daseinsanalytická psychoterapie může etablovat jako ryzí praktická filosofie aplikovaná v této
souvislosti ve své kontemplativně-meditativní formě, která zajisté vyžaduje již předem vnitřně
uchystaného nejen psychoterapeuta, ale i klienta.
Klíčová slova: Fenomenologie, daseinsanalýza, motivace, Dasein (pobyt), bytí-k-smrti, pud,
potřeba, ponechavost, přání.

Traditional psychology considers a motive as what drives a person to a goal, and can
distinguish within the subject-object view internal factors (instincts) and external factors
(incentives). Thanks in part to Sigmund Freud, whose “embedding“ into this model framework
we will build on, the effort will remain to uncover human existence as chained and intertwined
with the search for the obscure meaning of action, unfortunately reductively conceived as
a desire for pleasure. Like Husserl, Freud restitutes the issue of the subject as consciousness,
asking about the relationship between meaning and expression, symbol and its meaning. Just
as Husserl seeks to prove the real ground, the center of ratio, through the epoch and other
reductive procedures followed by an analysis of the constitution of the meaning of things, Freud
seeks a more original space of meaning to free our ego integrated with unconsciousness from
prejudice. From here it seems that a kind of intersection of Husserl's psychoanalysis and
phenomenology was the study of sensory (ger. sinnlich) forms of expression and understanding
them thanks to sens (ger. sinnhaft) forms, which in Freud were constantly translated into
the foundation of libido economics and symbolic language was sexuality. In Husserl's case,
then, everything phenomenally demonstrable found its support in the inescapable
transcendental, opposing the aspirations of the phenomenological method.73
Our short detour to the confrontation of Husserl with Freud should have led us to
a broader issue of interpretation and understanding of the semantic context of the self-planned
Dasein. When Freud talks about a person's life history on the basis of his extensive case studies,
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However, phenomenology warned us not to try to find simply an implicit relationship between the meaning of
content and figurative content (eg. the issue of dream interpretation). Michel Foucault points out, among other
things: „It is not permissible to directly identify the meaning and the image combined in a single concept of a
symbol as in psychoanalysis.“ Foucault, M. (1995). Sen a obraznost. Liberec: Dauphin.
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he commonly uses the term motive as an understandable and meaningful motive for action.
However, since he was still under the influence of the Cartesian method, all promising advances
in the hermeneutic direction ended in a meaningless lack of a chain of causal-factual
connections with which he supported his scientific method.
The motive, which can be thought of existentially as a concept subordinate to the holistic
ecstatic-temporal structure, ie. worries, Freud and with it the whole stream of psychologism
considers and processes in the sense of psychological cause. The illusory of real causality has
been shown differently by Hume, Kant or modern physics, but psychology seems to care and
either translates the semantic connections referred to a certain being (eg. clinical symptom)
appearing to be into a psychodynamic mechanism of causes and consequences (as a deterrent
example-handling manipulation model: stimulus-organism-response) or evaluates and
classifies a specific and irreducible Dasein by calculating statistics.74 We will now try to follow
Frease's symbolic phenomena eros (following the transition from the so-called instinct to life
to the analysis of desires and desires) and thanatos (from the so-called instinct to death to being
– to – death) in a daseinsanalytical way, in order to clarify the above-mentioned issues
of understanding human motives and their meanings.
The concept of instinct is an artificial construction for daseinanalysis and therefore,
of course, cannot even be viewed in its phenomenalization. Boss finds that this concept begins
to refer to instincts and natural primitive motives from about the 18th century onwards,
following Descartes' philosophical division of the world into object and subject. The instinct
is therefore close to the mechanistically and technically conceived control of objects by means
of a kind of internal drive spring. We can classify psychoanalysis among those anthropological
teachings that understand man as beings full of desires and needs. From the point of view
of Heidegger's existential analysis of Dasein, however, we find no support for justifying
the „dark inner urge“, we are always more addressed and challenged by one of our being's
possibilities. Thus, Boss destroys the instinct by converting a ready-made intrapsychic quantity
into a relational possibility, which can often fail freely and unrestrainedly. The striving
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Boss draws attention to the captivity of modern psychology in the physicalist, ie humanly inappropriate way of
thinking: „In summary, it must be reiterated, above all, that psychology, which operates on the terms“ psychic
cause “and“ psychodynamics, “squeezes the phenomena of human behavior which they study into a perspective
which is completely foreign to these phenomena. From this point of view, these phenomena can never be seen and
seen as what they are. At the same time, these psychological theories must like to reproach that they have remained
in the midst of the physicalist way of thinking that true natural scientists have long since surpassed. These
psychologies still consider the following phenomena on a regular basis as the effects of previous phenomena.
These previous phenomena then stimulate the aforementioned following effects and allow them to take place on
their own – ie causally, psychodynamically.“ Boss, M. (1992). Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad
Kněžno: Nakladatelství JJ.
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of Dasein to realization of reasonable existential possibilities can also be considered in the
modes of need, wish or predilection. These derivatives of concern are considered by Heidegger
(1927) in Being and Time as „wanting“ driven by the indefinite “it is.“ In desire, he understands
the Dasein through those possibilities that remain unsatisfactory in the reality of procurement,
and therefore the Dasein is forced to be constantly in advance, which is itself constantly
deceiving, as it closes by simply gravitating to something authentic grasping its timing. „When
Dasein, so to speak, sinks down into predilection, a predilection is not just objectively present,
but the complete structure of care is modified. Blinded its puts possibilities in the service of the
predilection.“75
According to Freud, he wants to achieve a state of delightful life prenatal or early
postnatal. Thus, the wish tends at the same time to the future as well as to the past – there
is an aspect of “paradise memory“ in it. From the point of view of the so-called scientific
psychoanalysis, we are witnessing an explanation of genetic, which always tries to go to
the objectively temporal beginnings of a person's history. Heidegger could offer from his
ontological arsenal in this case an existential interpretation based on the dichotomy
of endurance of being homeless (which may become a promise of authentic „domestication“
in the world) versus a fallen being (das Sein) among acquired beings (die Seiende).
Preliminary examination revealed the wish in existential analytics as an improper mode
of timing, as a manifestation of a motivational structure deeply and blindly ingrained
in the unfree relation to things and persons.
Despite this, psychologist Alice Holzhey-Kunz tries to incorporate desire as a derived
derivative of concern into the common vocabulary of daseinanalysis, which would then be
capable of greater differentiation and the resulting subtler psychotherapeutic work
in interpreting not only ontological but also ontic phenomena.76 Holzhey-Kunz does not see
the fall (existential Verfallen) as a non-free behavior (according to the author's often unreflected
confusion, Boss's daseinsanalysis is based), but as a behavior in which the Dasein is covered
by the release to endure the anxious homelessness.
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Heidegger, M. (1996). Being and Time. Translated by John Stambaugh. New York: State University of New
York Press.
76
„The phenomenon of being is a condition of the possibility for the appearance of the ontic, the beings as beings.“
Heidegger, M. (1987). Zollikoner Seminare. Frankfurt: Herausgegeben von Medard Boss.
In paragraph 7of Being and Time we can read about problem of ontic and ontologic phenomenon. The ontological
phenomenon transcends and enables the current presence of the ontic phenomenon. In our opinion, the
phenomenological concept of a phenomenon (ontological) is thought by Heidegger in later writings as a hidden
being. See for example: Rezek, P. (1993). Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: OYKUMENH.
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Like Heidegger, Holzhey-Kunz does not want to see the collapse with something
negative, in the sense of the convicting court: „But it is so strong that this accent will probably
always be rubbed in. Therefore, even in daseinanalysis, foreclosure is commonly used in its
literal sense and not as a terminus technicus.“77 Heidegger sees the decline in temporal motion,
which has no beginning or end, is a belief. The author sees this movement in the text interpreted
by us in the structure of the tuned timing from fear and anxiety to the inclination to the soothing
and domesticated “it“.
Holzhey-Kunz views wishes, which Heidegger described only as an ontic derivative
of concern, ontologically. The desire also leads to “being at home“, it has an ontologically
identical structure as forfeiture. The desire for the inhabitation of the world is ontologically the
desire to have the answer to the fundamental questions of being (residence, guilt). Desire,
ontologically meant, wants to be supported in the world by its meaning and intelligibility.
According to Holzhey-Kunz: „This ontological wish is manifested and expended in all ontic
ways of behaving, by no means only in desire.“78 The author sees the need as the determining
mode of the ontological wish “to be at home“ in the current technical age.79 If we attributed the
wish to an ontological, ie “to being and hidden“ dimension, then it would be worthwhile
to examine on this basis the dichotomy of conscious-unconscious (hidden) and thus contribute
to clarifying the relationship between psychoanalysis and daseinsanalysis.
The daseinsanalytical psychotherapeutic effect, as is usually treated, consists in taking
over one's own possibilities. Holzhey-Kunz, however, believes that it is more necessary to allow
anxiety, to have the courage to enter the “Unverstehen“, which would be at the same time
an opening to strangers and others. The experience of the shipwreck and the essential character
of the unfulfillability of the wish (the existence is always incomplete, permeated by nothingness) is to bring a turn to readiness and determination to take responsibility of the Dasein.
Regarding this accusation, which the author makes of the distorted daseinsanalysis,
it can be said that it is not completely unjustified. If the abode is found in anxiety mode and
if it is able to appropriately appropriate the voice of conscience, then its freedom to powerHolzhey-Kunz, A. (1987). Der Wunsch daseinsanalytisch wiederentdeckt. Daseinsanalyse. Zeitschrift für
phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie, 4, 51-64.
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Holzhey-Kunz, A. (1987). Der Wunsch daseinsanalytisch wiederentdeckt. Daseinsanalyse. Zeitschrift für
phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie, 4, 11.
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Let us recall in this context, for example, Heidegger's Die Frage nach der Technik. According to Heidegger, a
person is always placed in the ordering environment before any performance. In it, not only the manipulation of
man takes place by producing and satisfying his needs, but also in the environment of enforcing discovery, the
essential core of technology, which is the assembly (Ge-stell), may appear to him: „Enforcement gathers man to
order: The enforcing claim, which also includes man, the self-revealing as a matter-of-order supply of power is
an assembly.“ Heidegger, M. (1967). Vorträge und Aufsätze. Pfullingen: Neske.
77
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being becomes the freedom to choose one's options. The Dasein is released to accept one's own
finality. At the same time, it is important to emphasize that residence is not free in the choice
of this or that option or in the alleged act of the so-called free decision, of which he is proud.
It is necessary to get rid of the illusion that one's own possibilities, their release to them, are
a guarantee of what is called a free life. On the contrary, being in the norms of “it“ can lead
to this feeling of life much earlier. In the parts devoted to the concept of freedom within
the fundamental ontology, which, as the author herself admits, is not a mere ornament
for daseinsanalysis, but a guide according to which it explicitly focuses its actions, we stated
that the concept of freedom is grasping the truth of being. He manages to view his factuality
of being in the world as a fact that he knows about himself. Freedom, then, is the freedom
of acceptance and forgiveness of the final election as such. From this point of view, it is
necessary for the Dasein analysis that the client, in revealing his factuality (as he always is),
is also led to admit anxiety, ie. to accept the fundamental impossibility of fulfilling “the wish
to be at home forever“.
Another thematic field in which we define Dasein analysis against psychoanalytic
theories in our study of human motivational structures will be the relationship of man to death.80
Sigmund Freud has been developing his doctrine of two different instincts in living
beings, especially since 1920, when in his book Jenseits des Lustprinzips he opposed the instinct
for life, which most reflected the principle of pleasure, the instinct of death to bring living
organisms back to life. Being driven here primarily suggests the determination of internal stress
to death, which Freud understands as the absolute absence of tension. It is therefore possible
to deduce a similar structure, thanks to which we described the wish: namely, the tendency
to return to initial satisfaction. The past seems to be gaining ground here over the future.
In Freud's psychopathology, the instinct of death finally appears as the instinct of destructiveness and the premise of aggression.
Heidegger's existence of being – to – death is not an uncontrollable urge, but a founding
relationship to oneself, to one's self-being. Being – to – death themes the ultimate future, which
is to be a confirmation of the nothingness of existence (understand not as the nonsense of being,
but as the essential impossibility of grasping oneself while being in the world as a whole). Freud
puts the instinct of death against the instinct for life, but against being – to – death there can be
no being accepting and developing life, residence is always mortal.

See: Kunz, A. (1986). Todestrieb und Sein – Zum –Tode. Daseinsanalyse. Zeitschrift für phänomenologische
Anthropologie und Psychotherapie, 3, 98-109.
80
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These comparisons were not self-serving, because from them we will be able to derive
a strong critique of modern subjectivism, from which all the teachings about the self-confident
I, the identity of the Self, etc. are established. The knowledge of one's own finiteness is not
a certain acquisition of a certain partial knowledge of oneself. Every relationship to myself,
every type of self-care and understanding, is a way of expressing my relationship to the fact
of finiteness in the extreme sense. It is the knowledge of the uncertain and fundamentally
impossible to find any clue from which the search for apodicticity could emerge, in the direction
of, for example, Descartes' self-confidence of the doubting subject.
However, both Eros and Thanatos go in objective time from the uncertainty
of movement to the pleasure of immobility, to the fusion (mostly by erotic release)
or destruction of the lone ego. Mortality as such, however, does not appear in Freud as a separate
topic, because the instinct of death is only an example of the so-called deviation from an open
attitude to one's own death. Medard Boss proves these connections with classical findings, from
which he then has two extreme possibilities of relating to death: 1. Panic fear of it, because it is
the destruction of everything. 2. Relaxed well-being (gelassene Heiterkeit) in anticipation
of returning to the womb of all being. Here, Heidegger's being – to – death is already interpreted,
perhaps under the influence of the book Gelassenheit (eng.translat. Releasement).
Young children are allegedly not afraid of death before puberty, because they do not
consider themselves self-righteous, but understand themselves, of course unconsciously,
as beings whose subjectivity is not borne by themselves, they are protected and established
by what transcends them. – And these are the parents. According to Bosse, if such a child dies,
he leaves the world with peace. On the contrary, the fear of death, which is all the greater, easily
ensues after puberty: „... he more explicitly and exclusively the adolescent experiences himself
according to the spirit of the modern age as a subject that creates himself, is closed in himself
and rests only on himself. he can only fear death as the ultimate destruction of all things and
panic before it.“81 Most of the time, however, the Dasein, under the influence of the soothing
and explanatory “it“, deviates from death and does not admit it as the best option that no one
will take away from him. We no longer need to mention that the inclination to death leads
to the widely understood punctuality and responsibility that it only opens up and allows
an authentic understanding of the Daseins of others. The therapeutic effect of accepting
the admission of the impossibility of full fulfillment of desires becomes clearer from the point
81

Boss, M. (1992). Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžno: Nakladatelství JJ.
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of view of comparing Freud's dualism of Erot and Thanat – Cartesian objectifications of the
original dynamics of self-acquisition by anxiety. Confidence in the power of will-not-want, that
is, in the benevolence of greed, will, however, distribute such anxious self-acquisition to us
as well as our ridiculous and tragic ego.
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Vybraná specifika sociální percepce
a komunikace u lidí s poruchou autistického spektra
Selected Specifics of Social Perception
and Communication of People with Autism Spectrum Disorder
Diana Jiřištová
Abstrakt
Příspěvek pojednává o vybraných specifikách v sociálním vnímání a komunikaci u lidí
s poruchou autistického spektra. Volně navazuje na předchozí příspěvek, věnovaný smyslovým
specifikům u lidí s PAS. Smyslová a sociální specifika jsou u těchto lidí propojena; jejich
způsob vnímání zásadně ovlivňuje i jejich sociální chování. Příspěvek se stručně věnuje
odlišnostem v očním kontaktu, používání jazyka, dodržování společenských pravidel,
projevování empatie. Několik myšlenek je věnováno také touze po dokonalosti vlastní činnosti
a obtížnému přijímání kritiky; obojí souvisí často se sníženým sebehodnocením lidí s PAS
a komplikuje jim uplatnění vloh a schopností. V závěru je krátce zmíněna problematika
stimmingu (sebestimulace), která není přímo sociálním chováním, ale patří k těm typickým
projevům lidí s PAS, které jsou nápadné a vnímané jinými lidmi a tudíž ovlivňují sociální
komunikaci nepřímo.
Klíčová slova: sociální percepce, sociální komunikace, porucha autistického spektra, oční
kontakt, jazyk, empatie, společenská pravidla, perfekcionismus, stimming.

Abstract
The article deals with selected specifics in social perception and communication of people with
autism spectrum disorders. It is connected with our previous article, devoted to sensory
specifics of people with autism spectrum disorder. Sensory and social specifics of these people
are intertwined; their way of perception influences also their social behavior. This article shortly
describes the differences in eye contact, language use, adherence to social rules, expression
of empathy and acceptance of criticism; both are often connected to lower self-image
of the people with autism spectrum disorders and complicates the use of their talents
and competencies. In the end the issue of stimming is mentioned. This type of behavior is not
exactly social behavior, but it belongs to those typical behavioral patterns of the people with
autism spectrum disorder, that catch the eye of other people and thus influence the social
communication in an indirect way.
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Keywords: social perception, social communication, autism spectrum disorder, eye contact,
language, empathy, social rules, perfectionism, stimming.

Úvod
V návaznosti na předchozí příspěvek, týkající se specifik smyslového vnímání u osob
s PAS, si tento příspěvek klade za cíl seznámit čtenáře s nejtypičtějšími specifiky sociálního
vnímání a komunikace. Odlišné projevy v sociálním chování jsou se smyslovým vnímáním
částečně provázány. Příspěvek je určen především pro čtenáře, kteří se s problematikou PAS
teprve seznamují. Jedná se o článek informativní a velmi stručný: nabízí kratičké vhledy
do problematiky vybraných nejvýraznějších odlišností v sociálním chování lidí s PAS.
Důkladnější analýzu jednotlivých odlišností nalezne čtenář např. v titulech, doporučených
v závěru článku a mnoha dalších, které jsou již dnes v češtině dostupné. I velmi stručná znalost
těchto odlišností však může čtenáři usnadnit kontakt s člověkem s PAS a lépe mu porozumět.
Příčiny popsaných odlišností v sociálním chování jsou totiž velmi často nerozpoznány nebo
zaměněny za jiné. Jeden příklad za všechny: Člověk, s nímž komunikujeme, se dívá stranou
a ne na naši tvář. Nejčastějším prvním vysvětlením je, že ho naše sdělení nezajímá. Pravdou
může být pravý opak: daný člověk hltá každé naše slovo, ale oční kontakt je pro něj příliš
intenzivní, až zraňující. Pro osobu s PAS je taková situace velmi častá. Na následujících
stránkách nalezneme několik dalších příkladů podobných odlišností.
Podle Kateřiny Thorové (2006), jedné z prvních českých badatelek v oblasti autismu,
tvoří odlišnosti v sociálních projevech dvě ze tří nejpodstatnějších charakteristik PAS: narušená
sociální interakce, komunikace a představivost (omezená kreativita, projevující se např.
stereotypní hrou). Protože jsou odlišnosti v sociálních projevech často nápadné na první pohled,
je pro dítě i dospělého člověka s PAS důležité být si těchto odlišností vědom a dokázat o nich
podle svých možností komunikovat; stejně tak je důležité, aby typické projevy PAS znala široká
veřejnost, protože jejich příčina bývá často nepochopena nebo zaměňována s jinou (u dětí se
zanedbáváním, “rozmazleností”; u dospělých s patologickou přecitlivělostí, egoismem, emoční
oploštělosti). Děti i dospělí s PAS dostanou často několik odlišných diagnóz, než dostanou
diagnózu PAS, jak již bylo zmíněno v předchozím příspěvku.82 Zastřešující kategorie označení
PAS – poruchy autistického spektra – je volena proto, že popsaná specifika jsou poměrně

Srov. Jiřištová, D. (2019). Vybraná specifika smyslového vnímání u lidí s poruchou autistického spektra.
Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, 6 (4), 409-423.
82
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typická pro různé typy poruch autistického spektra, nezávisle na tom, nakolik je daný člověk
schopen verbální komunikace.
1. Oční kontakt
Absence nebo nedostatek očního kontaktu je jedním z nejnápadnějších projevů PAS.
Osoby s PAS vnímají oční kontakt obvykle velmi intenzivně a snesou ho jen po krátkou dobu;
zde se projevuje provázanost se smyslovým vnímáním. Dále je nedostatek očního kontaktu
projevem slabé schopnosti osob s PAS dekódovat neverbální sdělení obecně: nedokážou
rozklíčovat (zpravidla emoční) význam, který osoby bez PAS z očního kontaktu dokážou
vyčíst. Této dovednosti je část osob s PAS schopna se naučit; vyžaduje to však roky zkušeností
a většinou i odborného poradenství a tréninku. Oční kontakt způsobuje osobám s PAS často
intenzivní úzkost (Patrick, 2011). Proto jim bývá doporučováno např. dívat se komunikačnímu
partnerovi na kořen nosu nebo “za něj”. Takový pohled sice někdy nepůsobí úplně přirozeně,
nicméně naplňuje sociální potřeby komunikačního partnera bez PAS (Patrick, 2011). Někteří
lidé s PAS (menšina) naopak do očí upřeně zírají, ovšem obvykle také bez porozumění
neverbálnímu sdělení. Jako další důvod slabšího očního kontaktu spatřuje Grandin (2015)
fixaci lidí s PAS spíše na lidská ústa, než na oči. Jedním z důvodů může být horší diferenciace
akustických detailů; u většiny lidí s PAS výrazně převažuje vizuální vnímání. (Grandin, 2015)
Někdy se také natáčejí k hovořícímu uchem, aby lépe porozuměli a odfiltrovali okolní šumy.
Zkušenost Hany, dospělé ženy s PAS, výmluvně dokládají její slova: „Běžně mě
obviňovali, že „neposlouchám“. „Ale ano, poslouchám tě“, namítla jsem a od slova do slova
jsem jí zopakovala každé slovo, protože jsem ji opravdu pozorně poslouchala. To se opakovalo
za sebou několikrát, až nakonec máma zlostně odešla a zabouchla za sebou dveře. To se mi
stávalo všude a v 25 letech jsem přišla na to, že když lidé říkají, že je neposlouchám, myslí tím,
že se na ně nedívám. Poslouchat znamenalo dívat se. Tedy opak toho, co žádali. Vtip byl v tom,
že když jsem se začala lidem dívat do tváře, nerozuměla jsem, co říkají, protože jsem nemohla
přeložit jejich slova do obrazů a tak mi jejich řeč zněla jako čínština. Nedalo se totiž vnímat
jejich tvář a zároveň si vizuálně překládat slova do obrazů. Takže jsem lidem přestala rozumět,
co říkají, ale zato mě měli mnohem raději. Stačilo se dívat, přikyvovat a byla jsem hned
oblíbená. Předtím, když jsem skutečně poslouchala, ale nedívala se, pamatovala jsem si každé
slovo i léta nazpátek a hluboce jsem prožívala radosti a starosti druhých. Odkdy se poslušně
dívám, zachytím asi desetinu toho, co mi řeknou a tak vlastně ani nevím, co druhé těší nebo
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trápí. Ale lidé jsou díky tomu mnohem spokojenější a mé vztahy s lidmi se díky tomu zlepšili
o více než 80 %.“ (Hana, členka soukromé skupiny pro lidi s PAS na sociální síti).
2. Neobvyklé používání jazyka
Jazyk používáme v doslovném nebo přeneseném smyslu (metafory, přirovnání, slovní
hříčky, sarkasmus, idiomy). „Chápání obrazné řeči vyžaduje od posluchače schopnost
porozumět jemným vztahům mezi slovy a větami, odvozovat význam sdělení spíše z minulé
zkušenosti než z přímého pozorování a vcítit se do myšlení druhého” (Patrick, 2011, s. 28).
Vyžaduje také aktivní zapojení představivosti, což je pro osoby s PAS často velký problém:
jejich představivost je obecně omezena, nebo ji dokážou zapojit jen v úzkých oblastech svého
zájmu. Tito lidé často nedokážou rozpoznat, zda je výrok myšlen vážně nebo v žertu, což
způsobuje řadu nedorozumění a může osoby s PAS sociálně velmi handicapovat a vyčleňovat.
Nepochopení ironie nebo sarkasmu je natolik častou charakteristikou lidí s PAS, že už poněkud
“zlidovělo”. Přesto se dnes a denně lze setkat se situací, že matka nebo učitel sdělí dítěti s PAS,
že “já se z tebe zblázním”, “piješ mi krev”, “ty jsi ale kvítko” apod. Tyto výroky nemají většinou
pro dítě žádnou informativní hodnotu, bez vysvětlení ho pouze vyděsí nebo znejistí.
I dospělému s PAS trvá velmi dlouho, než pochopí různé jemné nuance ve vyjadřování, protože
má tendenci chápat řečené doslovně.

3. Projevy empatie
Empatie je jednou ze schopností, která je lidem s PAS často téměř upírána. Empatií
rozumíme schopnost chápat myšlenky a city druhých lidí, spolucítit s nimi, dokázat se vcítit
do jejich situace. Osoby s PAS často působí bezradně, když se jim jiný člověk svěří například
s nějakým problémem. Ne vždy je však příčinou nedostatek nebo absence empatie: někteří lidé
s PAS naopak natolik spoluprožívají pocit druhé osoby, že jím jsou téměř paralyzování
a nedokážou od něj zaujmout odstup. U jiných osob s PAS je někdy vcítění do emocí druhého
skutečným problémem: dokáží vyjádřit pochopení či podporu až když situaci rozumově
analyzují, zváží její důsledky a srovnají ji například s vlastním minulým prožitkem. Lidé s PAS
obecně potřebují obvykle více času a informací, aby pochopili a vžili se do situace druhého
(Patrick, 2011).
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4. Společenské zvyklosti, pravidla, etiketa, zdvořilost (Maturkanič, 2020)
Zdvořilost
Tato oblast představuje pro osoby s PAS jednu z nejnáročnějších oblastí sociálních
dovedností. Mnoho lidí s PAS nechápe účel zdvořilosti a etikety; jejich oslabené vnímání
sociálních vazeb má za následek, že jim tyto zvyklosti připadají nadbytečné a nesmyslné.
Mnoho dětí s PAS nechápe a nerespektuje vykání, velmi dlouho trvá, než se naučí zdravit
a i pokud tyto zvyklosti dokážou dodržovat, mnohdy nechápou jejich účel a uplatňují je
mechanicky; toto můžeme pozorovat např. v případě, že dítě s PAS, které se naučí zdravit,
zdraví každého člověka, kterého potká na ulici nebo říká “Dobrý den” bez rozdílu dětem
i dospělým. Okolí toto chování přivádí do rozpaků nebo v horším případě se dítěti s PAS
vysmějí; tím se často toto naučené chování oslabuje a dítě zdravit odmítá. Může trvat roky, než
se naučí rozlišovat okolnosti, za jakých zdravit a za jakých ne (např. opakované setkání,
neznámý člověk) a jakým způsobem. Vzhledem k tomu, že lidé s PAS bývají orientováni
vizuálně, výuce těchto dovedností může výrazně pomoci rozkreslení a návody. Pro děti v této
oblasti v češtině existuje např. Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou
autistického spektra (Straussová, Knotková, Mátlová, 2010), který zohledňuje vizuální vnímání
a umožňuje touto formou vstřebat maximum informací ze sociálního světa.

Pravidla
Další významnou oblastí společenského chování jsou pravidla. Mnoho společenských
pravidel je nepsaných nebo sice psaných, ale uplatňovaných v různé podobě podle okolností;
toto představuje pro lidi s PAS významnou překážku v jejich pochopení, protože je nedokážou
intuitivně rozpoznat na základě chování ostatních lidí. Obvykle potřebují názorné předvedení
a rozumové vysvětlení. Někdy je tato nechápavost mylně interpretována jako záměrná drzost
nebo snaha provokovat. Osoby s PAS také často interpretují již pochopená pravidla velmi
rigidně; např. pravidlo, že máme říkat pravdu, uplatňují i v některých nevhodných situacích,
(dítě řekne neznámé paní, že je tlustá a nechápe, proč je to nevhodné; řekne spolužákovi
neomaleně na rovinu, že mlaská, barvy jeho oblečení se k sobě nehodí apod.). Z jeho pohledu
se jedná o pravdu, ale nedokáže rozpoznat vhodný kontext; opět se je schopno naučit do velké
míry kontexty rozpoznávat, avšak obvykle až v dospělém věku po mnoha bolestivých
zkušenostech s odmítnutím a vyjádřením nelibosti komunikačního partnera. Dítě nebo dospělý
s aktivnější formou PAS může dodržování pravidel rušivě vyžadovat po jiných lidech:
napomíná chodce, přecházející na červenou, předbíhající ve frontě apod. Přitom si nemusí
všimnout, že daný člověk pravidlo porušuje oprávněně: semafor je porouchaný, předbíhající
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člověk se předem zeptal a bylo mu to umožněno. Grandinová (2015) doporučuje lidem s PAS,
aby si vypracovali s pomocí podpůrné osoby seznam nejzásadnějších pravidel a nejčastějších
výjimek. Pro děti s PAS, které hůře rozumí sociálním pravidlům (např. jak oslovit různé lidi,
ale také pravidla doteků ve společnosti apod.) se velmi osvědčují kartičky s nákresy vhodného
a nevhodného chování (např. Čadilová, Žampachová, 2017).

5. Stimming
Stimming (stimování) je termín, používaný pro sebestimulaci pomocí opakovaných
pohybů různého typu – mačkání předmětů, okusování, olizování, mrkání, pohyby celým tělem,
různé zvuky – tato aktivita může zahrnovat projevy všech smyslových modalit. Někdy se jim
říká stereotypní chování a jeho cílem je zmírnit napětí, úzkost, tenzi obecně. Nejedná se přímo
o projev sociálního chování, ale obvykle vyvolává výraznou sociální odezvu (většinou
negativní). Proto ho do tohoto příspěvku také zařazujeme. Tento typ chování je spojován s lidmi
s PAS, ačkoli podobné projevy mohou v mírnější podobě vykazovat i lidé bez PAS. Lidé s PAS
ho však na rozdíl od ostatních obvykle nedokážou ovládnout nebo skrýt – tím přitahují sociální
pozornost a stávají se nezřídka terčem vtipů nebo odsouzení (např. u dětí ve třídě, pokud
neustále s něčím manipulují, nedokážou obsedět na židli nebo dělají stereotypní pohyby
a zvuky). Někdy je stimming natolik nápadný, že velmi komplikuje i zapojení dospělého do
pracovního kolektivu, ačkoliv je v absolutní většině případů neškodný, nahraditelný méně
rušivým projevem nebo ho lze provozovat na vhodném místě v pracovních přestávkách (WC,
odpočinková zóna). (Grandin, 2015)
Možnost uvolnění tímto způsobem může zcela zásadně pomoci dětem i dospělým s PAS
zvládat nároky a tenze běžného dne, které nabývají na síle vlivem zvýšené citlivosti
(www.autismparentingmagazine.com).
6. Zvýšená sebekritičnost, touha po dokonalosti, obtížné přijímání kritiky
Všechny oblasti, zmíněné v názvu této kapitoly, mají společného jmenovatele: sníženou
sebeúctu. Lidé s PAS se kvůli svým odlišnostem obvykle setkají s mnoha projevy nepochopení,
odmítnutí, někdy I pohrdání a výsměchu. Zároveň mají vlivem svých specifik oslabené vnímání
jáské struktury a obtížněji budují svou identitu (srov. Thorová, 2006). Toto vše snižuje jejich
sebehodnocení a zvyšuje nároky na kvalitu vlastní činnosti tak, aby obstáli ve svých vlastních
očích i v očích jiných. Někdy je tato touha po dokonalosti natolik silná, že se osoba s PAS
neodváží prezentovat výsledky své činnosti na veřejnosti, ačkoliv jejich úroveň je velmi dobrá.
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Extrémní reakce na kritiku a silný perfekcionismus bývá nápadný již u dětí s podezřením
na PAS. Dítě např. roztrhá svůj obrázek, pokud dostatečně nevystihuje zamýšlený předmět nebo
při kritice, jakkoliv jemné, směřované na jeho chování, dostane meltdown.83 Dospělý člověk
s PAS může zničit dlouhodobě vyráběné dílo kvůli malé vadě; nezveřejní výsledky své práce,
protože neodpovídají jeho perfekcionistickým nárokům. Protože tyto projevy se mohou
vyskytnout I u lidí bez PAS (u dětí v batolecím věku jsou obecně typické), je těžké odlišit
příčiny daného chování. U dětí s PAS je toto chování výraznější a dlouhodobější; zatímco
u batolat ustupuje s věkem a je nahrazeno vyšším stupněm spolupráce a rozvojem kompetencí,
u dětí s PAS zůstává často stejně infantilní až do pozdního školního věku; při afektu jeho
chování odpovídá věku batolete – lehne si na zem, neovladatelně křičí, ubližuje sobě nebo
druhým (bouchání, škrábání, nadávky).84 Dítě nebo dospělý může být náročný nejen na sebe,
ale i na okolí. Typickým příkladem je dítě, opravující učitele nebo spolužáky v drobných
nepřesnostech. Temple Grandin (2015) doporučuje těmto lidem trénink rozpoznávání produktů
činnosti na kvalitativní škále: od vynikajícího po málo kvalitní, ledabylý. Lidem s PAS mohou
názorné ukázky kvality různých produktů pomoci realisticky hodnotit výsledky vlastní činnosti
a přijmout drobné nedostatky, jichž je těžké nebo nemožné se vyvarovat, aniž by popřeli
význam práce nebo díla (černobílé vnímání všechno/nic rozšířit o rovinu něco více/něco méně).
Současná literatura nabízí také stále více srovnávacích studií projevů PAS u žen a mužů
– do popředí se dostává zejména fakt, že ženy v mnohém větší míře “sociálně maskují” a svůj
způsob myšlení a chování před okolím skrývají. Konkrétní tituly, věnující se této problematice,
zmiňujeme v závěru příspěvku. Učitelům, setkávajícím se s žáky s PAS může pomoci
rozklíčovat projevy PAS některá z příruček, věnující se této problematice (např. Vosmík,
Bělohlávková, 2010).
Závěr
V článku jsme se věnovali stručnému popisu některých odlišností v sociálním chování
lidí s PAS, které bývá zdrojem mnohdy zbytečných nedorozumění mezi lidmi s PAS a lidmi
“neurotypickými”. Toto krátké pojednání bych ráda zakončila několika myšlenkami Temple
Grandin, která z vlastní dlouholeté zkušenosti a zkušenosti mnoha dalších lidí s PAS, kterým

Meltdown - “výbuch” emocí u člověka s PAS, způsobený nahromaděným emočním napětím bez možnosti
nahromadění předejít nebo ho uvolnit postupně. Může se projevovat neovladatelným křikem, pohyby, házením
předměty apod.
84
Afektům a jejich zvládání je věnována výborná publikace Al Ghaniho Divoké zvíře (2014).
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se věnuje, vidí jako velkou chybu snahu udělat z lidí s PAS lidi “normální”, “nepodivíny”. Jako
reálný a žádoucí cíl vidí schopnost lidí s PAS být sociálně funkční. Tito lidé se dokážou naučit
sociální pravidla, ale nikdy nebudou mít stejný podtext sociálně emocionálních souvislostí,
které má většina ostatních lidí. Lidé s PAS, kteří našli uspokojivou práci a vztahy, se obvykle
směli věnovat své oblíbené činnosti a nebyli nuceni fungovat ve společnosti lidí, kteří kladli
zásadní důraz především na sociální dovednosti. Dokázali si vytvořit okruh přátel a známých
na základě společné činnosti v oblasti, v níž vynikali a která je intelektuálně stimulovala. Slovy
Temple Grandin: „Geekové omdlévají nad novou technologií, kterou vytvářejí; sociální
“závisláci” omdlévají, když mohou s touto technologií komunikovat a předvádět ji jako symbol
svého postavení. Je jedno z toho lepší než druhé? Podle mého názoru ne.” (Grandin, 2015,
s. 212).
Dále doporučuje, aby rodiče a pedagogové respektovali vrozené zájmy dítěte
a podporovali jejich vyjadřování. Každý člověk, bez ohledu na úroveň dovedností, IQ nebo
sociálních schopností, se může stát platným, přispívajícím členem komunity. Cílem je přimět
osoby s PAS, aby našli smysl ve svých vlastních životech, ne v napodobování životů jiných lidí
(k čemuž mají lidé s PAS výrazný sklon z důvodu obtížnějšího budování identity a často slabší
podpory okolí). Výstižný a komplexní popis vnitřního prožívání lidí s PAS nabízí dnes již
mnoho publikací. Pro zájemce o tuto problematiku doporučuji například Wendy Lawson: Život
za sklem (2008 – pocit jinakosti a oddělení od okolního světa), Josef Schovanec (2014):
O kolečko míň (sdílená zkušenost autistického prožívání, alarmující popis chybných diagnóz
před stanovením diagnózy PAS), Podivný případ se psem od Marka Haddona (2003 – prožívání
dospívajícího s PAS), specifika projevů PAS u žen velmi dobře popisuje např. publikace
Aspergerka (Simone, 2018).
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Duties and Rights of Medical Staff
and their Positive Attitude to the Sick (Ethical Aspects)
Povinnosti a práva zdravotnického personálu
a jeho pozitivní vztah k nemocným (etické aspekty)
Patrik Maturkanič, Jaroslav Zeman
Abstrakt
Napsání této odborné studie předcházelo několik osobních zkušeností, respektive návštěv
zdravotnických zařízení v roli pacienta, ale i odborného konzultanta. Z obojího pohledu bude
v návaznosti na stanovené téma vytýčené i metodické zpracování, kdy v šesti základních
kapitolách (Ve službě životu, V souladu se svědomím k prospěchu pacienta a k respektu vlastní
autonomie, Povinnost pravdivých informací v kontextu vzájemné důvěry, Tajemství, Povinnost
vzdělávání a Profesní kolegialita, respekt) chce autor příspěvku dospět i k určitým dílčím
výsledkům. Ty mají čtenáře přivést nejen k teoretickému zamyšlení, ale především
k inspiračním cílům, o kterých pojednává i závěr této práce.
Klíčová slova: lidský život, hodnoty, sociální oblast, trancendentno, duše.
Abstract
The starting point for writing this expert study was preceded by several personal experiences
or visits to medical facilities, as a patient, but also as a professional consultant. From both
perspectives, a methodological elaboration was also set out in the context of the given topic,
when in six basic chapters (In the Service of Life, Consistency to the Benefit of the Patient and
Respect for Own Autonomy, Obligation of Truthful Information in the Context of Mutual Trust,
Secrets, Duty of Education and Professional Collegiality , respectively), the author of the paper
wants to reach some partial results. They are supposed to bring readers not only to theoretical
reflection, but mainly to the inspirational goals discussed in the conclusion of this work.

Keywords: man, medic, professionalism, patient, life.
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Introduction
Any human profession is, in its own way, rare and thus noble, as long as it serves
the good of man (a life of the mutual gift of love).85 From this point of view, in the context
of the presented contribution, we also perceive the important mission of medical staff, which is
undoubtedly important for the life of each of us. After all, we are beings so many times prone
to the instability of our bodily boxes and are so many times dependent on the professional help
of others. On the other hand, in order to be protected and to have a certain guarantee of safety,
these people, to whom we sometimes literally “surrender“ our lives to their hands, are bound
by certain Ethical Rules. They then derive certain responsibilities and rights to have a positive
response to those in need of their health care, i.e. to the sick. This expert study aims to open
this sometimes sensitive topic and touch on some areas, and thus contribute to the professional
responsibility of staff and at the same time to better patient (client) satisfaction.

1. In the service of life (human dignity)
The most precious thing each of us has is the human life that has been given to us
through our biological parents. We need to take good care of it to ensure the best physical
and mental condition that affects the happy course of our existence. In this context, we often
have a duty to care for the health of our loved ones or to be the best guarantee for those
for whom we are responsible. Being in the service of life is a priority task especially for those
whose profession is to directly take care of the content of our already mentioned boxes. There
is no way to protect them in an uncompromising way and by all means that allow human dignity.
When we talk about life at this point, it is good to realize in what time horizon it begins
in connection with our immortal souls.86 We do not want to forget the other important element
of man, and that is the reality of his earthly departure, in other words, for the transcendentalminded man, the separation of soul from body.87 It follows that in the whole life process
of the human individual from its beginning to its end, or last exhalation, we should be those
for whom the value of life is the highest goal and celebrating the mission that everyone can
serve in their jobs.

Cf. Šulík, I. (2007). Má láska v individualistickej spoločnosti miesto? Pútnik svätovojtešský, 88(1), 35.
Cf. Kohák, E. (2011). Zelená svatozář. Praha: Sociologické nakladatelství.
87
Cf. Hospodár, M. (2017). Pastorálna psychológia. Prešov: PU GTF.
85
86
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2. In accordance with conscience for the benefit of the patient and respect for one's own
autonomy
We will not be wrong to say that respect for the patient's conscience (the patient has
the same duty to the doctor) is one of the fundamental rights of human freedom. This mutual
agreement of both parties is a fundamental prerequisite for mutual respect. If we translate our
thinking into life practice, where, for example, a doctor proposes a certain treatment
to a seriously ill person who rejects it in the competence of his free decision, it is appropriate
to respect his wishes. The same is also the case where the patient should not, by various means,
enforce interventions from the attending physician, which the physician considers to be morally
wrong in accordance with his / her conscience. With this mutual autonomy, 88 we declare not
only a professional approach but above all the greatness of a person who is in a position
of sometimes sensitive issues, such as the health of the human individual.
3. Obligation of true information in the context of mutual trust89
Every person, regardless of gender, race, age, social status or religion, deserves respect
and a dignified sanctity worthy of the human individual.90 Associated with this is the right
to the truth, or rather the truths, concerning his person that deserves the highest position of its
dignity, which truly makes us internally free. It is also sometimes the case in difficult situations
between a doctor and a patient that the question of how to speak about the severity of the
patient's diagnosis has been raised at the personal communication level.91 Sometimes
a competent health professional is tempted to obscure some important facts to a patient
for humane reasons. We start from the fundamental facts that mental resilience is closely linked
to the physical side of each individual. It is therefore important that the doctor, as a mature and
experienced person in his field, best assess which moment can be considered the most
appropriate and therefore most sensitive to acquainting him with the true facts about
the patient's health. In this dialogue atmosphere of intimate and completely correct meeting

Cf. „In contemporary medical ethics, the issue of patient autonomy remains one of the key topics. Two extremes
often occur. Either healthcare professionals disrupt the patient's autonomy, or the patient himself or his loved ones
or other social support groups exercise their autonomy in a way that borders on irresponsibility and narcissism.“
Lepeška, J. (2017). Biopsychosociální aspekty nemocných s diagnózou jaterní cirhózy. In Kučírek, J. a kol.
Aplikovaná psychologie. Vybraná témata. (p. 207). Praha: Grada.
89
Cf. Medzihorský, Š. (1991). Asertivita. Praha: Elfa.
90
Cf. Heschel, A. J. (2017). Kdo je člověk? Praha: OIKOYMENH.
91
Cf. Dolista, J. (2012). Úvod do bioetického myšlení. Plzeň: ZU.
88

663

of two absolutely humanly equal partners (doctor – patient)92 we perceive the human value
of a person in a professional and sensitive way.93

4.

Secrecy
Human life is marked by various circumstances, such as the environment in which

the cycle of each human individual takes place. One such place is our various medical facilities,
where we meet not only patients (clients), but especially our colleagues, with whom we share
so many common areas, medical and nursing rooms, laboratories and even changing rooms.
In addition to holding different professional positions, we are also people of different cultures
and customs. It follows that these human elements naturally translate into our working life.
Sometimes inappropriate, i.e. unprofessional conversation can be more harmful than helpful.
Therefore, it is important that all medical staff adhere to the ethics of professional secrecy,
especially when it comes to sensitive cases. None of us would like it if people who didn't belong
at all knew about it or were just indifferently curious. Disclosing these, very often inner affairs,
of any patient is, especially in today's media age, a gross violation of professional, but also
completely human behaviour. All the more so when it comes to medical secrecy, which is based
on an open trust between the attending professional and the sick person who is handed over
to his hands.94

5.

Duty of education (expertise)
Another important element, showing the high professionalism of medical staff

(or organizations), is the obligation of continuing education, which undoubtedly testifies to their
professional approach. There is no appeal for doctors for whom this is essential. After all, it is
they who bear direct responsibility for the treatment of patients. They should be fully qualified
professionals. When it comes to the continuous education of practical nurses (nurse assistant),
it is good to keep in mind that it is sometimes up to them in which direction to provide the best
professional help to the needy. We know from practice that it is not always the doctor who is
at hand. This means that the other medical staff must act independently in a given moment,
which is often the responsibility of the general nurse. At this point, we should certainly not

Cf. „A good relationship is considered to be one that provides space for self-esteem, individuality, intimacy
and confidentiality, space for personal growth. The relationship should be freely chosen, mutually maintained
and satisfying.“ Navrátil, P., & Navrátilová, J. (2008). Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou
sociální práci. Časopis sociální práce/Sociána práca, 7(4), 130.
93
Cf. Weiss, P., & Janáčkova, L. (2008). Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál.
94
Cf. Heschel, A. J. (2017). Kdo je člověk? Praha: OIKOYMENH.
92
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forget another group that assists in nursing, preventive, curative and diagnostic care. We mean
the work of our paramedics, who usually carry out their activities under the supervision
of a practical nurse or other health professional. To some extent, they are also required
to undertake certain training, especially when they assist, for example, in the service department
of operational departments or in auxiliary activities in preparing medicinal products
and diagnostic medical devices. In the context of these written lines, it is good to realize these
essential facts and not to underestimate the various educational opportunities. This also
expresses our real interest in the other person. We are only stewards, servants in the service
of the sacred, human life.95

6.

Professional collegiality, respect
From time immemorial, people have created interconnected social relations and one

without the other cannot be almost existentially realized. Therefore, every human individual
is entitled to be addressed as homo sociologicus.96 In connection with this, we also enter our
various medical facilities, where we want to create a positive circle of mutual cooperation
in various positions, functions and the resulting responsibilities in the interest of the good
of man. In this professional collegiality, when especially in medical professional councils,
but often also in the close cooperation of other health professionals (respect for competence),
especially practical nurses, the result is the best possible solution for the benefit of a particular
patient. The opposite, which we may not see often in our workplaces, is an individual approach
denying the opinion of another colleague, unwillingness to listen to his subordinate,
or sometimes a kind of infantile rivalry between two immature persons. It is appropriate
for the visible, natural authority of a superior to stand in this entire workspace, but especially
in an atmosphere of high expertise. Its task should be to create, or to connect (interconnect)
by word, but above all by personal charisma not only of individuals but also of groups, forming
one personal medical family.

Conclusion
From the layman's point of view, i.e. from a non-medical point of view, we wanted
to point out several fundamental Ethical aspects concerning the duties and rights of the staff
mentioned so many times. As mentioned in the very beginning of this expert study, these were
areas that were intended not only to recall the fundamental Ethical Rules, but also to draw
95
96

Cf. Dolista, J. (2012). Úvod do bioetického myšlení. Plzeň: ZU.
Cf. Kučírek, J. (2016). Ralf Dahrendorf: Homo sociologicus. Applied Psychology, 1(1), 76.
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attention to the shortcomings that we can sometimes commit from human inadequacy.
That is why it is important to be very receptive in these often self-evident human as well as
professional matters concerning the living entity, such as the human phenomenon. Needless
to say, in this medical occupation, which is also a completely humanitarian mission, material
matters leading to self-benefit should not be a priority. The ultimate goal should always remain
the good of a particular human individual in the best effort to help or protect him by all possible
means of science and human skill. After all, every patient comes to his doctor with
the expectation that he will first listen to him and thus begins a process of confidential, open
dialogue,97 which is an important prerequisite for solving his health problems.
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Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2020, 166 stran, ISBN 978-80-87871-08-9.

Vysokoškolská učebnice Základy etiky 2 navazuje na publikaci autora Základy etiky
(VŠAPs, 2018). Učební text rozvíjí další témata z oblasti etiky v pěti kapitolách a dílčích
podkapitolách. Tématy publikace jsou: etika ve vztahu k antropologii, etika společenského
života, politická etika, etika pedagogického poslání a etika a etiketa. Předně je nutné
vyzvednout a ocenit autorovu snahu přiblížit čtenáři další oblasti etiky, téma, které je v dnešní
době velmi aktuální a potřebné.
Text je logicky strukturovaný a přehledný. Na začátku každé kapitoly jsou čtenáři
předloženy základní okruhy – otázky jejího obsahu. K uvedení do tématu pomáhají čtenáři také
klíčová slova. V závěru každé kapitoly je shrnutí, které pomůže čtenáři si lépe zapamatovat
základní obsah kapitoly. Jako velmi přínosné lze hodnotit i zařazení opakovacích otázek
k tématu, které jsou formulovány jasným a srozumitelným způsobem. Styl psaní odpovídá
nárokům kladených na vysokoškolskou učebnici. Autor píše čtivě se zachováním odborného
jazyka.
Pozitivně lze hodnotit autorovu snahu o zařazení klíčových textů k popisovaným
tématům, jako je například „Základní listina práv a svobod“, kdy autor zdůrazňuje její
nezastupitelnou úlohu ve společnosti tak, aby student dokázal vnímat její důležitost pro
demokratickou společnost. Celkovému porozumění náročného tématu také pomáhá bohatý
poznámkový aparát. Ke složitým tématům/termínům podává autor v poznámce srozumitelným
způsobem podrobnější informace, které vhodným způsobem doplňují hlavní tok textu.
Pro rozšíření čtenářova přehledu odborné literatury je na mnoha místech v poznámce uvedeno
srovnání s důležitým dílem, které se tematicky vztahuje k bádané problematice. Jako pozitivum
lze hodnotit i to, že se nejedná jen o starší klasická díla, ale i o nové práce, které svým
zaměřením pokrývají široké spektrum společenských věd. Publikace svým zaměřením
a jazykovým stylem může oslovit jak vysokoškolské studenty, tak také odbornou veřejnost.
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TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA MALADAPTIVNÍ SCHÉMATA: TEORIE A PRAXE
Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, 153 stran, ISBN 978-80-244-5386-6.

Kniha svým zaměřením vstupuje do prostoru řešení problémů účinné pomoci při
duševních poruchách i dalších psychicky založených obtížích v psychoterapii, která je často
předmětem zájmu odborné a dá se říci, že i široké veřejnosti.
Členění vlastního textu zahrnuje vedle úvodu dalších devět číslovaných kapitol včetně
obligatorního závěru, přehledu bibliografických zdrojů a anglického resumé. Text je rozsahově
přiměřený svému účelu.
Práce je tematicky aktuální. Odborná pomoc lidem ve svízelné situaci se suspektními psychopatologickými koreláty, na jejíž zvládání jejich kapacita nestačí, nebo nejsou
schopni či ochotni vyvinout potřebné úsilí, je důležitá vždy a v určitých životních situacích její
potřeba ještě vzrůstá. Pro příklady v současné době není nutno chodit daleko. Takoví jedinci,
kteří své psychické obtíže nezvládají sami, se pak obracejí na odborníky v naději, že se jim
dostane účinné pomoci.
Autorovým cílem deklarovaným v úvodu je přiblížení terapie maladaptivních schémat,
která jsou shledávána v řadě psychoterapeutických systémů na pozadí psychopatologických
fenoménů. Na cestě k dosažení cíle se autor opírá o charakteristické rysy pojetí různých
badatelů, kteří uvažují o schématech (např. F. C. Bartlett, J. Piaget) či jádrových přesvědčeních
(A. T. Beck, A. Ellis) a jejich různých souvislostech, které za určitých okolností mohou
sehrávat důležitou roli v etiopatogenezi duševních obtíží. Přitom zmiňuje rovněž teorii
personálních konstruktů G. A. Kellyho, která měla na pojetí kognitivních schémat patrný vliv.
Zvláštní pozornost věnuje zejména pojetí maladaptivních schémat podle J. E. Younga a pojetí
emocionálních schémat podle R. L. Leahyho.
Celý rozbor zkoumané problematiky vychází z bohaté relevantní odborné literatury
zahraniční i domácí provenience. Analýza podstatných suspektně psychopatologicky
relevantních fenoménů v různých souvislostech včetně možných příčin ve světle odborných
náhledů pak představuje logický přípravný krok pro charakteristiku terapeutických postupů
zaměřených na maladaptivní schémata. Autor upozorňuje zejména na možné negativní
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působení problémů spojených s attachmentem vývojovými traumatickými událostmi,
deprivacemi a neopomíjí ani úlohou protektivních faktorů při zvládání nepříznivých
a rizikových situací spojených se stresovými ději.
Diagnostika zaměřená na maladaptivní kognitivně-emocionální schémata se v praxi
opírá zejména o dotazníky a rozhovory. Problémem přitom je, že u nás zavedené dotazníkové
metody nejsou žádoucím způsobem zacílené a používání zahraničních dotazníků je z řady
důvodů problematické. Proto se zvyšuje potřeba dobře připraveného rozhovoru.
Terapeutický postup zaměřený na dosažení žádoucí změny klientovy situace využívá
více strategií kognitivního, experienciálního, interpersonálního či behaviorálního charakteru.
Pozitivně vyznívá také autorova snaha o uzpůsobení zvolených metod individuálnímu klientu
stejně jako jejich zakotvení v adekvátní konceptualizaci jeho problémů.
Další možnost pro rozšíření terapie maladaptivních schémat spatřuje autor v uplatnění
psychofyziologického přístupu s využitím klinických a objektivně reflektivních metod. Tento
přístup v intencích psycho – bio – sociálních aspektů (např. relaxace, regulace vnitřního napětí,
využití biofeedbacku apod.) nabízí zajímavé terapeutické možnosti pro klienty i terapeuty. Při
účelovém využití dnes již obtížně souhrnně postižitelné sumy poznatků z psychofyziologických
výzkumů může poskytnout určitou oporu zjednodušení. Autor ji shledává např. ve vytýčení tří
základních oblastí (třísložkový model), na něž se zaměří analýza – chování, subjektivní
prožívání a fyziologické reakce. S určitým zjednodušením jsou také prezentovány některé
relevantní fenomény.
Posuzovaná kniha představuje solidní a inspirativní příspěvek k rozvíjení poznatkové
báze v oblasti psychoterapie včetně podnětů pro praxi i další výzkum. Autor vychází z rozsáhlé
odborné literatury vztahující se ke zkoumané problematice. Relevantní fenomény a příslušné
pojmy přibližuje a kriticky hodnotí s ohledem na jejich teoretická východiska, psychologickou
diagnostiku i praktické využití v terapii. Text je solidně zpracován po gramatické i stylistické
stránce a je při zachování odborné úrovně přístupný i čtenáři, který se nespecializuje na psychoterapii, takže může užitečným způsobem přispět k poznání možností psychoterapie v oblasti
maladaptivních kognitivně-emocionálních schémat odborníků i jejich klientů.
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Recenzent: Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Autor/Název
Ivana Tomanová Čergeťová
VZŤAHOVÁ VÄZBA V KONTEXTE PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN
Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení

Terezín: VŠAPs, 2020, 143 stran, ISBN 978-80-87871-10-2.
Pokaždé, když mám před sebou kvalitní vědecké dílo a jsem zároveň vyzván, abych
ho odborně posoudil, pociťuji ve svém nitru respekt a úctu k autorovi, jenž vynaložil nemalé
úsilí pro napsání zcela konkrétní knihy. Nebude to jinak ani v případě uznávané slovenské
psycholožky, pedagožky, mentálního kouče, ale i pohybového terapeuta PhDr. Ivany Tomanové
Čergeťové, PhD., která ve své právě vydané monografii chce srozumitelným způsobem ukázat,
k jakým vztahovým vazbám se upíná celá řada psychologických disciplín. Protože jsem měl
možnost spolu s kolegyní doc. PhDr. Dr. Phil. Laurou Janáčkovou, CSc. recenzovat toto dílo,
mohu potvrdit, že jde o vysoce kvalitní, originální studii, která si zaslouží pozornost nejen
v řadách akademické obce, ale i v kruzích široké veřejnosti. Vždyť bez vzájemné vztahové
vazby, prolínající se z různých hledisek, jak o tom vypovídají jednotlivé kapitoly, nemůžeme
co nejvěrnějším způsobem pochopit, a tedy objevit krásu a velikost člověka. Ano, předmětem
zkoumání této knihy je homo psychologicus, kterému, díky jeho originální a nikým
nezastupitelné velikosti právem přináleží vztahová vazba, a to už od jeho dětských let (viz první
kapitola). O to více si to můžeme nejen uvědomit při čtení následujících řádků, ale také
praktickým způsobem konfrontovat se svým nejbližším okolím, kterého středem je každý z nás.
Jsem řád, že tím publikace splňuje svůj cíl a že se nestane jen teoretickou analýzou, ale možná
i reálným návodem, jak nejlepším způsobem objevit poklidnou harmonii naší lidské existence.
Za pozornost stojí říci, že všech osm kapitol, vztahujících se k různým hlediskům,
je vytvořeno ústřední téma námi předkládané monografie, a to vývinové, diagnostické, sociální,
interpersonální, neuropsychologické, psychopatologické, terapeutické a vývojové. Celá práce
se opírá o kvalitní odborné prameny, jež jsou založené na psychoanalytické koncepci, kterou
akceptují mnozí domácí, ale i zahraniční významní badatelé.
Rád bych využil tohoto místa, abych za nás všechny poděkoval paní doktorce Ivaně
Tomanové Čergeťové, že i přes své pracovní vytížení vytvořila toto erudované dílo. Právě
v dnešní nelehké, koronavirové době může být i tato publikace určitým symbolem, že svět
se nezastavil, ale že brzy nastanou změny k lepšímu, které se projeví i v mezilidských vztazích.
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Jsme tedy na cestě, kde se i v tomto omezeném čase neustále rozvíjíme, vztahově měníme,
a jak věříme, především dozráváme.
Monografii hodnotím kladným způsobem, doporučuji k šíření a přeji jí také
dostatek pozorných čtenářů.
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