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Editorial 
 

Vážení čtenáři časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, 

  

dovolujeme si Vám předložit další číslo recenzovaného periodika Vysoké školy aplikované 

psychologie. Máme radost, že tento odborný časopis, který svým humanitním zaměřením vytváří 

platformu pro širokou oblast psychologie a jejích aplikací, si našel během své šestileté existence 

mnoho pravidelných čtenářů. Svědčí o tom početné pozitivní ohlasy a nemalý zájem přispěvatelů, jak 

z VŠAPs, tak i z jiných vysokých škol, univerzit a dalších organizací, zahrnujících českou  

a slovenskou vědeckou scénu. O kontinuálně rostoucí úrovni časopisu svědčí i fakt, že se v něm 

častěji objevují i anglické texty s kvalitními výzkumy. Také toto deváté číslo, které držíte ve svých 

rukou, vypovídá o originalitě příspěvků a jejich přínos pro psychologii, uplatňovanou v různých 

oborech. 

V úvodu bychom poukázali na články dr. Čergeťové a dr. Senicheva, které se věnují 

problematice managementu. Vyzdvihují aspekt vztahových vazeb a virtuální reality ve vazbě na 

vzdělávání a kariérové poradenství. Naši pozornost si zaslouží také filozofická matérie kritického  

a morálního usuzování dr. Martiny Kosturkové, opírající se o slovenský kvantitativní výzkum 

s využitím metody sémantického diferenciálu. Další tři příspěvky, odkrývající sociální oblast a její 

důležitost v českém prostředí, nám ve svých studiích přibližují dr. Alena Váchová, dr. Jaroslava 

Hanušová, doc. Patrik Maturkanič a dr. Jaroslav Zeman. V navazujícím pokračování dalších 

odborných článků se můžete seznámit s otázkami psychosociální a medicínské podpory pacientů 

v paliativní péči, kterými nás provede dr. Jan Lepeška. Poslední dvě studie se zaměřují na dimenzi 

spirituálních hodnot. Jejich autory jsou doc. Ľubomír Hlad a ThLic. Andrej Filin, kteří nás v duchu 

antropologického a eschatologického přístupu vedou na cestu hlubší autoreflexe sebe sama, ale  

i života, jako takového. 

Pozornosti by neměla uniknout ani druhá část časopisu, která zahrnuje rubriku “Recenze“. 

Akademičtí recenzenti pěti publikací zde představují tuzemské i zahraniční monografie, které si 

zaslouží veřejnou publicitu.   

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemný čtenářský zážitek, iniciující váš zájem 

spolupodílet se na tvorbě časopisu a uplatnit svou tvůrčí činnost v dalších číslech Aplikované 

psychologie/Applied Psychology. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. 

prorektor VŠAPs, člen redakční rady 
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The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment  
and Interpersonal Specifics in Slovakia 

 
Optimálny profil zamestnancov kontaktných centier na základe 

vzťahových a osobnostných charakteristík na Slovensku 

 
Ivana Tomanová Čergeťová 

 

Abstract 

This research is focused on exploring relations between attachment and interpersonal characteristics, 

job satisfaction and well-being. The goal was to find an optimal employee profile with a high level 

of performance and satisfaction. This research was realised in the employee environment of contact 

centres. Our sample consisted of 176 employees ranging from 21 to 56 years (average – 30 years). 

The quantitative and qualitative data were obtained using standardised questionnaires. A short form 

of Egna Minnen Beträffande Uppfostran (s-E.M.B.U.; Willem et al., 1999) and Experiences in Close 

Relationships – Revised (ECR-R; Simson, Rholes, 1998), which are based on Bowlby attachment 

theory, were used to measure attachment style. The interpersonal characteristics were measured by 

the Interpersonal Check List (ICL; Kožený & Ganický, 1976). The job performance was measured 

by means of a call centre software system called Aheeva CCS Manager. Other questionnaires were 

focused on job satisfaction and well-being. The evaluation of job satisfaction was realised through 

the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ; Weiss et al., 1967) and well-being was measured 

using questionnaire the Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 

1985). This study confirmed the existence of 4 profiles (styles), which are connected with job 

performance. The first style with average working efficiency is connected with rejection and 

hypercriticism. The second style is characterised by avoidance and social isolation. The third is the 

most effective and associated with secure attachment and hyper-affiliation. The last group is 

composed of people with a high level of caregiving and hyper-protection. In this case, the job 

performance is at the lowest level. Based on these findings, we formed an optimum profile (the third 

style) of potential employees in contact centres. 

 

Keywords: interpersonal characteristics, attachment style, contact centre, job satisfaction, job 

performance. 
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Abstrakt 

Výskum, ktorý sme realizovali v zamestnaneckom prostredí kontaktných centier, sa zameriava na 

hlbšie skúmanie spojitostí medzi vzťahovými a interpersonálnymi charakteristikami, pracovnou 

spokojnosťou a životnou pohodou. Tieto premenné sme analyzovali prostredníctvom použitia 

klastrovej analýzy v súvislosti s pracovným výkonom. Výskumu sa zúčastnilo 176 osôb vo veku  

od 21 do 56 rokov. Pri meraní boli použité dotazníky orientované na vzťahovú väzbu voči rodičom 

(s-E.M.B.U.) a partnerovi (ECR-R), interpersonálne vzťahy (ICL), pracovnú spokojnosť (MSQ) 

a životnú pohodu (SWLS). Výsledky výskumu poukazujú na existenciu 4 rozdielnych skupín, ktoré 

sa odlišujú v pracovnom výkone a zároveň vzťahovými a interpersonálnymi charakteristikami.   

 

Kľúčové slová: interpersonálne charakteristiky, vzťahová väzba, kontaktné centrum, pracovná 

spokojnosť, pracovná výkonnosť. 

 

 

General information 

Over the last decade in Slovakia, we have seen a significant increase in the number of jobs 

and people working in contact centres. This global international trend is associated with the 

technological sophistication of today, the development of people and especially with simplified and 

inexpensive system tools by direct sales and providing customer support for customers (Tomanová 

Čergeťová, 2020a). With the growing number of job opportunities in contact centres and the 

development of the telemarketing work segment, experts’ efforts to describe this specific work 

environment from the point of view of work psychology connected to the needs of operational 

management and business gradually began to appear. 

Our application goal in this study is to support the optimisation of human resources in the 

environment of external commercial contact centres through the employment of a subjectively 

satisfied and objective efficient employee. The research’s scientific goal is to identify and describe 

the optimal personality model of interpersonal and attachment characteristics, which are different for 

people with high work performance evaluated by the employer and at the same time with internal 

experience with a high level of job satisfaction. 

 

Job satisfaction as a part of well-being 

At present, work has become a means of fulfilling several necessities of life – from primary 

physiological, where raising funds mediates the opportunity to buy food or provide housing, to higher 

values in the form of self-employment and self-actualisation (Maslow, 1942). For this reason, job 
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satisfaction has become an essential and influential element of well-being (Štikar, Rymeš, Reigel & 

Hoskovec, 2003; Ghazzawi, 2008). An adult spends more than a third of his time at work every day 

and at the same time and becomes part of several social groups because of it. While working in a 

contact centre, the employee also becomes a representative of the corporate culture of several 

companies (Kotter & Heskett, 1992), which he represents in his work and is forced to reflect the 

diverse attitudes of each company in communication with customers (Tomanová Čergeťová, 2020a). 

The divergent environment of contact centres offers several and non-standard options for 

increasing employee job satisfaction. To define it, we usually encounter a category focused on the 

employees’ subjective satisfaction with his performance, work activities, and conditions in which the 

employee is working (Kollárik, 2002; Bedrnová & Nový, 2007). However, if we perceive job 

satisfaction as a social phenomenon (Štikar, Rymeš, Reigel & Hoskovec, 2003), the relations between 

employees, management and work organisation also becomes part of this concept. Thus, job 

satisfaction is not an isolated variable. However, a multifactor construct (Misener, Haddock, Gleaton 

& Ajamich, 1996) which is influenced by several internal and external elements, and these are subject 

to variable individual preferences depending on the situation (Štikar, Rymeš, Reigel & Hoskovec, 

2003). 

 

Attachment and interpersonal characteristics related to the activities of contact centres 

The contact centres’ activities are continually expanding and are significantly subject to 

technological and communication development trends. Whereas in the past, voice services 

(omnichannel communication) were the main working tools, today multi-channel products are added 

to them (web, chat, email, social networks, self-service zone, customer portal, mobile applications). 

The operation of all these channels has increased demands on knowledge and skills, and the 

attachment and interpersonal characteristics of contact centre employees. An inappropriate type of 

behaviour can provoke an adverse reaction in the customer associated with the presented 

dissatisfaction with the quality of services provided (Tomanová Čergeťová, 2020a). As telemarketing 

is continually increasing demands, it is necessary to look for a stable work team and prevent employee 

turnover by promoting satisfaction and finding the right type of people to perform for the employer. 

Specifically, behaviour related to attachment is one of the behavioural systems (Adamovová 

& Halama, 2009), which are formed by communication in an attachment context and are closely 

related to the topic of closeness. The uniqueness of this system is its natural development and 

appearance in early childhood, while it is subject to environmental influences and can be an unstable 

personality characteristic, especially in connection with corrective emotional experience (Tomanová 

Čergeťová, 2007). In childhood, development is significantly depending on social interaction with 
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the primary caregiver (Bowlby, 1969, Tomanová Čergeťová, 2021), which in addition to behavioural 

systems also affects cognitive and mental representations of speech (Myers, Laver & Anderson, 

1981). During childhood, the verbal and cognitive component of a child is not yet developed (Paláez-

Nogueras, et al., 1996) and we receive the most information in communication through body language 

(Tomanová Čergeťová, 2020b), which we process and evaluate on a conscious or unconscious level 

based on learning and experience (Black, 2009). Non-verbal communication also includes the vocal 

side of speech and listening, which are actively used when working in contact centres. Volume, speed, 

intonation, articulation, and stability of the voice (Santlerová, 2011) are vocal means typical for each 

individual and can significantly affect other people’s overall effect. 

 

Attachment and interpersonal patterns of communication and behaviour 

From our work, we consider nonverbal communication as part of personality manifestations, 

which are usually not significantly cognitively controlled. Therefore, we believe that if they do not 

undergo significant training or are not subject to significant cognitive control, they can manifest in 

social interaction in natural form, which is influenced by the original family environment, as well as 

attachment systems (Bowlby, 1969, 2010, 2012, 2013) and interaction systems (Leary, 1957, 1996). 

Attachment behaviour is a flexible, adaptive form of acquiring emotional well-being, which 

depends on the circumstances that allow increased efficiency in its application. Adamovová & 

Halama (2009) state that the activation of bonding behaviour is significantly influenced by the 

optimal degree of closeness (role of context), emotional state (role of emotions) and internal 

organisation of mental representations (role of cognition), which are tied to the person to whom 

bonding behaviour is applicable and implemented. In the attachment models, we see the possibility 

of identifying permanent characteristics, which we put into the typology of employees suitable for 

performing work activities. Since a secure style of attachment is, according to Schore (in: Bradley, 

2002), a predisposition to coping with stressful situations and managing and regulating emotional 

responses, we see this characteristic as a fundamental prerequisite for higher work performance and 

satisfaction. 

Man is not an isolated individual but as part of a social environment in which he enters into 

many interactions through which he forms relationships. Personality can be best understood in the 

context of interpersonal transactions (Leary, 1996), where social behaviour is not random and is 

predictable due to the construction of interpersonal personality models (Kemp, 2004). One of the 

interpersonal theory’s central ideas is the belief that interpersonal interaction is driven by an effort to 

achieve and maintain self-esteem while avoiding anxiety, with psychopathology stemming from 

interpersonal relationships (Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus, 2000). 
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Leary’s theory describes personality by the level of consciousness, with regular and abnormal 

personalities of the same type functionally connected along a continuum, personality styles 

systematically interconnected in a circular order, and their character is functioning as an integral part 

of a more extensive social network (Strack, 1996). 

Furthermore, it is precisely these theoretical assumptions and practical knowledge from the 

work environment of contact centres that motivated us to try to identify the optimal attachment and 

interpersonal model of an employee who should achieve adequate work results, at the same time 

perceive his job position responsibly and experience feelings of self-fulfilment and satisfaction. 

 

Methods 

Research design and methods of statistical processing 

Given our study’s objectives, a non-experimental research design of work with analytical-

synthetic statistical procedures was chosen. The research group was created intentionally based on 

the availability of the target group and application-psychological goals – the possibility to use the 

results directly in practice. In describing the research sample and individual variables, we used 

descriptive and inferential statistics. We used the statistical method of cluster analysis to create 

typological models, which we supplemented with the Kruskal-Wallis analysis of variance. The data 

were processed through the statistical program SPSS. Questionnaires were distributed through the 

companies’ internal technical systems and intranet in which the research was conducted. We verified 

the reliability of the tests using Cronbach’s alpha and published them in a previous study (Tomanová 

& Bošiaková, 2015). 

 

Research sample 

When selecting the research setting, we deliberately focused on contact centre staff. Our 

respondents were adults aged from 21 to 56 years, in whom we assumed the existence of established 

and stabilised attachment and interpersonal patterns of behaviour. The target group was people with 

an employment relationship lasting more than three months (average length of 14 months) in the 

telephone operator position. The organisations’ economic activity in which the research was carried 

out was focused on the area of direct marketing and telemarketing, and these are external commercial 

contact centres operating exclusively in this segment. Of the 176 workers, 65.91 % were women (116 

people), and 34.09 % were men (60 people). 
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Measuring instruments 

Several psychometric questionnaires were used in the research to evaluate the variables we 

determined. The parents’ attachment was identified by means of the 23-item questionnaire Egna 

Minnen Beträffande Uppfostran (s-E.M.B.U.; Willem, etc., 1999) in the abbreviated form marked 

with the abbreviation “s – short”. This questionnaire has three scales (rejection, emotional warmth, 

hyper-protectivity), associated with a perceived educational style and a built relationship with parents. 

The second 18-item self-explanatory questionnaire focused on Experiences in Close Relationships – 

Revised (ECR-R; Simson, Rholes, 1998). We measured interpersonal competencies with the 

Interpersonal Diagnosis Questionnaire (ICL; Kožený & Ganický, 1976), which contains 128 items 

describing adult behaviour in relationships using a gross score. Job satisfaction assessment was 

performed using a 100-item Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (MSQ; Weiss et al., 1967) and 

well-being was assessed using a short 5-item The Satisfaction with Life Scale Questionnaire (SWLS; 

Diener, Emmons, Larsen & Griffin). 1985). We determined the efficiency of work performed based 

on the Aheeva CCS Manager work communication system used in contact centres. We facilitated the 

results on a 20-point scale to facilitate evaluation, where the lowest score is characterised by low 

efficiency and the highest score by high work performance. 

 

The results  

In answering the question of the existence of typological profiles related to work performance 

and a higher level of experienced job satisfaction, we used the statistical program SPSS using  

k-means cluster analysis. This form of analysis groups objects into groups, so-called clusters (types), 

with approximately the same characteristics so that there is a minimal difference between its members 

in one group (Osecká, 2001). The typology (profiles) should be formed by personality – attachment 

and interpersonal characteristics, which helped us analyse the connection between the structure of the 

personality of employees and their performance in more depth. 

We created individual clusters based on variables from the s-E.M.B.U. questionnaires. (scales: 

rejection – ODM, hyper-protectivity – HYP, emotional warmth – EMV), ECR-R (scales: anxiety – 

ANX, – anxiety, avoidance – AVO), octane ICL (octane AP – dominance, BC – egocentrism, DE – 

aggressiveness, FG – suspicion, HI – submissiveness, JK – conformity, LM – affiliation, NO – 

protection), work performance, job satisfaction (MSQ) and well-being (SWLS). We entered a 

different number of groups during the analysis, with a solution with four groups proving to be the 

most meaningful for the analysis. The main reason was the representation of respondents in each 

group, none of which was represented by too few people. In the first step, we performed an analysis 

of attachment characteristics and then a separate analysis of interpersonal characteristics. 
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In the following part, we present the z-scores of individual variables displayed in clusters of 

cluster analysis – (1) attachment characteristics (Graph 1 and Table 1) and (2) interpersonal 

characteristics (Graph 2 and Table 2) associated with job satisfaction and well-being. 

Graph 1: Cluster analysis of z-score variables – (1) attachment characteristics 

 

 

 

Table 1: Z-scores of individual variables displayed in clusters (1) 

Cluster 
SWLS MSQ 

s-E.M.B.U. ECR-R 

ODM HYP EMV ANX AVO 

1 (N = 12) -1,526 -0,650 -0,718 -0,929 -1,167 0,982 2,557 

2 (N = 72) -0,887 -1,045 -1,121 -0,048 -1,167 0,648 0,077 

3 (N = 68) 1,192 0,175 -0,316 0,173 0,795 -1,246 -0,199 

4 (N = 24) 0,393 1,324 -0,718 -0,268 1,256 2,319 -0,337 

 

 

Based on the cluster analysis, four employees’ profiles were identified, which show different 

attachment characteristics (Chart 1 and Table 1). The first type (N = 12) is characterised by a 

significantly low level of job satisfaction and well-being, a medium level of emotional warmth (safe 

attachment) and a medium level of hyper-protectiveness and avoidance. At the same time, this first 

type is characterised by a high degree of anxiety and rejection. The second type (N = 72) includes 
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individuals who are characterised by low levels of job satisfaction, well-being, rejection, hyper-

protectiveness and emotional warmth, but also a high rate of anxiety and avoidance. The third  

(N = 68) and fourth (N = 24) types are characterised by a high degree of job satisfaction and  

well-being, while in the first case it is associated with a high degree of emotional warmth and in the 

second hyper-protectivity. 

 

Graph 2: Cluster analysis of z-score variables – (2) interpersonal characteristics 

 

 

 

Table 2: Z-scores of individual variables displayed in clusters (2) 

Cluster ICL 

AP BC DE FG HI JK LM NO 

1 (N = 12) -2,295 -3,468 -2,339 -2,342 -1,070 -2,801 -2,195 -2,352 

2 (N = 72) -1,093 0,288 -0,102 0,955 -0,362 -0,510 -0,743 -0,142 

3 (N = 68) 0,711 0,758 0,644 0,131 -0,362 0,406 -0,017 0,226 

4 (N = 24) 1,011 0,758 1,017 1,780 2,825 1,781 1,799 2,436 

 

We identified several differences when describing types in relation to interpersonal 

characteristics (Graph 2 and Table 2). The first type (N = 12) is characterised by a high degree of 
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interpersonal characteristics of autocracy, egocentrism, aggression, suspicion and 

humiliation/modesty, and a low rate of hyper-affiliation and hyper-protectivity. The second type  

(N = 72) is characterised by low rates in all scales except humiliation. In the third type (N = 68), the 

rate of all scales is slightly high. In the fourth type (N = 24), the rate of all scales except hyper-

affiliation and hyper-protectivity is low. 

 

Table 3: Work performance rate and Kruskal-Wallis analysis of variance 

 

  N Mean 
Standard 

deviation 

Average 

order 

Pracovná 

výkonnosť 

cluster 1 12 11,00 5,187 80,50 

cluster 2 60 10,20 5,145 72,63 

cluster 3 84 13,24 4,411 105,45 

cluster 4 20 9,80 3,968 69,70 

Total 176 11,66 4,889 

 

Next, we described the average rate of the variable work performance corresponding to 

individual clusters. We supplement the cluster analysis with an analysis of variance (Table 3), which 

points out significant differences in work performance scores in individual clusters. Using the 

Kruskal-Wallis test for k-independent samples, we found asymptotic significance (p = .000). A more 

detailed interpretation of the models is given in the discussion. 

 

 

Discussion 

The importance of finding and determining a suitable personality and attachment profile for 

work performed in the contact centre is a significant factor for the psychological contract’s success 

(Arnold, et al., 2007) and thus the expectations between employer and employee. On the part of the 

employer, it is mainly a requirement for efficiency and effectiveness on employee satisfaction and 

professional satisfaction. The importance of reconciling the two parties has been confirmed by several 

authors (Rousseau, 1995; Wellin, 2007; Amos & Weathington, 2008), with Kotter (1973) already 

perceiving stable trust as more dominant than the breach of contract itself. The typology identified by 

us facilitates the confrontation of expectations with reality and directs the labour market’s needs and 

a dynamic work segment, such as contact centres used for customer support and telemarketing. 
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Thanks to applying the statistical method of cluster analysis, we identified and described four 

types of workers. We tried to name these types according to the dominant attachment and 

interpersonal characteristics. 

The first type with average work performance is characterised by keeping a distance from 

other people, refusing social contact and exaggerated criticism, which is also associated with a certain 

degree of anxiety. For this reason, we decided to call this type of suspicious-rejecting type or to direct 

the so-called. “Against the people”. According to the characteristics of this type, it can be significantly 

associated with a negative image of oneself and others (Konrádová, Gendiarová & Rybárová, 2012), 

where maladaptive schemes in this type often arise from dissatisfaction with emotional needs in 

childhood, rejection and criticism. (Kožený & Ganický, 1976) is associated with a disturbed need for 

autonomy and self-expression (Kordáčová, 2012). Manifestations of aggression associated with 

rejection (Lorincová, 2014) are considered to be the least socially desirable (Nábělková & Muráňová, 

2012), complicate employment relationships and also reduce work performance in the position of 

contact centre employee, for whom this element is not wholly appropriate, but not characterised by 

the lowest work output. We can consider that since the manifestations of aggression in the work 

sphere are associated with a higher intellect (Zibrínová & Birknerová, 2012), performance increases 

and leads to a stressful work environment for the worker to increased work efficiency and results.  

It is the frequent manifestations of aggression associated with a significantly low level of perceived 

job satisfaction and well-being. 

The second type, which we would like to call subordinate-avoidant or in the direction of the 

so-called. “From people” is characterised in attachment aspects by avoidance and social isolation. 

The personality characteristics of subordination, conflict avoidance, and reticence towards other 

people only support this attachment characteristic. This type of worker uses diversion strategies in 

coping in his work (Polťáková & Karasová, 2012) and at the same time, tends to cooperate in 

resolving conflicts (Mičková, 2012). The issue of performance of this type is associated with a lower 

level of competition (Mičková, 2012), and for this reason, performance may be average. 

Both of the first types are likely to have a negative perception of the quality of relationships 

(Cviková & Kovaničová, 2012), which may be related to a harmful level of well-being (Mikuliner & 

Shaver, 2007), job satisfaction and satisfaction with oneself and the environment as such (Meyers & 

Landsberger, 2002), which was shown in research for these types at a low level. 

Based on the above results, we identified the third type of employees as the most efficient. 

We could characterise the members of this group as the most optimal type of employee, which is 

characterised by higher work performance and also a higher level of job satisfaction and well-being. 

The third group of people is characterised by a higher level of emotional warmth (i.e., a secure 
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attachment style) in attachment characteristics. From the point of view of interpersonal 

characteristics, we interpret this group’s results as the so-called mixed personality type that is most 

powerful. Higher scores were achieved by variables that correlated with life satisfaction such as 

autocracy, egocentrism and hyper-affiliation. We explain the identification of the mixed personality 

type named by us (for customer service) by the characteristic need for constant adaptation to diverse 

customers and appear on a high frequency. We could call this type dominant-safe or in the direction 

of the so-called “with people”. Looking professionally in this area, we record several claims by 

authors who combine a secure attachment with high-quality relationships (Spering & Bernam, 1994; 

Banse, 2004; Mikuliner & Shaver, 2007; Selcuk, Zayas & Hazan, 2010). The focus on relationships 

is characteristic of this type of employee, and we evaluate him as the most suitable for the working 

environment of the contact centre. This type of employee brings efficiency to the company through 

increased work performance and internally experiences job satisfaction and well-being in life. 

The last fourth group, which we identified in our research, is the least efficient and at the same 

time significantly caring and affiliate type. For this reason, we call this type affiliate-hyper-protective 

or so-called “for people”. In the telemarketing work segment, low performance can be linked to the 

effort and need to satisfy and care for people. In the case of active sales, an employee of the contact 

centre of the so-called “For people” to feel inhibited, as its role is to offer and recommend many 

products and services even with the help of coercive sales techniques. If such a worker cannot identify 

with the task of selling the product and tries to help people, his performance in terms of set sales goals 

will be lower than for other groups. In customer lines and helpdesks, this type of employee would 

again not have to achieve quantitative efficiency, although we can assume high customer satisfaction. 

In our experience, these people do not achieve performance precisely because their contacts with the 

customer are cooperative but too informative and emotionally extensive. Employees of this type 

prefer to work in teams (Majtán, 2003), which are not necessary for telemarketing and are instead 

suppressed in a telephone operator’s job position. Both performance and affiliation are motivated by 

effort and avoidance, which are likely to mediate the connection between an individual’s personality 

traits and goals (Elliot & Thrash, 2002). 

In the future, it might be interesting to examine work efficiency about other personality 

characteristics and to compare several work environments, which could confirm our statements and 

conclusions in several studies. 
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Conclusion 

Our research study focused on contact centre employees in customer support and sales with 

long-term work experience. We tried to identify and describe employees’ attachment and 

interpersonal characteristics, divided into four types and named through the direction of their 

relationships with other people. 

Our effort was to find the employee’s optimal model, thanks to which we would facilitate the 

personnel department’s employees with activities related to recruitment and selection of new 

employees. Based on data obtained from current employees, we tried to create a characteristic model 

of an employee that would be effective for the company and at the same time experience feelings of 

satisfaction. For this purpose, we consider the most appropriate type of affiliate-hyper-protective or 

so-called “with people”. As the telemarketing segment is associated with a significant number of 

circulating people in employment, we ultimately see our study and efforts to identify the optimal 

model to support preventive measures against high staff turnover in telemarketing companies and as 

a tool to support training and development. 

We are aware that our study results need to be verified in the future on a larger sample of 

employees and industries or to make a comparison between the employees of internally integrated 

contact centres with external ones.  

At the same time, we perceive significantly positively that the study worked with data obtained 

from a real work environment with the planned future use of results in selecting additional employees 

and helping with their professional and personal development. 
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Možnosti využití virtuální reality ve vzdělávání a kariérovém poradenství 
 

Various Possibilities of Using Virtual Reality in Education and Career 
Counseling 

 
Valery Senichev 

 

Abstrakt 

Předkládaný přehledový článek se zaměřuje na možnosti využití virtuální reality v kariérovém 

poradenství a vzdělávání. První část tohoto článku se věnuje podstatě kariérového poradenství, jeho 

technikám a reflexi intenzivního využití nových technologií ve společnosti. Dále je věnována 

pozornost definicím virtuální reality a možnostem jejího využití ve vzdělávání a kariérovém 

poradenství a rozvoji. Přidanými hodnotami článku jsou propojení virtuální reality s výsledky 

výzkumů z jednotlivých oblastí, přehled možností, jak virtuální realita může obohatit obor 

poradenství a také posílit uplatnitelnost různých skupin obyvatel na trhu práce, obzvláště v situaci, 

kdy je osobní setkávání omezené. 

 

Klíčová slova: kariérové poradenství, vzdělávání, rozvoj, virtuální realita, rozšířená realita, imerzivní 

technologie, trh práce, dovednosti. 

 

Abstract 

The paper deals with the use of virtual reality in career counseling and education. First part of the 

article is focused on career counseling, its techniques and on the reflection of intensive use of 

technologies into the society. In the second  of the article the main attention is on virtual reality and 

on its use in education and career counseling. The main value added of the paper is a linkage of use 

virtual reality in education and career counseling based on research and practical evidence.  

A conclusion can be made that use of VR in education and career counseling  can be beneficial  and 

help to increase the chances to get a job for different social groups, especially in situations when 

meeting face-to-face are limited or not possible. 

 

Keywords: career counseling, education, development, virtual reality, augmented reality, immersive 

technologies labour market, skills.  
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Kariérové poradenství v kontextu moderní doby 

„Dnešní lidé si jen stěží mohou dělat pevné plány, ale mohou se dobře připravit na příleži-

tosti, které život přináší.„ M. L. Savickas (in Košťálová & Cudlínová, 2015) 

 

Pro hlubší pochopení kariérního poradenství je potřeba vzít v potaz za jakých společensko-

ekonomických podmínek a okolností se vyvíjí (Košťálová & Cudlínová, 2015). Jsou patrné změny 

technologické, společenské a politické, zvyšuje se využívání nových technologií, vč. digitálních, 

robotizace a automatizace (např. McKinsey, Global Institute, 2017).  

Jak uvádí Košťálová & Cudlínová (2015) mění se očekávání lidí od práce. Jedním z příkladů 

je hledání práce, která by nejen zajišťovala základní potřeby, ale zároveň bavila a naplňovala 

(Wrzesniewski et al., 1997).  

Kariérové poradenství výše uvedené změny reflektuje a nové trendy do sebe absorbuje (dále 

dle Košťálová & Cudlínová, 2015). Zatímco před sto lety bylo hlavní náplní poradce především 

poskytování kariérních informací, dnešní poradce má mnohem širší záběr. Příkladem může být: 

 

● mapování kompetencí, 

● posílení sebedůvěry, 

● provázení klienta procesem změny, 

● podporování procesu učení se a rozhodování, 

● koučování, 

● dávání pro klienta relevantních informací do kontextu reálného světa a trhu práce, 

● rozvíjení schopností sebereflexe aj. (tamtéž). 

 

Podle OECD (dále dle ČZU, 2019) lze kariérní poradenství definovat jako systém 

poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování  

v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich 

života.  

Náplň kariérového poradenství si lze představit např. v rámci realizovaných aktivit  

ve školách, které mají pomoci studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. 

Pod kariérové poradenství lze zahrnout i individuální nebo skupinové poradenství zaměřené 

na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu prvního zaměstnání, změnu zaměstnání, návrat do 

pracovního procesu aj. Tento komplex představuje služby jak pro jedince, kteří ještě nevstoupili na 
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trh práce, tak pro uchazeče o zaměstnání, kteří si zaměstnání právě hledají, stejně jako pro ty, kteří 

jsou právě zaměstnáni (tamtéž). 

Národní ústav pro vzdělávání (nedatováno) uvádí následující definici: kariérové poradenství 

představuje široké spektrum aktivit zaměřených na poskytování kariérových informací a rozvíjení 

dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry. Žákům i jejich rodičům poskytuje relevantní informace 

pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní perspektivě (tamtéž). 

Cílem kariérového poradenství je tedy, aby klient dokázal efektivně využívat dostupné 

informační zdroje, rozhodovat se podle nich a plánovat a řídit svoji kariéru (tamtéž).  

Jak je patrné z výše uvedených definic, kariérové poradenství má za cíl poskytnout kvalitní 

informace a podpořit rozhodování o oboru, profesi a o dalším studijním a profesním směřování. 

Kariérové poradenství již delší dobu využívá různých technik a pomůcek s cílem poskytnout 

kvalitní služby a poradenství klientům. Mezi ně dle portálu MŠMT Jobhub (2020) lze zařadit: 

 

● využití projektivních technik (využití karet s obrázky pro hlubší uvědomění si některých témat – 

tzv. kreativní karty s příběhy),  

● využití prvku her (tzv. gamifikace, hraní rolí, simulace přijímacího pohovoru), testů silných 

stránek a talentů, 

● malování, kreslení za použití barev s cílem zapojit všechny smysly při provázení klienta 

kariérového poradenství změnou (grafické ztvárnění metody „kola života” v koučování, grafické 

ztvárnění “životní mapy” aj.) (tamtéž).  

 

Bylo jen otázkou času, kdy se začne v poradenských kariérních aktivitách využívat virtuální 

realita (dále VR). V dalším textu budou představeny základní charakteristiky VR a možnosti jejího 

využití v kariérně-poradenském procesu. 

 

Klíčové charakteristiky VR 

Dle definice Lowooda (2021) v Encyklopedii Britannica VR lze definovat jako „využití 

počítačového modelování a simulace, která umožňuje člověku interakci s umělým trojrozměrným  

(3-D) vizuálním či jiným smyslovým prostředím.“ Cílem VR je poskytnout uživateli či skupině 

spolupracujících uživatelů iluzi, že se nacházejí v umělém prostředí, nazývaném virtuální svět, 

virtuální scéna či virtuální prostředí (Novotný, 2013).  

Prostředí VR je nejčastěji vytvořeno v paměti počítače, může však existovat i jako kombinace 

skutečného světa s počítačem doplněných objektů, tedy rozšířenou realitu. Dosažení pocitu 

přítomnosti uživatele ve virtuálním světě se dociluje ovlivněním lidských smyslů, nejčastěji zraku  
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a sluchu, vzácněji pak hmatu a v simulátorech i rovnováhy. Chování jednotlivých součástí virtuálního 

prostředí by zejména v technických aplikacích mělo být plně v souladu s fyzikálními zákony (tamtéž). 

Z pohledu počítačové grafiky lze říct, že základem VR jsou postupy tvorby prostorových 

modelů a scén, manipulace s nimi, pohyb v trojrozměrném prostoru, detekce kolizí a zobrazování  

v reálném čase (Žára et al., 2004). Tyto metody jsou umocněny použitím periferií, které zajišťují 

obrazovou, zvukovou a hmatovou interakci. Jde zejména o helmy se zabudovanými displeji, 

stereoskopické plochy, snímače polohy v prostoru, hmatová zařízení, simulační kabiny, apod. 

(Novotný, 2013). 

V rámci uvažování o fungování VR stojí za zmínku dva základní typy aplikací, které používají 

společný název VR (dále dle Novotný, 2013): 

 

1. Pohlcující (imerzní) VR (angl. immersive VR)  

Je vždy spjata se speciálními technickými zařízeními, která mají za cíl v co největší míře vtáhnout 

uživatele do vjemů simulovaného světa. Mezi typická periferní zařízení patří helma se 

stereoskopickými brýlemi a sluchátky, snímače detekující prostorovou polohu uživatele nebo 

datová rukavice nahrazující jednodušší vstupní zařízení. 

 

2. Rozšiřující (augmentovaná) VR (angl. augmented VR) 

V tomto typu aplikací jsou informace ze skutečného světa kombinovány s prvky doplněnými VR. 

Součástí systému bývá kamera, jejíž pozice a orientace je synchronizována s pohybem uživatele 

ve VR. Uživatelovy aktivity jsou snímány různými senzory (tamtéž). Od roku 2000 byla VR 

oblast ve znamení velkých investic a komercionalizace VR technologie obecně (VR Education, 

2021).  

 

Využití VR ve vzdělávání a poradenství 

Dle Šmahaje & Procházky (2015) se VR stala běžným pomocníkem v lékařství, 

psychologických oborech a jiných disciplínách. VR se již využívá při nácviku chirurgických 

operačních výkonů, výcviku speciálních vojenských jednotek a dokonce nácviku terapeutických 

dovedností. Spektrum využití virtuální reality nelze v rozmachu digitálního světa snad ani předvídat 

(tamtéž). 

Dle Carrolla et al. (2019) se VR ukázala jako životaschopný a validní nástroj pro učení se  

a vzdělávání. V kontextu vzdělávání, simulace umožňují uživatelům využít široké spektrum různých 

„prostředí” a scénářů, v nichž může proces učení probíhat. Může to být například zkoumání lokací 

po celém světě, simulace zážitků z prostředí workshopů a tréninků nebo simulace lékařských zákroků, 

které jsou pro uživatele velmi věrohodné. Stojí však za zmínku, že dle studie Carrolle et al. (2019) 
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existuje poměrně omezený počet studií VR v kariérním a technickém vzdělávání (Career and 

Technical Education). 

Dle VR Education (2021) možnosti „replikovat dokonalé podmínky, které vypadají jako reálné, 

je hlavním důvodem, proč VR skutečně funguje a používá se pro trénování. Trénink ve VR se tak 

stává přesnou kopií reálného prostředí a podmínek (tamtéž). VR Education (2021) uvádí jednotlivé 

příklady: 

● Sport – sportovci využívají trenažér s VR brýlemi, aby simulovali dokonalé podmínky reálného 

tréninku.  

● Soft skills a hard skills – trénink dovedností a praktických úkolů, nácvik operací a úkonů. BOZP 

a onboarding zaměstnanců. 

● Výuka – chemické reakce, zákonitosti fyziky a další předměty ve VR (tamtéž). 

V českém prostředí jsou známy využitím VR ve výuce např. Střední pedagogická škola Futurum  

v Praze nebo Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium v Praze. 

 

VR v koučinku  

Dle VR Lab (2019) VR nachází své uplatnění i při individuální práci s klientem, např. v rámci 

koučinku: „jedná se o jeho zásadní a transformační část, kdy si koučovaný definuje cílový stav, 

kterého chce dosáhnout a ve svých představách se do tohoto stavu přenáší a prožívá jej. Virtuální 

realita dokáže pomoci lidem, pro které není práce s prožíváním a představou přirozená. Koučovaný 

se dostává do prostředí, které mu simuluje cílový stav a místo představ si celou situaci ve virtuální 

realitě sám dotváří ať formou malování, psaní, vkládání obrázků či objektů. Díky tomu na novou 

situaci začne tělo automaticky reagovat a celou situaci prožívá stejně, jako kdyby se právě reálně 

odehrávala.” (tamtéž). 

 

Exkurze a stáže 

Další významnou částí v rámci kariérového poradenství jsou exkurze a návštěvy jednotlivých 

organizací. Nejčastěji se organizují v rámci středních a vysokých škol. Dada et al. (2020) srovnávali 

přínosy reálných a virtuálních exkurzí v organizacích na Novém Zélandu. Výsledky této studie 

naznačují, že studenti vnímají virtuální exkurze jako zajímavý a zábavný způsob učení se, který jim 

zprostředkovává technologie. Nicméně dle respondentů nejde říct, že by virtuální exkurze nahradily 

ty reálné. Zároveň se ukázalo, že kombinace reálných a virtuálních exkurzí může být efektivním 

nástrojem pro hlubší pochopení a ukotvení poznatků z výuky a exkurzí (Dada et al., 2020). 
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VR v práci s úzkostí a strachem 

VR se ukázala jako užitečný nástroj pro zvládání strachu a fobií lidí. Světoznámým příkladem 

je spin-off Oxfordské univerzity Oxford VR, který vyvíjí aplikace ve VR s cílem zlepšit psycho-

terapeutickou práci s fóbiemi a strachy (Oxford VR, 2019). Jisté využití práce se strachy lze spatřit  

i v kariérním poradenství, obzvláště při práci se strachem ze ztráty zaměstnání. Toto téma je velmi 

aktuální obzvláště v době covidové pandemie (viz např. průzkum Workmonitor společnosti Randstad, 

2020). 

 

VR a práce s předsudky 

VR se také ukázala jako efektivní nástroj pro snížení výskytu rasových a jiných stereotypů  

u vybraných skupin lidí (Banakou & Slater, 2016), a to za použití přístupu „virtual embodiment” tedy 

„vcítění se” a poznání jaké to je být v těle někoho jiného. Příkladem je uvědomění si, jak se člověk 

cítí, pokud se stane terčem rasistických nebo genderových předsudků. 

● Využití možností již zmíněného „virtual embodiment” se prokázalo jako užitečné při řešení 

vybraných kognitivních úloh a podpoře sebeúcty respondentů ve výzkumu, kde se testovalo 

„virtual embodiment” do postavy A. Einstena (viz Banakou, D, Kishore S. & M. Slater, 2018). 

● Podobně laděný výzkum proběhl v roce 2019, tentokrát se zaměřením na zkoumání schopnosti 

sebereflexe a možnosti zapojit virtual embodiment do postavy S. Freuda S. (Slater et al., 2019). 

Podle výsledku této studie došlo ke zlepšení v dovednosti sebereflexe (tzv. self-dialog) a zlepšení 

schopnosti činit rozhodnutí. 

 

Využití VR v kariérovém poradenství 

Dle Target Connect (2021), poskytovatele kariérních služeb pro studenty univerzit, na základě 

cloudových řešení lze v současnosti zmínit tyto oblastí využití VR v kariérních službách  

a poradenství: 

1. Virtuální praxe.1 Díky vymoženosti VR a AR (rozšířené reality) studenti mohou poznat, jak 

vypadá a jak funguje konkrétní pracoviště, zažít náborový proces apod. Ukazuje se jako přínosná 

možnost, kdy firma sdílí VR videa na Youtube kanálech a studenti se mohou učit, jak by 

fungovali, kdyby na pracovištích skutečně byli. Tato možnost výrazně zvyšuje kariérní vyhlídky 

a možnosti získání zkušeností. 

                                                           
1 Virtuální stáže již v tomto článku byly zmíněny. 
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2. Realistické simulace konkrétních pracovišť/360 stupňová zkušenost.2 VR a AR umožňují 

trénink konkrétních dovedností ve virtuálních prostorách. Jsou např. aplikace, které využívají 

360stupňová videa pro studenty medicíny s cílem nácviku konkrétních dovedností v prostředí 

chirurgické ordinace. Příkladem je aplikace VLIPPmed (tamtéž).3 

3. Virtuální kariérní veletrhy. Tato možnost nabývá na popularitě i z toho důvodu, že účastníci 

nemusí trávit čas cestováním a utrácet za něj peníze. 

4. Poskytování kariérních konzultací s využitím VR. Další oblast, kde lze VR využít. Tato 

možnost podporuje zájem o oblast poradenství ze strany studentů. Během konzultace lze využít 

interaktivní prostředí ke společné práci s obrázky, dokumenty, k vizualizaci myšlenek apod. 

(Target, 2021). 

 

 

Závěr 

V předkládaném článku byla největší pozornost věnována uchopení kariérového poradenství 

s ohledem na nové technologie, vč. VR. Kariérové poradenství většinou velmi rychle reaguje na 

sociálně-ekonomické a technologické podmínky ve společnosti s cílem adekvátně poskytnout 

poradenské služby. Virtuální realita již několik let nejen v České republice zažívá boom, a to nejen  

v oblasti zábavního průmyslu. Stále častěji se VR dostává do oblasti osobního rozvoje, vzdělávání, 

koučinku a poradenství pro různé skupiny lidí, vč. studentů středních a vysokých škol.  Jak již bylo 

uvedeno, kariérové poradenství disponuje širokou škálou nástrojů a metodik, které mohou být 

relativně snadno převedeny do virtuální reality. Příklady využití VR v kariérním poradenství jsou 

zatím málo prozkoumány, ale častěji se nyní objevují příklady využití VR ve výuce na středních 

školách. Lze předpokládat, že využití kariérového poradenství ve VR ve školském prostředí je 

záležitostí nejbližší doby. 

Výše uvedené příklady také ukazují inspirativní příklady využití VR v rozvoji klíčových 

přenositelných dovedností, které se řeší i v rámci kariérního poradenského procesu (např. 

sebeuvědomění si, rozhodování, schopnost se podívat na situaci z jiné perspektivy, překonávání 

strach a bariér apod.).  

                                                           
2 V rámci simulací poznání, jak funguje konkrétní pracoviště ve VR, stojí za zmínku kanadský projekt CareerWise  

(In Harrison, 2019) a aplikace „The CareerLabsVR project”, kde zájemci o novou práci mohou zažít příklady jednotlivých 

profesí, jejich přínosy a zápory, a to formou poslechu a pozorování. 
3 Dalším inspirativním příkladem, tentokrát z České republiky, je program nácviku prezentačních dovedností, který nabízí 

společnost Virtual Lab s.r.o. Dostupné z: http://www.virtual-lab.cz/prezentacni-dovednosti/ 

http://www.virtual-lab.cz/prezentacni-dovednosti/
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Stojí také za zmínku, že VR není náhražkou kariérního poradenství, ale užitečným nástrojem, 

který může zvýšit efektivitu poradenského procesu a podpořit klienty na jejich cestě za jasnější 

volbou studijní a profesní cesty. Aktuální doba spojená s covid-19 může zrychlit aktivnější využití 

nových technologií, vč. VR, do fungování kariérových poradců. 
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Model Integrity kritického a morálneho usudzovania ako stimulácia  

k intelektuálnym cnostiam mysliteľa 

The Model of Integrity of Critical and Moral Reasoning as a Stimulation  

to the Intellectual Virtues of the Thinker  

 

Martina Kosturková 

 

Abstrakt 

Integrita kritického a morálneho myslenia podporuje rozvoj intelektuálnych cností kritického 

mysliteľa. V štúdii sme predstavili parciálne výsledky rozsiahleho výskumu, ktorý sa realizoval 

u študentov troch učiteľských fakúlt na Prešovskej univerzite v Prešove. Cieľom tejto štúdie bolo 

identifikovať postoje študentov experimentálnych skupín na realizovanú výučbu zameranú na rozvoj 

kritického a morálneho myslenia. Do programu integrity kritického a morálneho myslenia sme 

zaradili tri vyrovnané skupiny bakalárskeho stupňa rôznych učiteľských študijných programov 

(kontrolná skupina – n = 21; experimentálna skupina 1 – n = 21; experimentálna skupina 2 – n = 20). 

Základnou metódou zistenia postojov subjektov experimentu bol dvojfaktorový sémantický 

diferenciál s 15 škálami, z ktorých 6 meria faktor hodnotenia a 9 faktor energie. Výsledky preukázali 

signifikantný rozdiel medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami. Skupiny, v ktorých 

prebiehal integrujúci program, hodnotili výučbu (vo faktore hodnotenia) ako  lepšiu, príjemnejšiu, 

silnejšiu, s uvoľnenou atmosférou, zaujímavejšiu a krajšiu; vo faktore energie ako náročnejšiu, 

prísnejšiu, ťažšiu, oveľa aktívnejšiu, menej problémovú, viac hodnotnú, trocha hlasnejšiu a kratšiu. 

Analýzy zistení z experimentu preukázala, že program integrity kritického a morálneho usudzovania 

podporil intelektuálne cnosti študenta (intelektuálnu empatiu, autonómiu, pokoru, odvahu, vytrvalosť 

a pod.).  

  

Kľúčové slova: program integrity morálneho a kritického myslenia, sémantický diferenciál, faktor 

hodnotenia a faktore energie. 

 

Abstract 

Integrity of critical and moral thinking supports the development of intellectual virtues of a critical 

thinker. In the study, we presented partial results of an extensive research conducted among students 

of three teaching faculties at the University of Prešov in Prešov. The aim of this study was to identify 

the attitude of students of experimental groups to the implementation of teaching focused on the 
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development of critical and moral thinking. The program of integrity of critical and moral thinking 

included three groups of the bachelor's degree of various teacher study programs (control group  

– n = 21; experimental group 1 – n = 21; experimental group 2 – n = 20). The basic method to 

determine the attitude of the subjects of the experiment was a two-factor semantic difference with 15 

scales, 6 of them measured the evaluation factor and 9 the energy factor. The results showed  

a significant difference between the control group and the experimental groups. The groups with the 

integrating program evaluated teaching (in the evaluation factor) as better, more pleasant, stronger, 

with a relaxed atmosphere, more interesting and more beautiful; in the factor of energy such as more 

difficult, strict and strained, much more active, less problematic, more valuable, a little noisier and 

shorter. Analyzes of the findings of the experiment showed that the integrity of the program of critical 

and moral reasoning supported the intellectual virtues of the student (intellectual empathy, autonomy, 

humility, courage, perseverance, etc.).  

 

Keywords: moral reasoning, critical thinking, semantic differential – energy factor and evaluation 

factor.  

 

 

Úvod 

Celosvetové trendy v oblasti vzdelávania prinútili aj odborníkov v európskom priestore 

zamýšľať sa nad dosiahnutím efektívnejších výsledkov vzdelávania. Problematike kritického 

myslenia sa Slovenská republika začala zaoberať až pred pár rokmi. Táto požiadavka vzišla 

predovšetkým až v roku 2003, kedy sa Slovensko prvý krát zúčastnilo medzinárodného merania 

OECD PISA. Výsledky preukázali nedostatočnú schopnosť 15-ročných slovenských žiakov kriticky 

myslieť a uvažovať na úrovni vyšších kognitívnych procesov. V zapätí nasledovali ďalšie nelichotivé 

zistenia viacerých skupín z edukačného prostredia, vrátane študentov učiteľstva a pedagógov 

základných, stredných a vysokých škôl. To podnietilo snahu mnohých slovenských odborníkov 

hlbšie sa venovať tejto veľkej téme vo vedeckej rovine. V posledných rokoch sa ako krajina uberáme 

novou érou vzdelávania v SR, a to integritou kritického myslenia a charakterového vzdelávania. 

Inšpiráciou pre nás sú mnohé efektívne programy Character education zo zahraničia, predovšetkým 

z USA a Spojeného kráľovstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

podporilo viacero grantov v snahe zmeniť hlavne akademickú prípravu. Našim dlhodobým zámerom 

je zmena myslenia jedinca s orientáciou na kvalitu výsledkov vzdelávania v oblasti kritického 

a morálneho usudzovania. Dôvodom je práve to, že kritické a morálne myslenie sa považuje za 

základnú zručnosť potrebnú v osobnom a profesijnom živote jedinca. 
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Súčasťou rozsiahleho výskumu zameraného na kritické a morálne myslenie vysokoškolských 

študentov bol aj experimentálny zásah. Jedným z cieľov experimentu bolo zistiť názory 

experimentálnych skupín na tradičný a inovatívny spôsob výučby. Program integrity kritického 

a morálneho myslenia bol overený v učiteľských študijných programoch. Vzhľadom k faktu, že sa 

v ňom riešili základné spoločenské problémy v rámci predmetov spoločensko-vedného 

a pedagogicko-psychologického základu, je inšpiratívny aj pre mnohé neučiteľské akademické 

študijné programy, programy profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Základným 

merným prostriedkom bola schéma dvojfaktorového sémantického diferenciálu, ktorý poskytuje 

informácie o faktore hodnotenia a faktore energie na sledované komponenty. V tejto štúdii 

prezentujeme hodnotenie subjektov experimentu na prípravu, realizáciu, hodnotenie výučby  

vo vzťahu k základnej ľudskej zložke osobnosti, a to sebareflexii. Východiskom formulovania 

vedeckého problému boli teórie svetových odborníkov, akými sú L. Elder, P. Facione, G. Lind,  

R. Paul a domácich odborníkov – J. Kaliský, I. Ruisel, M. Zelina a pod. 

1. Teoretické východiská  

V slovenských odborných kruhoch sa kritické myslenie a morálne usudzovanie donedávna 

riešilo samostatne, aj keď implicitne je naznačený súvis medzi oboma doménami. Pri koncepcii 

kritického myslenia vychádzame z pôvodnej definície správy Delphi Report, v ktorej sú definované 

kognitívne schopnosti a afektívne dispozície (Facione, 1990) a koncipované štandardy dobrého 

kritického mysliteľa aj s potrebnými intelektuálnymi cnosťami (Paul & Edler, 2006). 

Z hľadiska morálneho usudzovania sa opierame o teóriu Linda (2013), ktorý uchopuje 

Kohlbergovu a Habermasovu definíciu a dopĺňa ju o element konfliktu a dilemy (implicitne 

naznačenú už Kohlbergom). Túto integritu nachádzame aj v definícii Lajčiakovej (2008), ktorá 

morálnu kompetenciu považuje za akýsi most medzi morálnymi postojmi či morálnymi hodnotami 

na jednej strane a morálnym správaním na druhej strane. Ide o spôsobilosť jednotlivca dospieť na 

základe svojich vnútorných zásad k morálnym úsudkom a následne konať v súlade s týmito 

úsudkami. Z toho vyplýva, že morálna kompetencia ako znak sa musí prejavovať nielen v uvažovaní, 

ale aj konaní. Morálne kompetentná osoba sa teda morálne rozhoduje a morálne koná. Jej zmýšľanie 

sa  prejaví v správaní. Lind (2013) navrhuje, aby morálna kompetencia zahŕňala okrem schopnosti 

posudzovať, ktoré konanie je správne vo vzťahu k morálnemu princípu aj schopnosť riešiť dilemy 

a konflikty medzi morálne rovnocenne postavenými alternatívami konania. Kaliská, Kaliský 

a Čižmáriková (2013) konštatujú, že morálne kompetentné usudzovanie znamená, že obe strany sa 

pokúsia vyriešiť konflikt na základe všeobecných morálnych princípov (napríklad princíp 

spravodlivosti, slobodného vyjadrovania apod.) prostredníctvom uvažovania a diskusie. Tu vidíme 
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veľký priestor na integritu kritického a morálneho usudzovania, v ktorom sa prelínajú kognitívne 

schopnosti, afektívne dispozície s cnosťami kriticky a morálne zodpovedného mysliteľa. 

Najvýstižnejšie integrujúce chápanie kritického a morálneho aspektu môžeme registrovať  

u Paula (2020). Kritické myslenie chápané ako samostatná zručnosť oddelená od hodnôt  sa často 

používa na racionalizáciu predsudkov a záujmu. Morálna integrita a zodpovedné občianstvo, chápané 

iba ako dobré srdce, sú samy osebe náchylné na manipuláciu propagandou. Ľudská myseľ, ale  

aj vedomá dobrá vôľa, podlieha silnej, sebaklamnej, nevedomej egocentrickej mysli. Úplný rozvoj 

každej charakteristiky – kritického myslenia, morálnej integrity a zodpovedného občianstva – v jej 

silnom zmysle si vyžaduje a rozvíja ostatné, v paralelnom silnom zmysle. Tieto tri sa vyvíjajú 

spoločne iba v atmosfére, ktorá povzbudzuje intelektuálne cnosti: intelektuálnu pokoru, odvahu, 

intelektuálnu empatiu, intelektuálnu dobrú vieru alebo integritu, intelektuálnu vytrvalosť, 

intelektuálnu spravodlivosť a vieru v rozum. Samotné intelektuálne a morálne cnosti sú vzájomne 

závislé. Časť metodiky rozvoja intelektuálnych cností je už predstavená vo vysokoškolskej publikácii 

(Kosturková & Ferencová, 2019). Komplexná konceptualizácia kritického myslenia s orientáciou na 

integritu kritického a morálneho myslenia je predmetom rozsiahlej autorskej monografie 

(Kosturková, 2021). Čitateľom odporúčame aj časopisy vydávané vydavateľstvom Wolters Kluwer 

(Manažment školy v praxi a Didaktika), ktoré vytvorili veľký priestor pre tieto témy. 

 

2. Metodológia výskumu 

Program integrity kritického a morálneho myslenia reaguje na súčasné spoločenské problémy 

a pomáha stimulovať učiaceho sa k nadobudnutiu trvalých intelektuálnych cností. Základným cieľom 

tejto časti je predstaviť stratégiu výskumu, v ktorej sa overoval program rozvoja kritického 

a morálneho myslenia. Pri jeho overovaní sme sa zamerali na to, či existuje rozdiel v postojoch 

experimentálnych skupín na klasickú a inovatívnu výučbu vo vybraných komponentoch. Pozornosť 

je sústredená na jeden z najdôležitejších komponentov kriticky zmýšľajúceho a morálne 

zodpovedného človeka – sebareflexiu. 

 

2.1 Merný prostriedok 

Na meranie postojov študentov učiteľstva k rozvoju ich kritického a morálneho myslenia sme 

využili metódu Sémantický diferenciál. Vytvorili sme záznamový list, v ktorom sa merali 

individuálne významy vybraných pojmov. Študenti posudzovali na konci experimentu 9 pojmov 

(prednáška, seminár, domáca príprava, skúsenosť, memorovanie, reflexia, spolužiaci, hodnotenie, ja 

ako kriticky a morálne mysliaci človek – sebareflexia) s 15 škálami dvojfaktorového sémantického 

diferenciálu. Z nich 6 meria faktor hodnotenia a 9 meria faktor energie. Každý posudzovaný pojem 
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bol predložený na samostatnom záznamovom hárku. Subjekty experimentu voľbou bodu na škále 

vyjadrovali mieru vlastností vyjadrenou príslušnou dvojicou adjektív. Jednotlivým bodom na škále 

boli priradené číselné hodnoty 1 až 7. Aby sa predišlo stereotypnému posudzovaniu v škálach, 

niektoré škály boli predstavené v tzv. reverznej podobe a v záznamovom hárku boli označené 

hviezdičkou (Chráska, 2007). Bolo dosť náročné vybrať určitý okruh relevantných adjektív 

použiteľných pre viacero pojmov. Nápomocným bol pôvodný zoznam 50 škál sémantického 

diferenciálu podľa C. Osgooda  z roku 1958 predstavený Chráskom (2007, s. 225). V príspevku 

ponúkame analýzu postojov študentov na sebareflexia, v ktorej sa odráža celkové vnímanie 

programu.  

 

2.2 Subjekt experimentu 

Vo výskume bolo testovaných 765 študentov bakalárskeho štúdia z troch učiteľských fakúlt 

Prešovskej univerzity v Prešove, čo predstavovalo 38 skupín vysokoškolákov rôznych študijných 

kombinácií (cca 20 členov v jednej skupine). Z nich sme vybrali tri vyrovnané skupiny študentov  

2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru učiteľstvo na Prešovskej univerzite v Prešove (výsledky  

one-way ANOVA – p = 0,889). V kontrolnej skupine bolo 21 študentov (KS – n = 21), ktorí sa učili 

tradičným spôsobom. V experimentálnej skupine 1 (ES1 – n = 21) a experimentálnej skupine  

2 (ES2 – n = 20) prebiehal program rozvoja kritického a morálneho myslenia.  

 

2.3 Postup realizácie  

Experiment sa realizoval počas 13 týždňov letného semestra v troch študijných predmetoch. 

Kontrolná skupina počas výučby postupovala klasickým zaužívaným spôsobom. Vyučoval ju 

vyučujúci, ktorý postupoval presne podľa doterajších zvyklostí (podľa informačných listov 

študijných predmetov). Experimentálne skupiny absolvovali Program integrity kritického 

a morálneho myslenia (2 hodiny prednášky a 3 hodiny seminárov každý týždeň). Prednášky a vedenie 

seminárov zabezpečoval vyškolený pedagóg, ktorý sa dlhodobo venuje problematike kritického 

myslenia, zároveň pripravoval program a ktorý veľmi dobre ovláda aj rozdiel medzi klasickou 

a inovatívnou výučbou v daných predmetoch.  

Okrem náročného testovania vstupnej úrovne kritického a morálneho myslenia boli študentom 

predložené morálne dilemy, napr. riešenie socio-kultúrnych aspektov edukácie, témy multikultu-

rality, vybrané témy pedagogickej psychológie, ale aj charakterovo orientované témy – 

egocentrizmus, slobodná voľba a zodpovednosť a pod. Súčasťou prípravy na seminárne vyučovacie 

hodiny bolo štúdium teoretického ukotvenia daného problému a možnosti jeho riešenia. Každý 

týždeň bola stanovená jedna téma. Pri integrovanom spôsobe rozvoja kritického a morálneho 
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myslenia sme využívali aktívne metodiky: stimulácia prípadov, prípadové štúdie, workshopy 

s etickými dilemami, realistická simuláciu, rôzne modelové situácie a pod.  Program je postavený tak, 

aby študent prešiel procesom množstva zručností kritického myslenia po kognitívnej a afektívnej 

stránke, pričom dôraz kladie na rozvoj intelektuálnych cností.    

 

2.4 Štatistické metódy 

Použili sme one-way ANOVA (splnené podmienky, závisle premenná je minimálne 

intervalová, približne normálna distribúcia, výber je náhodný a nezávislý a homogenita rozptylov je 

zachovaná). Pri deskriptínych charakteristikách uvádzame počet subjektov jednotlivých skupín (n), 

mean (M) and standard deviation (SD). Na zistenie štatisticky významných rozdielov bol použitý 

Benferroni post hoc test. 

 

3. Výsledky výskumu a diskusia 

Sémantický diferenciál je jedna z efektívnych metód, ktoré sa využívajú pri zisťovaní názorov 

zúčastnených osôb vo výskume.  

Záznamový list dvojfaktorového sémantického diferenciálu obsahoval 15 dvojíc adjektív. 

Študenti na konci experimentu hodnotili celý priebeh programu rozvoja kritického a morálneho 

myslenia pomocou 7-bodovej škály. V tabuľke 1 prezentujeme zistenia k pojmu sebareflexia – ja ako 

kriticky mysliaci človek. 

 

Tab. 1 Ja ako kritický mysliteľ – sebareflexia v skupinách experimentu – faktor hodnotenie a faktor energie 

Dvojice posudzovaných adjektív Faktor KS ES1 ES2 

M SD M SD M SD 

1. zlý/dobrý hodnotenia 5,33 1,19 4,09 1,26 4,35 1,18 

2. náročný/nenáročný energie 4,90 1,22 4,19 1,24 4,25 1,40 

3. nepríjemný/príjemný hodnotenia 5,04 1,02 5,14 1,06 5,12 0,96 

4. prísny/mierny energie 5,04 1,20 3,47 1,24 4,40 0,88 

5. slabý/silný hodnotenia 5,23 0,83 4,14 1,19 4,10 0,91 

6. ťažký/ľahký energie 4,71 0,90 4,14 0,72 4,30 0,86 

7. pasívny/aktívny energie 4,85 1,27 5,10 1,26 5,11 0,85 

8. problémový/bezproblémový energie 5,76 0,88 2,95 1,07 3,15 0,87 
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9. hodnotný/bezcenný energie 5,85 1,31 5,09 1,30 4,70 1,03 

10. hlasný/tichý energie 4,71 1,05 4,28 1,41 4,15 0,93 

11. napätý/uvoľnený hodnotenia 4,47 1,36 5,23 1,33 5,00 1,29 

12. krátky/dlhý energie 4,33 0,79 3,95 0,66 4,15 0,93 

13. účinný/neúčinný energie 5,38 1,11 5,19 0,98 5,35 0,81 

14. nezaujímavý/ zaujímavý hodnotenia 5,52 1,03 5,09 1,04 5,25 0,91 

15. škaredý/pekný hodnotenia 5,61 0,86 5,04 1,28 5,00 0,85 

Gross score 5,53 1,15 4,47 1,32 4,56 1,12 

Legenda: n – početnosť; M – priemer; SD – smerodajná odchýlka; ES1 – experimentálna skupina 1; ES2 – experimentálna 

skupina 2; KS – kontrolná skupina 

 
 

Tabuľka 1 a graf 1 znázorňujú, ktorým smerom a s akou intenzitou experimentálne skupiny 

sebahodnotia vlastné kroky a postupy súvisiace s ich vlastným hodnotením osoby ako kriticky 

mysliaceho človeka. Výsledky výskumu odrážajú ich  uvažovanie zamerané na pochopenie vlastných 

činov a ich zákonitostí, ktoré bolo potrebné prekonať v procese prípravy, realizácie a sebareflexie 

počas semestra.  

Z hľadiska faktora hodnotenia pozorujeme rozdiel medzi kontrolnou skupinou 

a experimentálnymi skupinami. Experimentálne skupiny sa sebahodnotia v pozícii kritického 

mysliteľa v položke č. 1 ako horší (ES1 – M = 4,09, SD = 1,26; ES2 – M = 4,35, SD = 1,18) oproti 

kontrolnej skupine, ktorá sa považuje za lepšiu (KS – M = 5,33, SD = 1,19). Experimentálne skupiny 

sa hodnotili v položke č. 3 ako slabší kritickí myslitelia (ES1 – M = 4,14, SD = 1,19; ES2 – M = 4,10, 

SD = 0,91). Naopak kontrolná skupina, ktorá neprešla náročným procesom kritického a morálneho 

uvažovania sa považuje za oveľa silnejšiu (KS – M = 5,23, SD = 0,83). Známky väčšej pokory 

u experimentálnych skupín zaznamenávame aj v posledných dvoch komponentoch. Experimentálne 

skupiny sa hodnotili oveľa kritickejšie. Podľa známok sebareflexie sú si vedomí svojich chýb, 

uvažujú nad sebou samým, kriticky prehodnocujú, čo všetko človek potrebuje vedieť, aby sa správne 

rozhodol a pod. Predpokladáme, že náročné procedúry, ktoré si kritické myslenie vyžaduje, 

prinútilo študentov experimentálnych skupín zamyslieť sa nad základnou cnosťou kritického 

mysliteľa, a to intelektuálnou pokorou. V tomto smere sa človek osobnostne posúva ďalej, čo 

nasvedčujú aj ďalšie dva komponenty č. 3 a č. 11. Experimentálne skupiny sa cítili príjemnejšie 

a uvoľnenejšie. Súvisí to s pocitom radosti z vlastného úspechu. Považujeme ho za veľmi dôležitý 
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komponent, ktorý je prepojený s viacerými intelektuálnymi cnosťami ako je intelektuálna vytrvalosť, 

autonómia, integrita a pod. Predpokladáme, že tieto zmeny sa pozitívne odrazia aj vo vnútornej 

motivácii, teda, ako sa stať lepším človekom.  

Vo faktore energie výsledky tiež ukázali zaujímavé zistenia. Kriticky sa ohodnotiť je veľmi 

náročné, čo sa odráža v sledovanom komponente č. 2. Experimentálne skupiny dosiahli nižšie 

priemerné parciálne skóre (ES1 – M = 4,19, SD = 1,24; ES2 – M = 4,25, SD = 1,40) na rozdiel od 

kontrolnej skupiny (KS – M = 4,90, SD = 1,22). Kritická sebareflexia pomáha človeka osobne sa 

posúvať. Má to veľký dopad na hodnotenie aj ostatných, čo súvisí so schopnosťou nezávislého 

myslenia. Ak máme nedostatok sebareflexie, nechtiac môžeme ublížiť aj svojmu okoliu. Integrita 

kritického a morálneho myslenia spočíva na prísnych intelektuálnych normách (Paul & Elder, 2014). 

Tieto prísne normy si uvedomujú aj študenti experimentálnych skupín v procese sebareflexie, ktorí 

sa prísnejšie hodnotili vo faktore energie č. 4 (ES1 – M = 3,47, SD = 1,24; ES2 – M = 4,40, SD = 

0,88). Z pohľadu kontrolnej  skupiny vyplýva prisúdenie oveľa vyššej hodnoty v komponente č. 4 

(KS – M = 5,04, SD = 1,20). Sebareflexia je jedna z najdôležitejších kompetencií aktívne a morálne 

zodpovedného jedinca v spoločnosti. Zároveň je to náročný proces, čo je výsledkom uvedomenia si 

aj experimentálnych skupín (hodnotenie v položke č. 6.). Kontrolná skupina naopak sebareflexiu (Ja 

ako kriticky mysliaci človek) považuje za miernejší proces. Súvis je zrejmý aj v položke č. 7, kedy 

sa experimentálne skupiny považujú za viac aktívnejšie. Veľký rozdiel existuje v komponente č. 8 

a č. 9. Program rozvoja kritického a morálneho myslenia otvoril množstvo otázok a problémov. 

Študenti v experimentálnych skupinách často museli prekonať kognitívny konflikt (definovaný 

Piagetom, 1970). To si vyžadovalo získavanie informácií, ich kontrolu hodnovernosti, koncentráciu 

mysle, riadenie seba samého, zodpovednosť dospieť k cieľu, rozhodnúť sa, monitorovať svoje 

kognitívne činnosti, zamýšľať sa nad vlastným odôvodnením, urobiť objektívne a premyslené 

metakognitívne sebahodnotenie svojich názorov a pod. (Zelina, 2018; Paul & Elder, 2014 a i.), čo 

zdôrazňuje aj prvky  autoregulatívneho učenia. Študenti experimentálnych skupín sledujú viac 

problémov s kritickým uvažovaním, ale považujú ho za oveľa hodnotnejšie. Rovnako sebareflexiu 

hodnotili za účinnejšiu oproti kontrolnej skupine. 
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Výsledky hodnotenia sebareflexie v skupinách sme porovnávali aj vo faktore energie,  

aj faktore hodnotenia. Použili sme  jednovchodovú analýzu rozptylu (tabuľka 3 a tabuľka 4).  

Tab. 3 Komparácia priemerov skupín dosiahnutých vo faktore hodnotenia (sebareflexia)  

Sebareflexia (faktor hodnotenia) n M SD F s.v. p 

KS 21 5,20 0,62 

2,526 2 0,089 ES1 21 4,79 0,86 

ES2 20 4,81 0,43 
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mysliteľa

kontrolná experimentálna 1 experimentálna 2
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Aj napriek tomu, že experimentálne skupiny vo faktore hodnotenia dosiahli nižšie priemerné 

skóre, výsledky nepreukázali signifikantné rozdiely medzi jednotlivými skupinami (F = 2,526;  

p = 0,089). Post hoc test (Benferroni) nepreukázal existenciu rozdielov medzi kontrolnou 

a experimentálnymi skupinami. Štatisticky významné rozdiely nachádzame vo faktore energie 

(tabuľka 4). 

Tab. 4  Komparácia priemerov skupín dosiahnutých vo faktore energie (sebareflexia) 

Sebareflexia (faktor energie) n M SD F s.v. p 

KS 21 5,06 0,35 

22,759 2 0,000 ES1 21 4,26 0,51 

ES2 20 4,39 0,33 

 

Na základe výsledkov konštatujeme, že existujú signifikantné rozdiely medzi jednotlivými 

skupinami (F = 22,759; p = 0,000) vo faktore energia. Post hoc test (Benferroni) preukázal existenciu 

rozdielov medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami (p < 0,01). Experimentálne skupiny sa 

medzi sebou významne nelíšili (p > 0,05). Ako je uvedené v tab. 4, kontrolná skupina sa hodnotila 

oveľa vyššie  (M = 5,06; SD = 0,35) ako experimentálna skupina 1 (M = 4,26; SD = 0,43) 

a experimentálna skupina 2 (M = 4,39; SD = 0,33). 

Z výsledkov testu je možné konštatovať, že skupiny, ktoré absolvovali program rozvoja 

morálneho a kritického myslenia pri sebareflexii sú opatrnejší, majú tendenciu sa podceňovať, 

hodnotia sa ako slabší kritickí myslitelia. Sebareflexiu orientovanú na komponent „ja ako  kritický 

mysliteľ“ považujú za náročnejšiu, prísnejšiu, ťažšiu, problémovejšiu, ale aktívnejšiu a hodnotnejšiu. 

Sebareflexia je zložitý a náročný proces. Objavuje sa tu množstvo prekážok, ktoré jej bránia. Paul 

a Elder (2014) varujú pre egocentrizmom, ktorý je vážnou prekážkou rozvoja kritického a morálneho 

myslenia. Pri sebareflexii kontrolnej skupiny sme spozorovali známy Dunning-Krugerov efekt 

(Kruger & Dunning, 1999), kedy menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami 

a kompetenciami sa v danej oblasti výrazne nadhodnocovali. Takíto jedinci majú väčšie ťažkosti 

rozpoznať svoje reálne schopnosti, čo je spôsobené hlavne nedostatkom ich metakognitívnych 

schopností. Naopak kvalifikovaní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti, čo sme spozorovali v oboch 

experimentálnych skupinách. 
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U študentov experimentálnych skupín 1 a 2 boli rozvíjané: 

- základné výskumné zručnosti – zbieranie informácií, organizácia a plánovanie, kognitívne 

zručnosti kritického myslenia, riešenie morálnych dilem;  

- základné osobné zručnosti – dispozície kritického mysliteľa, intelektuálne a morálne cnosti; 

- profesionálne zručnosti – kariérny rozvoj, profesionálne vedenie argumentácie a kladenie otázok, 

autoregulácia. 

 

Inšpiráciou pre nás boli výskumy z Jubilee Centre for Character and Virtues (2020), programy 

G. Linda a pod. Kritické myslenie sa nedá učiť bez hodnôt a bez cností (intelektuálnych aj charaktero-

vých), ktoré by mal mať kritický mysliteľ (Knapík, 2020a; Maturkanič, 2021 a i.). Viacerí autori 

konštatujú, že edukačný proces by mal učiacim sa pomôcť stáť sa morálnymi jedincami, ktorí majú 

schopnosť kritického myslenia a morálneho úsudku (Knapík, 2020b; Kučerková, 2020). Čitateľom 

odporúčame viaceré publikácie v tomto smere (Petrasová, 2021; Ruisel, 2018; Zelina, 2018 apod.). 

 

Záver 

Prioritou slovenského školstva je v súčasnosti rozvoj morálne zodpovedného jedinca. Naša 

spoločnosť si viac ako inokedy uvedomuje, že potrebujeme absolventov, ktorí majú intelektuálne 

cnosti, správajú sa eticky a robia morálne správne rozhodnutia. Štátny vzdelávací program Slovenskej 

republiky vytvoril oficiálny priestor pre podporu morálneho a kritického myslenia v edukácii. V praxi 

sa to odráža len veľmi ťažko. V našom programe sme do procesu morálneho uvažovania integrovali 

zručnosti kritického myslenia. V semestrálnom experimente sa preukázalo, že študenti 

experimentálnych skupín vnímajú túto integritu vo výučbe oveľa citlivejšie ako skupiny študentov, 

ktoré absolvovali klasickú výučbu. Dlhoročný záujem o problematiku nás vedie k zmene kurikula 

v najbližšom procese akreditácie na slovenských učiteľských fakultách. Rovnako máme veľké 

ambície podchytiť riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl pomocou programov na podporu 

profesijného vzdelávania a odborných časopisov renomovaných vydavateľstiev, ktorí priamo 

oslovujú túto cieľovú skupinu. Spolupráca naznačuje, že lídri vzdelávacích inštitúcií sú otvorení tejto 

myšlienke. Uvedomujú si, že rozvoj intelektuálnych cností pomocou integrity morálneho a kritického 

myslenia je nevyhnutný krok v súčasnej dobe.  

Štúdia vychádza za podpory grantov: VEGA č. 1/0174/20 Integrácia morálneho usudzovania 

a kritického myslenia do pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva a KEGA č. 025PU-4/2020 

Rozvoj morálneho a kritického myslenia študentov v učiteľských študijných programech. 
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Sledování znalostí vybrané skupiny studentů Pedagogické fakulty UK 

v oblasti adiktologie a prevence závislostí 

 

Monitoring the Knowledge of a Selected Group of Students of the Faculty  

of Education, Charles University in the Field of Addictology 

and Addiction Prevention 

 
Alena Váchová 

 

Abstrakt 

Je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník měl alespoň základní znalosti z oblasti rizikového 

chování, kam patří i prevence závislostního chování. Příspěvek se snaží zmapovat základní znalosti 

vybrané skupiny studentů bakalářského studijního programu z Pedagogické fakulty UK z oblasti 

primární prevence a adiktologie. Dotazníkového šetření se účastní 180 studentů třetího ročníku. 

Dotazník obsahoval 13 uzavřených otázek a jednu otevřenou otázku. Dotazník byl předložen během 

prvních hodin semináře, který se zabývá výukou prevence závislostí. Studenti nejčastěji chybovali  

v otázkách týkajících se účinné primární prevence, školních dokumentů, které se týkají prevence 

závislostí a v případě výrazů popisujících syndrom závislosti. Očekávaným výstupem dlouhodobého 

výzkumu je zkvalitnění studia mimo jiné i v prevence závislostí a dalších forem rizikového chování. 

 

Klíčová slova: dotazníkové šetření, pedagogická fakulta, prevence závislostí, student, znalosti. 

 

Abstract 

It is essential that every teaching worker has at least a basic knowledge of risky behaviour, including 

prevention of addiction. The paper seeks to map the basic knowledge of a selected group of bachelor's 

degree students from the Faculty of Education of the UK in the field of primary prevention and 

addictology. The questionnaire enquiry is attended by 180 students of the third year. The 

questionnaire contained 13 closed questions and one open question. The questionnaire was submitted 

during the first hours of a seminar on addiction prevention. Students were most likely to err on issues 

related to effective primary prevention, school documents related to addiction prevention, and in 

terms describing addiction syndrome. The expected outcome of long-term research is to improve the 

quality of studies, including in the prevention of addictions and other forms of risky behaviour. 

 

Keywords: questionnaire survey, faculty of education, addiction prevention, student, knowledge. 
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Úvod 

Zdravý vývoj mladých lidí je podmíněn dobrým rodinným zázemím i dalšími sociálními 

vztahy mimo rodinu (dospělí, vrstevníci). Pro správný duševní vývoj jedince je důležitý také pozitivní 

vztah k sobě samému. Je všeobecně známo, že mládež má větší sklon riskovat, protože má větší 

tendenci zkoušet hranice svých možností a má méně obav z následků (Čerešník, 2015). Mladé lidi 

ohrožuje celá řada zdravotních rizik typických pro toto životní období. Bylo prokázáno, že se projevy 

rizikového chování vyskytují často společně (Maturkanič, 2020). Mívají často stejné příčiny, stejné 

rizikové či ochranné faktory (Sobotková, 2014). 

Pod pojmem rizikové chování rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází 

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

společnost. V současné školní prevenci rozlišujeme následující oblasti rizikového chování: 

záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, rasismus, 

xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, spektrum poruch příjmu potravin  

a závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling (Miovský et al., 2010). 

Jeden z významných problémů u mladistvých v České republice, ale i ve světě, je nadužívání 

návykových látek. Jedná se zejména o alkohol, cigarety (včetně elektronických) a konopné látky 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA, 2017). Užívání 

návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí mnoho faktorů. Je dobře 

známo, že užívání látky v mladém věku je spojeno se zvýšeným rizikem poruch užívání drog  

v pozdějším věku, problémy s duševním zdravím, které mohou mít za následek značnou zátěž nemocí, 

následovanou významnými sociálními a ekonomickými náklady (DeWit et al., 2000; Gil, Wagner & 

Tubman, 2004). Česká republika se opakovaně zapojuje do mezinárodního průzkumu Evropské 

školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). V evropském kontextu jsou zkušenosti českých 

16letých nadprůměrné, zejména se to týká celoživotních zkušeností s užitím legálních a nelegálních 

drog. Na předních místech jsou ve výskytu kouření cigaret a konzumace alkoholu v posledních 30 

dnech a ve zkušenostech s legálními látkami ve věku do 13 let. V oblasti nelegálních drog mají čeští 

16-letí nejvyšší výskyt užití konopných látek v životě i v posledních 12 měsících. Zkušenosti s užitím 

jiných, než konopných drog jsou u českých studentů srovnatelné s průměrem evropských zemí. 

Příležitostné kouření cigaret a přiměřené pití alkoholu, stejně jako experimentální a příležitostné 

užívání konopných látek nepovažují čeští šestnáctiletí za příliš zdravotně rizikové (Chomynová, 

Csémy & Mravčík, 2016). 

K zlepšení této situace může pomoci pouze soustavné preventivní působení na mládež, a to 

jak ze strany rodiny, tak ze strany školy. Rodiče díky své pracovní vytíženosti tráví s dětmi často jen 
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několik hodin denně, proto může být vliv školního prostředí pro řadu věcí rozhodující, včetně 

ovlivnění rizikového chování (Hajný, 2001). Významnou úlohu v preventivním působení přebírá 

škola a pedagog. 

Škola by měla formovat jedince ve směru samostatně jednající osobnosti. Orientuje se na 

výkonnostní složku a umožňuje získávat znalosti, záměrně i nezáměrně působí na začlenění jedince 

do společenských i interpersonálních vztahů, ale také propojuje přípravu na povolání, s přípravou pro 

život v rodině. Školy jsou tedy místem, kde probíhají vzdělávací aktivity, ale zároveň hrají neméně 

důležitou úlohou ve výchově. Školní prostředí představuje místo poznávání nejen hmotného světa, 

ale je i prostorem, ve kterém člověk vrůstá do světa vztahů, kde probíhá socializace jedince, 

mezilidská komunikace a osobnostní růst. Pedagogové mají tedy jedinečnou možnost využít této 

příležitosti v životě jejich žáků směrem k podporování procesu vytváření a upevňování morálních 

hodnot, zvyšování sociálních kompetencí, rozvoji osobnosti. Role učitele je velice náročná, protože 

kromě znalostí a dovedností nutných k předáván poznatků konkrétního oboru, zahrnuje i další nároky 

na sociální dovednosti. Prevence, nejen závislostí, je velmi důležitou součástí v profesním životě 

pedagoga. Je nezbytné, aby každý pedagogický pracovní měl alespoň základní znalosti z oblasti 

rizikového chování (Gillerová, 2003).  

Pedagogičtí pracovníci musí být dostatečně připraveni na to, aby rozuměli žákům, byli 

schopni včas rozpoznat jejich případné problémy a byli schopni poradit rodičům, kdo může jejich 

dítěti pomoci vzniklé problémy efektivně řešit. V České republice není stále ještě zaveden jednotný 

systém vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Na základě projektu VYNSPI byl 

již v České republice navržen ucelený systém vzdělávání učitelů a poradenských pracovníků v oblasti 

primární prevence rizikového chování, který zahrnuje čtyřúrovňový model vzdělávání i standardy pro 

vzdělavatele v této oblasti, ale stále nebyl celoplošně uveden do praxe (Charvát, 2012). 

Na pedagogických fakultách se prevence systematicky nevyučuje. Katedra pedagogiky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy však poskytuje svým studentům možnost vzdělávat se 

v oblasti prevence rizikového chování hned v několika předmětech (např. prevence kriminality, 

prevence šikany). Jedním z těchto předmětů je i předmět Seminář k prevenci závislostí. Vzrůstající 

znalostí a dovedností budoucích pedagogů v oblasti prevence rizikového chování vede i pedagogy na 

Pedagogické fakultě UK k neustálému zkvalitňování výuky a přizpůsobení výuky znalostem  

a dovednostem studentů. Z těchto důvodů bylo provedeno šetření vstupních znalostí studentů třetího 

ročníku oboru Pedagogika z oblasti adiktologie a prevence závislostí.  
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Metodologie 

Ověřování vstupních znalostí studentů z oblasti prevence rizikového chování a základů 

adiktologie se zatím zúčastnilo 180 studentů třetího ročníku bakalářského studia (prezenční formy 

130 studentů, kombinované formy 50 studentů), kteří studovali na Katedře pedagogiky Pedagogické 

fakulty UK. Data prezentovaná v tomto textu jsou pouze dílčími výsledky dlouhodobé studie, která 

si klade za cíl zkvalitnění výuky ve vybraných vzdělávacích předmětech. Hlavním cílem zde 

prezentovaného šetření, bylo zjistit, s jakými vstupními znalostmi studenti přicházejí studovat 

předmět Seminář prevenci závislostí. Data zde prezentovaná byla získána v letech 2015-2017. 

 Pro zjištění informací bylo použito dotazníku, který obsahovat 15 otázek. 14 otázek bylo 

uzavřených a jedna otázka byla otevřená. U otázek zjišťujících znalosti byla vždy jen jedna odpověď 

správná. Dotazník byl rozdán v papírové podobě na první hodině předmětu Seminář k prevenci 

závislostí. Všichni studenti odevzdali vyplněný dotazník na předem vyznačené místo, a to nejdéle po 

30 minutách. Studenti byli požádáni, aby dotazník nepodepisovali ani jinak neoznačovali a aby 

pečlivě odpověděli na všechny položené otázky. Na začátku dotazníku byly položeny otázky, které 

byly zaměřeny na pohlaví, věk, formu studia a délku pedagogické praxe studenta, Následovali otázky 

na znalosti pojmů z oblasti zdravého životního stylu (pojem zdraví) a legislativy (nezaopatřené dítě), 

a pak otázky na znalosti prevence rizikového chování a základních pojmů z adiktologie. Poslední 

otevřená otázka zjišťovala, jak by studenti postupovali v případě, že by ve třídě, ve které mají právě 

učit, byl přítomen žák, který je viditelně pod vlivem návykové látky. 

Data z dotazníků byla převedena do tabulek v programu Microsoft Excel a zpracována a byly 

získány četnosti a procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. Všechny rozdané dotazníky byly 

v šetření využity. 

 

Výsledky a diskuse 

Na všechny uzavřené otázky odpověděli všichni studenti, tedy u všech uzavřených otázek 

bylo získáno 180 odpovědí. Na poslední otevřenou otázku odpovědělo je 128 studentů, tedy 71,1 %.  

Šetření se účastnilo 135 (75 %) žen a 45 mužů (25 %). Z celkového počtu 180 dotazovaných 

140 (77,8 %) nemělo žádnou pedagogickou praxi a pouze 40 (22,2 %) již nějakou pedagogickou praxi 

mělo. Praxi v rozsahu 1-12 měsíců mělo 12 respondentů, 13-60 měsíců 8 respondentů, 61-120 měsíců 

15 respondentů a více než 120 měsíců 5 respondentů. Jedna z otázek v dotazníku zjišťovala, zda 

studenti během dosavadního studia již získali nějaké informace ohledně prevence rizikového chování. 

139 (77,2 %) studentů odpovědělo, že o primární prevenci rizikového chování během studia již 

slyšeli, 16 (8,9 %) studentů odpovědělo, že o primární prevenci v rámci studia zatím neslyšeli a 25 

(13,9 %) studentů uvedlo, že si nevzpomíná. Studenti byli také tázáni, zda se domnívají, že znalost 
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primární prevence rizikového chování je pro jejich profesi důležitá. 115 (63,9 %) respondentů 

odpovědělo, že tato znalost pro ně významná je, 28 (15,6 %) respondentů odpovědělo, že ji za 

významnou nepovažují a 37 (20,5 %) studentů ještě neví. Je potěšující, že 63,9 % studentů považuje 

znalosti z oblasti primární prevence za významné. Je důležité, aby byli pedagogičtí pracovníci 

motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování. Období školního 

vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období 

nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Toto je také důvod, proč je oblasti 

prevence rizikových projevů chování u školní populace věnována mimořádná pozornost. Vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence je i jeden z cílů Národní strategie primární 

prevence rizikového chování na období 2013-2018 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky MŠMT, 2013). Na druhé straně 37 (20,5 %) studentů odpovědělo, že se domnívají, 

že znalosti z oblasti primární prevence potřebovat nebudou. Zde vyvstává otázka, zda tito studenti 

nepokládají znalosti z primární prevence za potřebné, protože uvažují o jiném zaměstnání, než je 

učitelská profese nebo, že primární prevenci opravdu nepovažují za důležitou.  

V první vědomostní otázce byli studenti tázáni, zda vědí, jak je dnes chápán pojmem „zdraví“. 

153 (85 %) respondentů na tuto otázku odpovědělo správně. Považují zdraví za komplexní pojem, 

tedy stav fyzické, duševní i sociální pohody (World Health Organisation [WHO], 2014). 20 (11,1 %) 

respondentů považuje zdraví stále jen za stav bez fyzické nemoci. Mezi odpověďmi se dvakrát  

(1,1 %) objevilo, že zdraví je stav pouze psychické pohody a 5 respondentů (2,8 %) se domnívalo, že 

ani jedna z výše zmíněných odpovědí nevystihuje současný význam pojmu zdraví. 

V druhé otázce byli studenti tázáni, koho lze dle české legislativy považovat za „nezaopatřené 

dítě“. Nejvíce zastoupená odpověď 108 (60 %) byla, že se jedná o osobu do skončení povinné školní 

docházky, nejdéle však do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (Česká 

republika, 2007) Tato odpověď byla správná.  Následovala odpověď, že se jedná pouze o osobu 

mladší 18 let (43 respondentů (23,9 %)), 12 (6,8 %) respondentů odpovědělo, že se jedná o osobu,  

o kterou se rodiče nemohou starat a 17 (9,4 %) respondentů nepovažovalo žádnou z nabízených 

odpovědí za správnou. Z výsledků vyplývá, že se studenti v těchto pojmech orientují vcelku dobře. 

Další otázky byly již cílené do oblasti primární prevence a adiktologie. Na otázku, co je hlavním 

cílem primární prevence užívání návykových látek, odpovědělo správně 153 (85 %) respondentů  

a to, že hlavním cílem je pokusit se zajistit, aby se mladí lidé vyhnuli užívání návykových látek nebo 

toto užívání alespoň posunuli do pozdějších let. Následovala odpověď, že cílem této prevence je 

varovat rodiče uživatelů návykových látek před účinky těchto látek 15 (8,3 %) odpovědí. 8 (4,5 %) 

respondentů se domnívalo, že cílem je rozmluvit problémovým uživatelům drog jejich chování  
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a 4 (2,2 %) nepovažovali za správnou ani jednu odpověď.  Následovala otázka, kterou z nabízených 

aktivit považují studenti za efektivní primární prevenci proti užívání návykových látek. Pouhých 72 

respondentů (40 %) odpovědělo správně, že jako efektivní primární prevence může působit sdělování 

pravdivých pozitivních i negativních účinků návykových látek s ohledem na věk posluchačů.  

48 (26,7 %) respondentů považovalo za efektivní prevenci pouhé sledování preventivních filmů,  

45 (25 %) studentů považovalo za efektivní primární prevenci přednášku o negativním působení drog 

organizovanou najednou pro všechny třídy ve škole a 15 (8,3 %) studentů se domnívalo, že ani jedna 

z nabízených odpovědí není správná.  

Další otázka byla zaměřena na znalosti o dokumentech, ve kterých má škola zakotveny 

informace týkající se prevence rizikového chování. Pouhých 80 respondentů (44,4 %) ze 180 by tyto 

informace hledalo správně ve všech relevantních dokumentech (minimální preventivní program, 

školním řád, krizový plán školy), 69 (38,4 %) studentů by informace hledalo pouze v Minimálním 

preventivním programu, 26 (14,4 %) pouze ve Školním řádu a 5 (2,8 %) studentů by nehledalo tyto 

informace v žádném ze zmíněných dokumentů. Většina dotázaných studentů studovala v presenčním 

studiu, a tudíž kromě povinné praxe neměla dlouhodobější zkušenosti s prací učitele. S výše 

zmíněným úkolem si lépe, dle očekávání, poradili studenti, kteří uvedli, že mají již nějakou praxi  

ve škole. Správně na tuto otázku odpovědělo 40 studentů, kteří v dotazníku uvedli, že ve škole pracují 

nebo pracovali. 

Následující čtyři otázky byly zaměřeny na znalosti z adiktologie. První z této trojice otázek 

zjišťovala, zda studenti vědí, co znamená termín „craving“. 66 (36,7 %) studentů odpovědělo správně, 

že se jedná o silnou neodolatelnou touhu po návykové látce a zároveň o jedno z diagnostických kritérií 

závislosti (WHO, 2016), 51 (28,3 %) studentů se domnívalo, že se jedná o požitek z akutního účinku 

návykové látky, 15 (8,3 %) studentů zvolilo odpověď, že jde o stav při předávkování návykovou 

látkou a 48 (26,7 %) studentů se domnívalo, že ani jedna odpověď není správná. V další otázce byli 

studenti dotazování, na pojem „odvykací stav“. 60 (33,3 %) studentů správně zvolilo odpověď, že se 

jedná o soubor nepříjemných příznaků při odnětí psychoaktivní látky (WHO, 2016), 36 (20 %) 

studentů si vybralo odpověď, že se jedná o rozhodnutí závislého jedince přestat užívat návykovou 

látku, 12 (6,7 %) studentů se domnívalo, že se jedná o stav přivyknutí si v terapeutické komunitě  

a 72 (40 %) studentů nepovažovalo za správnou ani jednu odpověď z nabídnutých variant. Výsledky 

ukazují, že se většina studentů během svého dosavadního studia ještě blíže neseznámila  

s diagnostickými kritérii závislosti, a to konkrétně na pojmy „craving“ a „odvykací stav“.  

Další dotaz se týkal odborníků, kteří mohou předepsat léky s návykovým potenciálem. 

Správně uvedlo 71 (39,4 %) studentů, že léky s návykovým potenciálem může předepsat kterýkoli 

lékař (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013). 64 (35,6 %) studentů se 
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domnívalo, že tyto léky může předepsat pouze psycholog, adiktolog nebo psychiatr, 33 (18,3 %) 

zvolilo odpověď adiktolog a psychiatr a 12 (6,7 %) studentů se domnívalo, že ani jedna odpověď není 

správná.  Užívání léků, které mohou vyvolat závislost, se týká i žáků a studentů základních a středních 

škol a nemusí být vždy jen předepsány lékařem. Podle ESPAD (2018) léky bez předpisu (sedativa, 

hypnotika, opioidní analgetika) někdy v životě užilo 9,5 % respondentů (5,4 % chlapců, 12,8 % 

dívek). V posledních 12. měsících tyto látky užilo celkem 4,8 % mladistvých ve veku od 11-15 let  

a k užívání v posledních 30 dnes se přihlásilo 2,7 % respondentů.  Ze studie Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC) Světové zdravotnické organizace z roku 2010, která je zaměřená na 

zdraví, životní styl a chování ve vztahu k vlastnímu zdraví mezi dětmi ve věku 11, 13 a 15 let a do 

které bylo v ČR zapojeno 4 167 žáků, vyplývá, že děti nejvíce užívaly léky na bolest hlavy a břicha. 

Hypnotika a sedativa během posledního měsíce užily podle vlastních výpovědí nejčastěji děti ve věku 

11 let (hypnotika 6 % a sedativa 8 % dětí), s rostoucím věkem se jejich užívání snižovalo. Jak  

u analgetik, tak u hypnotik a sedativ uváděly dívky vyšší míry užívání (Csémy, 2011). 

Poslední otázka z této čtveřice byla zaměřena na znalost legislativních dokumentů. Studenti 

měli vybrat, ve kterých z uvedených dokumentů by hledali informace o omamných a psychotropních 

látkách. Většina, tedy 141 (78,3 %) studentů, správně zvolila odpověď, že v Zákonu o návykových 

látkách a Trestním zákoníku.  32 (17,8 %) studentů by tyto informace hledalo ve vyhláškách 

Ministerstva zdravotnictví ČR, 11 (6,1 %) studentů by hledalo v Ústavě ČR a 20 (11,1 %) studentů 

se domnívalo, že ani jedna odpověď není správná.  

Poslední otázka v dotazníku byla otevřená. Na tuto otázku neodpověděli všichni dotazovaní 

studenti, ale jen 128 (71,1 %) dotázaných, 52 (13,9 %) nechalo tuto otázku nevyplněnou. Studenti 

měli napsat, jak by postupovali v případě, že by zjistili, že ve třídě, ve které mají právě vyučovat, je 

přítomný žák, který je viditelně pod vlivem návykové látky. Odpovědi na tyto otázky byly rozděleny 

do kategorií s označením: správně, téměř správně a nesprávně. 

Mezi správné odpovědi bylo zařazeno 39 (30,5 %) odpovědí. Studenti v nich uvedli 

doporučovaný postup, tedy že by nejprve zjistili zdravotní stav žáka a případně přivolali lékaře, pak 

by informovali vedení školy, rodiče žáka a případně pracovníka Orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD), případně policii a o události by sepsali záznam (MŠMT, 2010). Do druhé kategorie „téměř 

správně“ bylo zařazeno 53 (41,4 %) dotazníků. V nich studenti uvedli, že by informovali vedení 

školy, rodiče žáka a policii a sepsali o incidentu zprávu (v 31 případech) nebo, že by informovali 

někoho ze školy, rodiče nebo OSPOD, policii a případně zavolali lékaře (22 případů). Do poslední 

kategorie „nesprávně“ (36 (28,1 %) dotazníků) byly zařazeny dotazníky s odpověďmi: zavolám 

policii a ředitele (někoho z vedení školy (12 odpovědí), odvedu žáka pryč a zavolám policii  

(9 odpovědí), odvedu žáka a sepíšu zprávu (4 odpovědi), zavolám rodičům žáka (3 odpovědi), napíšu 
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mu poznámku (3 odpovědi), neudělám nic (3 odpovědi), pošlu žáka na chodbu (2 odpovědi). Lepší 

znalosti učitelů s praxí se projevily i v této otázce.  Zde opravdu správně odpovědělo pouze 30,5 % 

studentů a 83 % z nich byli studenti s praxí ve škole. 

 

Závěr 

Studenti prokázali poměrně dobré znalosti z oblasti prevence závislostí a základů adiktologie, 

se kterými vstupují do předmětu Seminář z prevence závislostí. Nejvíce chybovali v otázce týkající 

se efektivní primární prevence a pojmů z adiktologie. Z prozatím získaných výsledků vyplývá, že 

v průběhu semináře by se studenti měli věnovat mimo jiné základním termínům z adiktologie  

a detailně by se měli seznámit s postupy efektivní primární prevence rizikového chování, která je 

založena na vědecky ověřitelných znalostech a na důkazech pocházejících z výzkumných studií  

a pedagogických poznatků.  

Tento příspěvek je jen dílčí část dlouhodobého výzkumu. Protože množství dat, která byla 

doposud získána, není dostatečně velké, nejsou zde uvedeny podrobnější statistické výsledky. 
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Uživatelé sociální služby tísňové péče 

Users of the Emergency Care Social Service 
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Abstrakt 

Sociální služba „Tísňová péče“ se specializuje na potřeby zachování samostatnosti a bezpečí. To 

vedlo autorku studie k provedení kvalitativního výzkumu mezi uživateli sociální služby tísňové péče. 

Cílem individuálních polostrukturovaných rozhovorů bylo zjistit všechny okolnosti, které ovlivňují 

řádné poskytování tísňové péče, a to v konceptu bio-psycho-sociálního a spirituálního modelu zdraví. 

Prozatímní zjištěné výsledky ukazují, že nejčastějším důvodem, proč bylo o službu tísňové péče 

žádáno, bylo zhoršení zdravotního stavu (42,3 %) či snížení soběstačnosti (28,2 %). Nejčastěji senioři 

uváděli, že od služby tísňové péče očekávají zlepšení zprostředkování dostupnosti zdravotní a sociální 

péče (34,1 %) a zvýšení pocitu bezpečí a jistoty (35,2 %). Senioři své zdraví ohodnotili známkou 3,3, 

přičemž nejlépe ohodnotili své spirituální zdraví, nejhůře sociální složku svého zdraví.  

 

Klíčová slova: Sociální služby, tísňová péče, uživatel, senior. 

 

Abstract 

Users of the “emergency care” social service have many needs. This led the author of the study to 

carry out a qualitative research among the emergency care social service users. Individual semi-

structured interviews aimed to find out all aspects affecting due provision of emergency care within 

the concept of biological, mental, social and spiritual health model. Interim results show that the most 

frequent reason for requesting the emergency care service is deteriorating health (42.3 %) or reduced 

autonomy (28.2 %). The elderly most often state that they expect the emergency care service to 

improve arranging for health and social care availability (34.1 %) and boost their sense of safety and 

security (35.2 %). The elderly rate their heath at 3.3, the part of their health rated the highest being 

their spiritual health and the lowest being their social health.  

 

Key words: Social services, emergency care, user, senior. 
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Úvod 

Potřeby a péči potřebuje v různé míře každý, tedy i uživatel sociální služby, včetně jeho 

rodiny. Každý uživatel sociální služby, kterému se následkem nemoci nebo úrazu změní dosavadní 

způsob života, začíná hledat nový smysl života. Nenadálá situace vnáší do jeho života nejistotu, 

úzkost, strach, samotu, odcizení (…). Vzniklou změnu ve svém životě často hodnotí negativně, stejně 

jako svůj výhled do budoucna. 

Dominantním uživatelem sociálních služeb v České republice je senior. Péče o seniory musí 

vycházet z celostního (holistického) chápání potřeb. Právě senior se častěji zamýšlí nad smyslem své 

existence, bilancuje svůj život a často se u něho objevují otázky, na které nezná odpověď (Křivohlavý, 

2011). 

Cílem sociálních služeb je podporovat uživatele ve vlastním domácím prostředí a snažit se  

o obnovení nebo zachování původního životního stylu.  O to se právě snaží i tísňová péče, která náleží 

do služeb sociální péče. Jedná se o terénní službu, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová  

a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví či života 

v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností (Hanuš & Kolářová, 2007).  

Základem pro správnou identifikaci a pochopení potřeb u uživatele sociální služby je dostatek 

času, výborná komunikační (verbální i nonverbální) a pozorovací schopnost. Velmi často 

diskutovanou otázkou je, kdo má péči poskytovat? Vše výše uvedené vedlo autorku příspěvku 

k realizaci vlastního kvalitativního výzkumu. 

 

Metody  

Autorka příspěvku realizovala kvalitativní výzkum mezi uživateli sociální služby tísňové 

péče. Cílem individuálních polostrukturovaných rozhovorů bylo zjistit všechny okolnosti, které 

ovlivňují řádné poskytování tísňové péče, a to v konceptu bio-psycho-sociálního a spirituálního 

modelu zdraví.  

 

Vybrané výsledky dotazníkového šetření  

Prozatím se výzkumu zúčastnilo 60 seniorů - uživatelů sociální služby tísňové péče, u kterých 

bylo sledováno pohlaví (tabulka 1), věk (tabulka 2), bydliště (tabulka 3) respondentů.   
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Tabulka č. 1. Respondenti dle pohlaví 

Pohlaví Počet respondentů 

Počet respondentů 

Žena  52 (80,7 %) 

Muž  6 (13,3 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

Tabulka č. 2. Respondenti dle věku 

Věk Počet respondentů 

65 - 70 4 (6,7 %) 

71 -75 10 (26,7 %) 

76 - 80 16 (26,7 %) 

81 - 85 16 (26,7 %) 

85 - 90 10 (16,7 %) 

≥ 90 4 (6,7 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

Tabulka č. 3. Bydliště 

Bydliště Počet respondentů 

Vesnice  30 (50 %) 

Město 30 (50 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

Tabulka č. 4. Příslušnost k náboženství 

Příslušnost k náboženství Počet respondentů 

Věřící  13 (21,7 %) 

Ani věřící, ani nevěřící 17 (28,3 %) 

Ateisté 30 (50,0 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

Příslušnost k náboženství vidíme v tabulce 4. 13 (21,7 %) respondentů uvádí, že je věřících. 

17 seniorů se zařadilo do skupiny „mezi“ – tedy ani věřící, ani nevěřící. 30 osob o sobě tvrdí, že jsou 

ateisté. 
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Tabulka č. 5. Charakter bydlení 

Charakter bydlení Počet respondentů 

S rodinou či s jinými blízkými osobami 

v bytě 

13 (21,7 %) 

S rodinou či s jinými blízkými osobami v 

rodinném domě 

16 (26,7 %) 

Sám v bytě 24 (40,0 %) 

Sám v rodinném domě 7 (11,7 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

29 respondentů bydlí s rodinou či jinou blízkou osobou (13 v bytě a 16 v rodinném domě). 31 

seniorů žije samo (24 v bytě a 7 v rodinném domě), (tabulka 5).  

 

Tabulka č. 6. Z jakých důvodů bylo o službu tísňové péče žádáno  

Důvody pro tísňovou péči Počet odpovědí 

Ztráta sociálních kontaktů  9 (10,6 %) 

Zhoršení zdravotního stavu 36 (42,3 %) 

Snížení soběstačnosti  24 (28,2 %) 

Vlastní stáří  16 (18,8 %) 

Celkem 85 (100 %) 

 

Tabulka 6 ukazuje, z jakých důvodů senioři o službu tísňové péče žádají. Respondenti uváděli 

více odpovědí. Nejčastěji uváděním důvodem bylo zhoršení zdravotního stavu (36x), poté snížení 

soběstačnosti (24x), vlastní stáří (16x). Ztráta sociálních kontaktů byla uvedena pouze 9x.  

 

Tabulka č. 7. Co od služby tísňové péče uživatel očekává 

Očekávání od služby tísňové péče Počet odpovědí 

Zvýšení pocitu bezpečí a jistoty 31 (35,2 %) 

Poradenství 10 (11,4 %) 

Zajištění či zprostředkování sociálního 

kontaktu 

17 (19,3 %) 

Zlepšení zprostředkování dostupnosti 

zdravotní a sociální péče  

30 (34,1 %) 

Celkem 88 (100 %) 
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Nejčastěji senioři uváděli, že od služby tísňové péče očekávají, zlepšení zprostředkování 

dostupnosti zdravotní a sociální péče (30x), 31x zvýšení pocitu bezpečí a jistoty, 17x zajištění či 

zprostředkování sociálního kontaktu. Nejméně krát (10x) byla uváděna možnost poradenství (tabulka 

7). 

 

Tabulka č. 8. Subjektivní hodnocení jednotlivých složek zdraví 

Známka Biologické 

(tělesné) 

Psychické Sociální Spirituální 

1  4 (6,7 %) 4 (6,7 %) 3 (5,0 %) 4 (6,7 %) 

2  7 (11,7 %) 8 (13,3 %) 5 (8,3 %) 10 (16,7 %) 

3 29 (48,3 %) 27 (45,0 %) 17 (28,3 %) 32 (53,3 %) 

4 4 (6,7 %) 13 (21,7 %) 24 (40,0 %) 4 (6,7 %) 

5 16 (26,7 %) 8 (13,3 %) 11 (18,3 %) 10 (16,7 %) 

Celkem 60 (100 %) 60 (100 %) 60 (100 %) 60 (100 %) 

Průměr  3,4 3,2 3,6 3,1 

 

Respondenti měli subjektivně ohodnotit jednotlivé složky svého zdraví na škále od 1–5 

(známkování jako ve škole). Jejich hodnocení vidíme v tabulce 8. V průměru své zdraví respondenti 

ohodnotili známkou 3,3. Nejlépe senioři hodnotili své spirituální zdraví (průměrnou známkou 3,1), 

nejhůře sociální (průměrnou známkou 3,6). Subjektivně se cítí hůře mladší senioři (65–75 let) než 

senioři starší 75 let.  

 

Tabulka č. 9. Přítomnost chronického onemocnění 

Chronické onemocnění Počet respondentů 

Ano 44 (73,3 %) 

Ne 16 (26,6 %) 

Celkem 60 (100 %) 

44 z 60 seniorů uvedlo, že trpí chronickým onemocněním (tabulka 9).  

 

Tabulka č. 10. Pravidelné užívání léků  

Pravidelné užívání léků  Počet odpovědí 

Ano 46 (76,7 %) 

Ne 14 (23,3 %) 

Celkem 60 (100 %) 



 730 

14 (23,3 %) z 60 uživatelů tísňové péče nebere pravidelně žádné léky (table 10). Podrobnou 

analýzou bylo zjištěno, že nejvíce uživatelů tísňové péče (20 z 60) užívá denně 4 léky. V průměru 

vychází denně na jednoho osloveného respondenta 5 léků. Autorka se zabývala tím, zda existuje 

souvislost mezi věkem a pravidelným užíváním léků. Zjistila, že senioři nad 76 let uvádějí, že užívají 

menší počet léků za den než senioři ve věku 65–75 let. Dokonce ze 14 oslovených respondentů, kteří 

neužívají pravidelně žádné léky, bylo 9 (60 %) respondentů ve věkové skupině nad 76 let. 

 

Tabulka č. 11. Zájmy a záliby 

Zájmy a záliby Počet odpovědí 

Četba  29 (32,6 %) 

Sledování TV - pořady o cestování a přírodě 8 (9,0 %) 

Sledování TV - telenovely 11 (12,4 %) 

Sledování TV - kriminální seriály 11 (12,4 %) 

Sledování TV - hudební pořady 4 (4,5 %) 

Luštění křížovek, sudoku, kvízů apod.  14 (15,7 %) 

Ruční práce 3 (3,4 %) 

Cestování 9 (10,1 %) 

Celkem 89 (100 %) 

 

Tabulka 11 ukazuje, jaké zájmy a záliby oslovení senioři provozují. Nejčastěji respondenti 

uváděli četbu (29x), 34x sledování TV (8x pořady o cestování a přírodě; 11x telenovely;  

11x kriminální seriály; 4x hudební pořady). Senioři též rádi luští křížovky, sudoku či kvízy – tato 

možnost byla seniory uvedena 14x. Překvapivé je, že cestování bylo uvedeno jako záliba 9x a z toho 

4x u seniorů nad 80 let.  

 

Tabulka č. 12. Používání mobilního telefonu 

Používání mobilního telefonu Počet respondentů 

Ano 60 (100,0 %) 

Ne 0 (0,0 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

Tabulka 12 ukazuje, že mobilní telefon používají všichni oslovení senioři. Chytrý telefon 

používá pro komunikaci 32 z 60 respondentů.  
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Tabulka č. 13. Používání počítače, notebooku či tabletu 

Používání PC, notebooku či tabletu Počet respondentů 

Ano 50 (83,3 %) 

Ne 10 (20,0 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

50 z 60 seniorů používá pro komunikaci počítač, notebook či tablet (tabulka 13). 

 

Tabulka č. 14. Používání pro komunikaci (sociální kontakt) sociální sítě 

Komunikace přes sociální sítě Počet respondentů 

Ano 28 (46,7 %) 

Ne 32 (53,3 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

V tabulce 14 vidíme, že 28 z 60 seniorů používá pro komunikaci (zprostředkování sociálního 

kontaktu) sociální sítě jako je např. Facebook, Twitter či Instagram. Analýzou bylo zjištěno, že  

z těchto 28 seniorů se jedná o 8 seniorů ve věku nad 81 let (6 ve věkové skupině 81–85, 2 ve věkové 

skupině 86–90). 

Někteří senioři při individuálních rozhovorech uváděli, že se s moderními technologiemi 

seznámili například v rámci aktivit univerzity třetího věku (U3V) či projektu „Experimentální 

univerzita pro prarodiče a vnoučata“, kde do lavic společně zasedají na 2 semestry prarodičů s jejich 

vnoučaty ve věku 6–11 let.   

 

Tabulka č. 15. Zjišťování spirituálních potřeb v rámci poskytování tísňové péče 

Zjišťování spirituálních potřeb  Počet respondentů 

Ano 37 (61,7 %) 

Ne 15 (25,0 %) 

Nepamatuji si 8 (13,3 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

V tabulce 15 vidíme, zda poskytovatel tísňové péče zjišťoval v rámci sociálního šetření 

spirituální potřeby. 8 seniorů si tuto skutečnost již nepamatují. Dle respondentů nebyla tato potřeba 

zjišťována u 15 z 60 oslovených seniorů.  
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Tabulka č. 16. Zájem seniorů o spirituální péči v rámci tísňové péče 

Zájem o spirituální péči  Počet respondentů 

Ano 22 (36,7 %) 

Ne 38 (63,3 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

O spirituální péči v rámci poskytování tísňové péče projevilo zájem 22 z 60 seniorů (tabulka 

16). 38 respondentů uvedlo, že tuto péči odmítlo (nepovažují ji aktuálně za potřebnou), protože jsou 

ateisté, nenavštěvují pravidelně kostel či nejsou v terminálním stádiu života. Při analýze nebyla 

autorkou prokázána souvislost s věkem či velikostí bydliště. 

 

Tabulka č. 17. Jakou péči v rámci poskytované tísňové péče nejvíce postrádáte 

Postrádaná péče  Počet respondentů 

Kdykoli se dle potřeby vypovídat ze svých 

problémů 

19 (31,7 %) 

Zajistit osobní kontakt s kamarády 13 (21,7 %) 

Jsem spokojen s poskytovanou péči, nic 

bych neměnil 

28 (46,7 %) 

Celkem 60 (100 %) 

 

28 uživatelům sociální služby tísňové péče nic nechybí, jsou se službou spokojeni. 19 seniorů 

by přivítalo možnost se kdykoli dle potřeby vypovídat ze svých problémů, a to bez ohledu na denní 

hodinu a délku rozhovoru (tuto možnost označili 3 věřící senioři, 7 ateistů a 9 osob ze skupiny „ani 

věřící, ani nevěřící“). 13 osob uvedlo, že by přivítalo, kdyby bylo možné zajistit osobní kontakt 

s kamarády (Tabulka 17). Při analýze nebyla autorkou prokázána souvislost s věkem či velikostí 

bydliště.  

 

 

Závěr 

Záměrem studie je dlouhodobě vyhodnocovat informace získávané od klientů (uživatelů)  

a maximálně je využívat pro správné nastavení dané sociální služby. Z tohoto pohledu lze tedy pouze 

konstatovat, že v tuto chvíli jsou k dispozici pouze dílčí data, a na důkladnou analýzu získaných dat 

si budeme muset několik let počkat. Je jasné, že sociální služba „tísňová péče“ je svým zaměřením 
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poskytována zejména lidem, kteří jsou v různé intenzitě závislí na pomoci druhých, a pro svůj 

samostatný život je nepřetržitá podpora tísňové péče významnou výhodou. Poskytovaná podpora 

zasahuje do celého spektra životních potřeb, a proto také nelze žádný rozměr potřeb uživatelů 

opominout. Zvyšující se závislost naopak často škálu potřeb redukuje a tísňová péče se tak, společně 

například s pečovatelskou službou a dalšími sociálními službami stává významným bojovníkem  

za zachování bohatosti života ve stáří, respektive v období zvyšující se závislosti na druhých. 

Poskytovatelé tísňové péče si musí kontext potřeb v životě člověka plně uvědomovat. Důležité je tyto 

potřeby řádně identifikovat, a to již při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb a vytváření 

startovních individuálních plánů. V rámci stanovování individuálních plánů musí služba umět 

adekvátně všechny potřeby akcentovat. Začátek tohoto procesu je ale již při prvotním sociálním 

šetření, kde musí sociální pracovník zjišťovat všechny relevantní potřeby. 

Prozatímní zjištěné výsledky ukazují, že nejčastějším důvodem, proč bylo o službu tísňové 

péče žádáno, bylo zhoršení zdravotního stavu (42,3 %) či snížení soběstačnosti (28,2 %). Nejčastěji 

senioři uváděli, že od služby tísňové péče očekávají zlepšení zprostředkování dostupnosti zdravotní 

a sociální péče (34,1 %) a zvýšení pocitu bezpečí a jistoty (35,2 %). Senioři své zdraví ohodnotili 

známkou 3,3, přičemž nejlépe ohodnotili své spirituální zdraví, nejhůře sociální složku svého zdraví. 

O spirituální péči v rámci poskytování tísňové péče projevilo zájem 40,0 % seniorů. 

V prezentovaném šetření se senioři – uživatelé (62,0 %) mylně domnívají, že poskytování spirituální 

péče souvisí s vírou v boha či se závěrečnou fází života. Toto zúžené vnímání spirituálních potřeb je 

dle autorčina názoru výsledkem redukce potřeb v důsledku zvyšování závislosti na pomoci ze strany 

okolí. Potřeby jsou pod tlakem okolností tříděny na nezbytné a zbytné a v duchu Maslowovy teorie 

potřeb jsou potřeby z vyšších pater, Maslowovy pyramidy potřeb, potlačeny. Jedním z úkolů 

sociálních služeb, do kterých patří i tísňová péče, je vyhledávání těchto potlačených potřeb, jejich 

rehabilitace ve vnímání klienta a nastolení stavu, kdy jsou tyto potřeby opět přiměřeně saturovány. 

Zamýšlení se nad smyslem své existence, bilancování vlastního života je pak běžné pro člověka 

v každém věku, a v seniorském věku se pak jeho význam zvyšuje.  

A tak se na závěr vracíme k důležitosti správně připraveného rozhovoru mezi sociálním 

pracovníkem a uživatelem sociální služby. Jen správně vedeným rozhovorem lze postavit ke klientovi 

most důvěry a získat informace o všech potřebách, i těch, na které již dávno rezignoval a zapomněl. 

Je také důležité akceptovat, že pro uspokojování potřeb není potřeba za každou cenu hledat 

„specialisty“. V zásadě zde ovšem platí, stejně jako v ostatních věcech týkajících se uživatele 

sociálních služeb, že uživatel má právo zvolit si svého „průvodce“ sám. 
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Variability of the Phenomenon of Love 
in the Perspective of Sociological-psychological Perception 

 

Variabilita fenoménu lásky v perspektivě sociologicko-psychologického 

vnímání 

 

Patrik Maturkanič & Jaroslav Zeman 

 

Abstract 

One of the most precious, and therefore most important, values of man is his disposition ability of 

love in relation to the other man, woman, group of people, and God himself. In sociological 

understanding we distinguish several manifestations of positive affection for the other side, displayed 

in different ways. This scientific contribution aims to show the wide variability of this fundamental 

phenomenon without which we cannot imagine the full existence of human life in a practical way.  

In other words, without interpersonal love, bridges of interpersonal relationships cannot be built, 

whether on a partner, family, collegiate or friendly level. Being a truly happy person means being 

above all a loved one, and thus able to distribute the immense power of love around him,4 as is clear 

from the individual chapters of this scholarly work. 

 

Keyword: love, man, relationship, good, life. 

 

Abstrakt 

Jednou z nejvzácnějších, a tím pádem nejdůležitějších hodnot, týkajících se člověka, je jeho 

dispoziční schopnost lásky ve vztahu k druhému muži, ženě, skupině lidí a k Bohu samotnému.  

V sociologickém chápání rozlišujeme několik projevů pozitivní náklonnosti k druhé straně, 

projevujících se rozličnými způsoby. Tento vědecký příspěvek chce ukázat pestrou variabilitu tohoto 

zásadního fenoménu, bez kterého si praktickým způsobem nedokážeme představit plnohodnotnou 

existenci lidského života. Jinými slovy, bez interpersonální lásky nelze stavět mosty vzájemných 

mezilidských vztahů, ať už v rovině partnerské, rodinné, kolegiální nebo přátelské. Být vskutku 

šťastným člověkem znamená být především milovaným, a tím pádem schopným rozdávat kolem sebe 

nesmírnou sílu lásky, jak vyplývá z jednotlivých kapitol této odborné práce. 

 

Klíčová slova: láska, člověk, vztah, dobro, život. 

                                                           
4  Cf. Maturkanič, P. (2010). 5 x Člověk. České Budějovice: JIH. 
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Introduction  

Before we open this most discussed, but also but also most experienced topic, it is important 

to explain or clarify the four basic positive categories of love. This should better enable the reader to 

enter the world of the human heart and realize the true meaning of its existence, which alone can fully 

understand the true meaning of the term love. The first group concerns the concept of self-love, i.e. 

love for oneself, which can be considered in a positive sense as a healthy self-confidence, when the 

human individual takes sufficient care of himself both physically and mentally. In another category 

we include impersonal, love, which is characterized, for example, by a close relationship with 

animals, music, a certain object, a homeland (patriotism), a different environment, a nation. In the 

third group we can include the religious concept of love, which manifested itself in the religious 

conception of the West (Judaism and Christianity) and the Eastern direction (e.g. Buddhism, 

Hinduism). It is remarkable to perceive that, for example, the Buddhist “benevolent“ love of Metta is 

closely intertwined with the ancient Greek love of Agape, which sees above all the needs of another 

person. In the last category, we discover the cultural heritage of ancient Greece in the interconnection 

of the ancient Roman world, where we recognize the variable diversity of the division of love. That 

is also why our attention in individual chapters will be focused in this direction. Here we can 

recognize the philosophical thinking of greats such as Plato, Marcus Tullius Cicero, Ovid and others. 

A sensitive person must be captivated not only by this literary concept but by all the various currents 

that are able to produce human feelings, creating a wonderful symphony called love.  

 

1. Philautia (self-love)  

In order to be able to show love for another person, it is absolutely necessary to start from 

ourselves. Philautia, i.e. love for oneself, is the primary source from which all other loves emanate. 

It is correct to explain that in the context of this self-love we recognize two basic forms. The first 

concerns the affection of a selfish person. We are talking about so-called false self-love, which seeks 

above all its so-called narcissistic good, which deceptively overshadows the right relationship with 

the human being.5 An example is an unhealthy attitude towards money, fame, power and also an 

immature attitude towards oneself. We see the second aspect of self-love in the light of harmonious 

self-esteem, taking care of one's own needs, and thus of others. With the right self-confidence, which 

determines our inner world, it is possible to create a motivational path to a meaningful, i.e. happy life, 

through lifelong effort.  

 

 

                                                           
5 Cf. Kučírek, J. (2020). Primární láska a pojetí základní poruchy podle Michaela Balinta. Aplikovaná psychologie/Applied 

Psychology, 5(7), 528–539.   
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2. Eros (passionate love)  

Even in ancient Greek philosophy we perceive erotic love as an element of the driving force, 

eagerness, or sexual fervour. According to Plato's interpretations, this component of creative activity 

can be considered as a desire for the complete essential fulfilment of man. The subject of this sexual 

desire is another person whose goal is their own happiness. In a way, it is an egoistic expression of 

an individual who seeks above all the desire for his selfish satisfaction (divine fury). However, we 

must not forget that we have perceived man since time immemorial, as a man and a woman, who 

create a symbiosis of one person in harmony with each other. It follows that even in this intimate 

connection we can discover the deep bond of a close unifying gift, the fruit of which is the gift of new 

offspring. In these positive intentions, we recognize not only the origin of the human mission, but 

also the principal answer in which direction the correct thinking of contemporary man should go.6,7  

 

3. Storge (kinship, motherly love)  

The subject of this designation of love, which we also find in ancient Greek terminology, is 

affectionate love, or kinship, i.e. a close emotional relationship, appearing primarily in parental love. 

It is an asexual, unconditional, devoted love, but above all a sacrificial love. This intimate, but at the 

same time unequal relationship, which we clearly perceive mainly between the mother and her child, 

where one needs all the help (love), while the other only gives it. At this point, it is necessary to 

emphasize how this kind of love develops, when in the beginning of that mysterious relationship 

(mother – child) they were one body. Over the course of time as the child grows, matures and thus 

becomes an adult, i.e. an individual human being, it is appropriate to leave him the appropriate space 

for independence in the concept of his own development. It is in these changing stages that we 

recognize the maturity of every maternal love that is able to abandon what was once its most essential 

                                                           
6 Cf. Maturkanič, P. (2021). The Magnitude of human Life in the Horizont of Socio_Transcendental understanding.  

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and 

Postmodernism (pp. 191–192). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
7 Cf. „This is due first and foremost to the fact that man is a being made up of body and soul. Man is truly himself when 

his body and soul are intimately united; the challenge of eros can be said to be truly overcome when this unification is 

achieved. Should he aspire to be pure spirit and to reject the flesh as pertaining to his animal nature alone, then spirit and 

body would both lose their dignity. On the other hand, should he deny the spirit and consider matter, the body, as the only 

reality, he would likewise lose his greatness. The epicure Gassendi used to offer Descartes the humorous greeting:  

“O Soul!” And Descartes would reply: “O Flesh!”. Yet it is neither the spirit alone nor the body alone that loves: it is 

man, the person, a unified creature composed of body and soul, who loves. Only when both dimensions are truly united, 

does man attain his full stature. Only thus is love – eros – able to mature and attain its authentic grandeur.“ Benedict XVI 

(2005). Encyclical Letter Deus caritas est. [online]. Retrieved from: http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html 
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part. This does not mean that she stopped loving when she “ceased to own“, and thus still offered her, 

although an adult child, a “new space“ for his happy self-employment.8,9  

 

4. Philia (brotherly, friendly love)  

We call the fourth form of love by the term Philia, which expresses popularity with others, or 

a friendly affection that does not descend to the plane of erosion. A very good example of this plane 

of love, is the relationship of Jesus and his disciples, but also of the women who faithfully followed 

their divine Master. This humanistic love is open without any distinction to all people, where one 

becomes a true human brother.10 It is rare to observe this “affection of the heart“ in places where, in 

the context of the common good of man, not out of natural empathy, for example, a man (woman) 

with a higher social or professional position can adapt to the other side. This generous handshake 

with an open palm speaks volumes about the greatness but also of the mature personality of the human 

individual, able and willing to respond in the right way to the problems of today's individualistic age. 

It is still true that the admiration, and thus the nobility of man, is related to his generosity of love for 

his “newcomer“ neighbour. In other words: only gifting love is capable of true admiration and 

following!11,12 

 

5. Agape (devotional love)  

Another form of love that this part speaks of carries the element of selfless giving to another 

person as he strives for the real good of the loved one. This expression of love is willing to renounce 

much, to serve without claim to royalties and to selflessly rejoice in the happiness of the other, as we 

know, for example, in the mature attitude of an ancient Greek writer, Socrates' disciple, 

                                                           
8 Cf. Maturkanič, P. (2021). The Magnitude of human Life in the Horizont of Socio Transcendental understanding.  

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and 

Postmodernism (pp. 191–192). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
9 Cf. „However, the question is to what extent we have to show to our entrusted (children) emotional component. In other 

words: when is there a lot and when a little? We all know that every human being is “hungry for love“ because we are 

made for love. But it is necessary to giveour heart wings to be properly regulated. You can't pamper your baby all the 

time, and thus neglect to fulfill school and home work. On the other handit must mentally deprive the individual when 

his parents do not care about his closeness. The worst isprobably ignorance, when parents do not praise or reprehend 

because they are too busy for theirentrusted. The child becomes "independent", manages things, and parents believe that 

everything isok. They proudly claim to have an adult child. After a certain time, however, there are defects that can have 

a lasting character in the life of the individual (emotional aridity to inaccessibility, intransigence, non-communicativeness, 

immature selfishness, etc.).“ Maturkanič, P. (2010). Kvalita života manželského a rodinného a jeho důležitost 

v současnosném světě. In Brukkerová, R., Ralbovská, R., Knezović, R. Maturkanič, P., Hlasná, S. Ozorovský, V. & 

Vojteková, I. (p. 89). Kvalita života člověka. Rijeka: Rinaz. 
10 Cf. Fromm, E. (2015). Umění milovat. Praha: Portál. 
11 Cf. Zikmund, M. (2019). Osm forem lásky, aneb proč jedna „láska“ pro naplněný vztah nestačí. [online].  Retrieved 

from: https://jecasnazmenu.cz/2019/02/13/osm-forem-lasky-aneb-proc-jedna-laska-pro-naplneny-vztah-nestaci/ 
12 Cf. Maturkanič, P. (2021). The Magnitude of human Life in the Horizont of Socio Transcendental understanding.  

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and 

Postmodernism (pp. 191–192). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
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Xenophon.13,14 Agape love is never deserved or acquired, but only given. Herein lays its greatness, 

admiration and praise, as another well-known thinker, Paul of Tarsus, writes about it in his letter to 

the Corinthian community. In his letter, he spoke these unforgettable words to us contemporaries as 

well:  

„If I make use of the tongues of men and of angels, and have not love, I am like sounding 

brass, or a loud-tongued bell. And if I have a prophet's power, and have knowledge of all secret things; 

and if I have all faith, by which mountains may be moved from their place, but have not love, I am 

nothing. And if I give all my goods to the poor, and if I give my body to be burned, but have not love, 

it is of no profit to me. Love is never tired of waiting; love is kind; love has no envy; love has no high 

opinion of itself, love has no pride; Love's ways are ever fair, it takes no thought for itself; it is not 

quickly made angry, it takes no account of evil; It takes no pleasure in wrongdoing, but has joy in 

what is true; Love has the power of undergoing all things, having faith in all things, hoping all things.“ 

(1 Cor 13:1-7). 

 

6. Charitas (joyful love)  

The last dimension of our theme corresponds to the Christian idea of true love. Greek refers 

to it with the word Chara (charitas). This blissful love, in essence, draws on the love of God in three 

persons,15 giving man the strength to engage in selfless service to the needy (diakonia).16 It is not for 

                                                           
13 Cf. Bahník, V. (1976). O lásce, přátelství a štěstí. Praha: Svoboda. 
14 Cf. Maturkanič, P. (2021). The Magnitude of human Life in the Horizont of Socio_Transcendental understanding.  

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and 

Postmodernism (pp. 192–193). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
15 Cf. „In short: man is created by the common activity of all divine persons; he is brought up in a life that is a participation 

in the Trinitarian life and leads to a blissful vision of the Trinity. Of course, each person has divine entry into this process 

in his own and special way.“ Hlad, Ľ. & Judák, V. (2019). Riflessioni sull´escatologia negli scritti maggiori di Hugo 

Rahner. Terezín: VŠAPs.  
16 Cf. „Following the pattern, parable of a merciful Samaritan, the starting point is the answer to what is in the given 

situation the immediate need: the hungry need to be satiated, naked dressed, sick to treat and heal, imprisoned to visit. 

The charities of the Church, starting with the Diocesan, National and International Charities, must do their utmost to make 

appropriate resources available, and the people who take on these tasks. As regards the service these people do for 

sufferers, professional competence is particularly needed: the helpers must be shaped so that they can act in the right way 

at the right moment, taking on the task of continuing the service entrusted to them. Professional readiness is the first and 

essential requirement, but it is not enough in itself. People also need humanity. They need the attention of the heart. Those 

who work in charities must be characterized by the fact that they are not limited to doing in the right way what the situation 

requires, but to pay attention to the other with the attention that comes from the heart, in such a way that others will enjoy 

the richness of their humanity. Therefore, in addition to professional preparation, it is necessary for these workers above 

all to form the heart: it is necessary to bring them to such a meeting with God in Christ, who awakens love in them and 

opens their hearts to others, so that love for a neighbor is not a commandment given to them from the outside, but a 

consequence of their faith, which becomes no different through love (cf. Gal 5:6). Christian charitable activity must be 

independent of political parties and ideologies. It is not a tool for changing the world ideologically and does not work in 

the service of secular strategies, but it is the current realization of the love that one always needs. The Christian program 

– the program of the merciful Samaritan, the program of Jesus – is the heart he sees. Such a heart sees where there is a 

need for love and acts accordingly. Certainly, planning, anticipation, cooperation with other institutions should also be 

added to the individual‘s spontaneity, as the Church considers charitable activities to be an initiative of the church 

community. Charity must not become an instrument in the service of what is now referred to as proselytism. Love is free 

– it does not take place to achieve other goals. However, this does not mean that the charity should leave God and Christ 

aside, so to speak. There is always a whole person at stake. Often, the absence of God is the deepest reason for suffering. 
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nothing that this love is named the so-called joyful love, which is a kind of intermediate port on the 

way to an unchanging, eternally rejoicing love. One of the most credible New Testament witnesses 

to whom this mystery of the inner life of God has been revealed is „the disciple whom Jesus loved“ 

(Jn 21:20), who, through his first letter, gives us a glimpse into this treasury of transcendental life.17,18 

 

 

Conclusion  

After reading six individual forms, or expressions of love, we can come to a comprehensive 

conclusion that without this elementary human phenomenon, it is not possible to discover the deep 

essence of oneself, as follows mainly from the last part of this work. According to that, I am truly a 

“real“ person, how much love can I give of myself to another. Only human existence, co-creating the 

lives of others, in the context of mutual respect, care, trust, but also knowledge of the specific needs 

of others, is a clear answer, of how to “touch“ even the supernatural heights here on earth.19 After all, 

we are created out of love and we move towards love through lifelong wandering. From the written 

sentences it is clear that the established topic does not want to be just a theoretical reasoning, or a 

comparative analysis of several directions but also a practical guide to acquiring them.20  

 

 

                                                           
Whoever does charity on behalf of the Church will never seek to impose on others the faith of the Church. He knows that 

love in its purity and in self-gifting is the best testament to the God in which we believe, and which incises us into love. 

The role of the Church‘s charities is to strengthen this consciousness in their members so that through their actions – 

through their actions – through their speaking, their silence, and example – they become credible witnesses of Christ.“ 

Morávková, S. & Šimonová, V. (2021). Spiritual Aspects of Social Work – Social Work as a Profession or Mission?  

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and 

Postmodernism (pp. 221–223). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
17 Cf. Opatrný, A. (2011). Caritas – význam slova. [online]. Retrieved from: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-

odpovedi/caritas-vyznam-slova 
18 Cf. Maturkanič, P. (2021). The Magnitude of human Life in the Horizont of Socio_Transcendental understanding.  

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and 

Postmodernism (pp. 191–192). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
19 Cf. Tomanová Čergeťová, I. (2021). God as an Attachmen Figure and Psychological Power of Bonding. In Maturkanič, 

P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism 

(pp. 221–223). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing Company. 
20 Cf. „It is beautiful to speak words of love or to talk about love. However, this is not the greatest thing one has or can 

prove. Basically, when we have an emotional relationship with someone, it is not such a big problem to say many beautiful 

words to him. What is more serious, however, is whether we can turn our words into concrete deeds. What about such 

love confessions when the person who tells them is unable to sacrifice for the other? Love and sacrifice are inseparable 

sisters. Whoever wants to love without sacrifice is a bad person and a relationship with him can end in disaster. How 

many unhappy people live among us who have believed in a fiery declaration of love but have not been able to verify 

these words in a specific real life. They heard that someone loved them but they did not know if he could sacrifice.“ 

Šuráb, M. (2007). Radosť z rozprávania. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.  

 



741 
 

Literature: 

Bahník, V. (1976). O lásce, přátelství a štěstí. Praha: Svoboda. 

Benedict XVI (2005). Encyclical Letter Deus caritas est. [online]. Retrieved 

from: http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-

xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html 

Fromm, E. (2015). Umění milovat. Praha: Portál. 

Hlad, Ľ. & Judák, V. (2019). Riflessioni sull´escatologia negli scritti maggiori di Hugo Rahner. 

Terezín: VŠAPs.  

Kučírek, J. (2020). Primární láska a pojetí základní poruchy podle Michaela Balinta. Aplikovaná 

psychologie/Applied Psychology, 5(7), 528–539. 

Maturkanič, P. (2010). 5 x Člověk. České Budějovice: JIH. 

Maturkanič, P. (2021). The Magnitude of human Life in the Horizont of Socio_Transcendental 

understanding. In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience 

in the Context of Modernism and Postmodernism (pp. 191–193). Morrisville (North Carolina): Lulu 

Publishing Company. 

Morávková, S. & Šimonová, V. (2021). Spiritual Aspects of Social Work – Social Work as a 

Profession or Mission? In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social 

Experience in the Context of Modernism and Postmodernism (pp. 221–223). Morrisville (North 

Carolina): Lulu Publishing Company. 

Opatrný, A. (2011). Caritas – význam slova. [online]. Retrieved from: 

https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/caritas-vyznam-slova 

Šuráb, M. (2007). Radosť z rozprávania. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.  

Tomanová Čergeťová, I. (2021). God as an Attachmen Figure and Psychological Power of Bonding. 

In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. et al. Spiritual and Social Experience in the Context of 

Modernism and Postmodernism (pp. 221–223). Morrisville (North Carolina): Lulu Publishing 

Company. 

Zikmund, M. (2019). Osm forem lásky, aneb proč jedna „láska“ pro naplněný vztah nestačí. 

[online]. Retrieved from: https://jecasnazmenu.cz/2019/02/13/osm-forem-lasky-aneb-proc-jedna-

laska-pro-naplneny-vztah-nestaci/ 

 

 

 

 

 



742 
 

Autors: 

Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. 

University teacher, philosopher and theologist. After his graduation in philosophy and theology in 

1999 he followed up with his postgraduate study at PUL in Roma. He had studied abroad until 2004. 

In 2007 he successfully finished his Ph.D. theology study at RKCMBF UK in Bratislava. During the 

following years, he had been teaching in a number of colleges and universities and he has also been 

continuously serving in the Church administration in northern Bohemia. Since 2015 he has been 

teaching at VSAPs in Terezin, he is Vice-Rector for Science and Research there. He is an author of 

several monographs and scientific articles. In January 2019 he had successfully defended his 

dissertation and was granted the title of Docent. He is a member of several Czech and also peer-

reviewed editorial committees in the Czech Republic as well as abroad. 

 

PhDr., Mgr. Jaroslav Zeman, MBA 

Director of several social service homes in Teplicko, philosopher and manager. He originally studied 

Security and Law. In 1998 he began to study Social Pathology at the University of South Bohemia, 

then he studied Social Pedagogy at Masaryk University in Brno and in 2008 he got his dr. in 

Philosophy and Pedagogy at the Faculty of Arts of Charles University. Since 2009 he has been 

continuously working as a director of the Podkrušnohorské Homes of Social Services, and he devoted 

his professional effort to the area of care for the elderly, whose condition requires high level of 

support for both mental and somatic reasons. Within the Ústí nad Labem region, he is a member or 

a chairman of several committees that are in charge of the quality and planning of social services. 

This year he successfully defended his dissertation in the study of Social Affairs Management at the 

Institute of Forensic Security Studies and Management in Prague. He is a member of the ethics 

committee of the Ministry of Labor and Social Affairs. During his internship, in the years 2005–2009 

he lectured at the Police Academy in Prague and in the years 2013–2017 at the Jan Evangelista 

Purkyně University in Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



743 
 

Nástin možností psychosociální a medicínské podpory pacientů 
v paliativní péči v době Covidu 

 
Outline of the Possibilities of Psychosocial and Medical Support for 

Palliative Care Patients at the Time of Covid 

  
Jan Lepeška 

 

Abstrakt 

Coronavirová epidemie zasáhla celý svět nevídanou intenzitou. V posledních desetiletích moderních 

dějin bychom jen těžko hledali tak závažný celospolečenský problém, jakým je právě probíhající 

epidemie Covid-19. Epidemie se také velmi dotkla nejzranitelnější skupiny občanů – chronicky 

nemocných a umírajících. Pro umírajícího člověka představuje odchod z tohoto světa nejtěžší životní 

etapu a už tak vyčerpávající boj. Epidemie svými zdravotními a sociálními důsledky tento proces 

pacientům ještě více ztížila. Je potřeba velmi ocenit, že i v této situaci nemocnice, hospice, LDN  

a v těchto organizacích působící zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuti  

a další pomáhající profese se s velikou obětavostí na hranici fyzických a psychických sil pokoušejí 

nemocným a rodinám zajistit nejvyšší možnou podporu. Jaké jsou však reálné možnosti řešení  

a zvládání této situace u nemocného a jeho nejbližších? Na tuto otázku se pokoušejí nástinem 

odpovědět následující řádky.  

 

Klíčová slova: paliativní péče, Covid-19, etika, léčba, psychosociální podpora, terapie. 

 

Abstract 

The coronavirus epidemic has hit the world with unprecedented intensity. In the last decades of 

modern history, it would be hard to find such a serious social problem as the current Covid-19 

epidemic. The epidemic has also greatly affected the most vulnerable group of citizens – the 

chronically ill and the dying. For a dying person, leaving this world is the most difficult stage of life, 

and an already exhausting struggle and epidemic with its health and social consequences has made it 

even more difficult for patients to fight. It is to be greatly appreciated that even in this situation – 

hospitals, hospices, sanatorium of long term diseased and these organisations working medics, social 

workers, psychologists, psychotherapists and other assisting professions are trying to provide the sick 

and families with the greatest possible support with great dedication at the border of physical and 

psychological forces. But what are the real options for dealing with and managing this situation for 

the sick and his loved ones? The following lines try to answer this question. 

 

Keywords: paliative care, coronavirus epidemic, ethics, treatment, psychosocial support, therapy. 
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Úvod 

Nároky na umírajícího i na jeho rodinu jsou v každé době velmi vysoké a dlouhodobě 

vyčerpávající. Tomuto stavu nepomáhá ani současná uspěchaná společnost, kdy svět mediálního 

rozvoje nás pohání stále vpřed, že je téměř nemožné se zastavit a věnovat čas naší rodině.21 Tuto zátěž 

epidemie Covidu-19 ještě zintenzivnila. Na problematiku lze pohlížet hned z několika úhlů. Mezi 

nejpalčivější problémy můžeme zařadit zajištění kvality péče z důvodu šíření nemoci mezi 

zdravotníky a to včetně praktických lékařů, omezení návštěv, obecně nedostatečná kapacita zařízení 

poskytujících lékařskou péči a další aspekty, které souvisejí s vládními nařízeními.  

Koubová uvádí, že se jedná sice o situaci, k níž dochází skoro každoročně v rámci chřipkové 

epidemie a kroky s ní související. Ale v případě Covidu se jedná o plošná opatření na dlouhou dobu. 

Přesto, že hospice dostaly z tohoto zákazu návštěv výjimku, podle ředitele Centra paliativní péče 

Martina Loučky se ne vždy využívaly plné možnosti. Zařízení totiž měla obavy o vlastní personál  

a zajištění provozu, navíc strach o vlastní zdraví mnohdy pociťovali i samotní příbuzní pacientů  

v terminálním stádiu, takže návštěvy omezovali.22 

 

Péče 

Paliativní péči můžeme charakterizovat jako péči primárně zaměřenou na nemocné pacienty, 

kdy se jedná o onemocnění, která se nedají vyléčit. V případě nevyléčitelně nemocného je primární 

snahou zmírnit potíže pacienta.23 Haškovcová tuto formu péče výstižně shrnuje na základě zveřejnění 

dokumentu Světové zdravotnické organizace tak, že paliativní péče: 

 Poskytuje úlevu od bolesti a jiných forem utrpení. 

 Neusiluje ani o urychlení, ani o nepřiměřené zadržování smrti. 

 Integruje psychologické a spirituální aspekty péče o pacienty. 

 Nabízí systematickou podporu pacientům, která jim dovoluje žít přiměřeně aktivní život  

až do smrti. 

 Nabízí rovněž systematickou podporu rodinám nemocných, která jim umožňuje vyrovnat se 

s pacientovým onemocněním i vlastním zármutkem. 

 Pěstuje týmový přístup, který účinně reaguje na potřeby pacientů. 

 Podporuje kvalitu života. 

                                                           
21 Srov. Maturkanič, P. (2020). Základy etiky 2. Terezín: VŠAPs. 
22 Srov. Koubová, M. (2020). Umírání během pandemie: paliativní péče využívá videohovory, lidé v hospicích u sebe 

mohou mít blízké přes tablet. Zdravotnický deník. [online]. Dostupné z: 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/10/umirani-behem-pandemie-paliativni-pece-vyuziva-videohovory-lide-

hospicich-u-sebe-mohou-mit-blizke-pres-tablet/ 
23 Srov. Kupka, M. (2014). Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada.   
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 Je použitelná i v časné fázi onemocnění současně s jinými postupy léčení, které vedou 

k prodloužení života.24   

 

Uvedené řádky měly za cíl zdůraznit komplexnost péče, kterou covidová epidemie narušuje 

tím, že kapacita zařízení je často na svých hranicích. V uplynulém roce 2020 prošla péče o umírajícího 

pacienta náročnou cestou a rok 2021 zatím nenasvědčuje výrazný posun ve zlepšení situace. 

Nemocnice jsou dlouhodobě na hraně kapacitních možností a stejný problém nacházíme i u hospicové 

péče. Pro lepší představu nám mohou sloužit následující údaje. Při pohledu zpět do podzimních 

měsíců zjistíme, že například jen mezi 1. 9. – 10. 10. 2020 se počty nemocných pracovníků  

s Covid-19 strmě zvýšily – aktuálně nakažení – 1. 9. /10. 10.: lékaři 63/977; zdravotní sestry 95/1864; 

ostatní zdravotníci 86/1592.25 I pro pacienta, který není v paliativní péči a má těžký průběh nemoci, 

jsou postupy léčby extrémně náročné.26 

Psychická zátěž se netýká jen nemocného, ale také jeho nejbližších.  Pro příklad lze uvést 

změny, které uvádí dokument Rozšíření Metodického doporučení o péči o pacienty covid-19 

pozitivní.27 Dodatek navazuje na dokument Metodické doporučení Mobilní specializované paliativní 

péče v době pandemie COVID-19.28 V dodatku také zůstává nejdůležitější apel – „být připraven 

poskytnout základní, odborně přiměřený standard domácí paliativní péče co nejvíce lidem, nenechat 

nikoho bez pomoci a odlehčit nemocnicím.“29 Pro zdravotníky to v praxi znamená, že by měli 

k pacientovi s covidem přistoupit s:  

 respirátorem minimálně FFP2,  

 ideálně FFP3,  

 voděodolným pláštěm chránícím celé tělo (včetně kapuce), určenému k ochraně při péči o Covid-

19 pozitivní pacienty,  

 rukavicemi,  

                                                           
24 Srov. Haškovcová, H. (2007). Thanatologie. Praha: Galén. 
25 Srov. Kubek, M. (2020). Zdravotnictví v sevření epidemie Covidu-19. Tempus Medicorum, 10, 16. Olomouc: ČLK. 
26 Blíže například: Kümpel, P.; Holub, M.; Roháčová, H. & Plíšek, S. (2020). Doporučený postup léčby pacientů 

s covidem-19. Tempus Medicorum, 12, 10–1. Olomouc: ČLK. 
27 Srov. ČSPM ČLS JEP. (2020). Rozšíření Metodického doporučení o péči o pacienty covid-19 pozitivní – Mobilní 

specializovaná paliativní péče v době pandemie covid-19. [online]. Dostupné z: 

https://www.apsscr.cz/files/files/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20Metodick%C3%A9ho%20doporu

%C4%8Den%C3%AD%20MSPP%20covid.pdf 
28 Srov. ČSPM ČLS JEP. (2020). Metodické doporučeníMobilníspecializovanápaliativnípéčevdoběpandemieCOVID-19. 

[online]. Dostupné z: https://www.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2020/03/metodicke-doporuceni-covid-1-

2.pdf 
29 ČSPM ČLS JEP. (2020). Rozšíření Metodického doporučení o péči o pacienty covid-19 pozitivní – Mobilní 

specializovaná paliativní péče v době pandemie covid-19. [online]. Dostupné z: 

https://www.apsscr.cz/files/files/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20Metodick%C3%A9ho%20doporu

%C4%8Den%C3%AD%20MSPP%20covid.pdf 
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 ochranou očí,  

 návleky.  

 

Pro zdravotníky, nemocného i rodinu se jedná o dlouhodobou psychickou zátěž a i při úmrtí 

pacienta je rovněž nutné postupovat podle přesných pravidel, která představují – zvláště pro nejbližší 

– ale i zdravotníky – další velký psychický nápor. Neboť při manipulaci s tělem je nutné používat 

kompletní OOPP – rukavice a voděodolný oděv s dlouhým rukávem, ochranu očí, respirátor FFP2. 

Mytí a česání se neprovádí, tělo se neobléká a vkládá se do určeného obalu (plastový vak s krytým 

zipem ze silnostěnného plastu), provede se dezinfekce spoje a okolí dezinfekčním přípravkem  

s virucidním účinkem. Do rakve se poté vkládá tělo v obalu. Osoby v kontaktu se zabaleným tělem 

používají rukavice a voděodolný oděv s dlouhým rukávem.  

Podpora pozůstalým po úmrtí blízkého je pak primárně distanční formou, pokud je to možné.30 

Zůstává, že při úmrtí je smutek přirozenou reakcí na ztrátu, kterou je nutné prožít, aby člověk v sobě 

nehromadil problémy do budoucna. To se však také týká i zdravotníků.31 Avšak pro rodinné 

příslušníky a nejbližší pokračuje těžké životní období i v době pohřbu, na který těžce dolehla 

hygienická protiepidemická opatření. Stále je nutné mít na zřeteli, že zemřelý je při smutečním 

rozloučení (a s tím spojených rituálech) středem zájmu a žije ve vzpomínkách blízkých. Možnost být 

se zesnulým, a provést rozloučení s ním, znamená pro mnohé blízké osoby naplnění posledního 

projevu blízkého vztahu, úcty a lásky.32 Rodina pozůstalého nezřídka potřebuje v této těžké době 

odbornou pomoc, kterou jí může poskytnout mj. například poradce pro pozůstalé.33    

 

Etika 

Na téma etiky pružně zareagovala ČSPM (České společnosti paliativní medicíny), kdy  

od října 2019 existuje Sekce pro etiku v paliativní péči. Vznik sekce byl podnícen stále větším 

významem, který členové ČSPM připisují etické reflexi své práce, a explicitním vyjádřením 

skutečnosti, že se etika stává nikoliv jen intuitivně tušenou, ale především vědomou součástí jejich 

práce. Věnuje se jednak teoretické práci v etice, současně je zaměřena i na implementaci etické 

reflexe do klinické praxe.34  

                                                           
30 Srov. Tamtéž. 
31 Srov. Marková, M. (2010). Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada. 
32 Srov. ČSPM ČLS JEP. (2020). Stanovisko Sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny ke 

kultuře zacházení s těly zemřelých, smutečního rozloučení a pohřbívání v kontextu onemocnění Covid-19. Sekce pro etiku 

v paliativní péči ČSPM ČLS JEP. [online]. Dostupné z: https://www.paliativnimedicina.cz/wp-

content/uploads/2020/12/stanovisko-sepp_zachazeni-s-tely.pdf 
33 Srov. APPP (2021). Dostupné z: http://poradci-pro-pozustale.cz/ 
34  Srov. ČSPM (2020). Dostupné: https://www.paliativnimedicina.cz/ 
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Obecně lze říci, že současná epidemie COVID-19 představuje zásadní výzvu pro všechny 

oblasti zdravotního a sociálního systému. Zároveň s tím však také stále exponenciálně narůstá počet 

nakažených a k tomuto stavu je třeba zaujmout zodpovědný přístup. Závažné etické otázky týkající 

se zajištění paliativní péče v době covidové epidemie předkládá níže například Sláma.35 

 

1) Rozhodování a dokumentace rozsahu péče u pacientů se závažným průběhem COVID-19. Jakým 

způsobem rozhodovat o přiměřeném rozsahu péče? U kterých pacientů má být zvažována 

intenzivní péče včetně umělé plicní ventilace nebo další přístrojová náhrada selhávajících 

orgánových funkcí? 

2) Management dušnosti, úzkosti a dalších tělesných symptomů. Jak řešit tělesný a psychický 

diskomfort u pacientů, u kterých bylo rozhodnuto o limitaci péče a nevyužití postupů intenzivní 

péče? 

3) Zajištění komplexní podpory při umírání, kdy vysoká nakažlivost COVID-19 vede k nutnosti řady 

opatření – konkrétní projevy těchto opatření jako jsou například povinné užívání ochranných 

pomůcek, zákazy návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory, režim karantény – mohou vést 

u pacientů v závěru života k radikální sociální izolaci. 

4) Edukace rodiny a citlivé vysvětlení procesu péče při limitu frekvence návštěv zdravotnického 

personálu tak, aby byly postupy vysvětleny citlivě s ohledem na náročnou životní situaci, kterou 

rodina nemocného zažívá.  

 

Léčba 

Na závažnost epidemie zareagovala ČSPM také manuálem pro postupy paliativní léčby 

onemocnění Covid-19 v dokumentu s názvem Paliativní krizový management symptomů (nejen)  

u Covid-19,36 v němž naleznou příslušní ošetřující lékaři přesně specifikovaná doporučení paliativní 

léčby.  

Velmi častým jevem u pacientů s covidem je úzkost. Zvláště v tomto pandemickém období se 

jeví jako velmi potřebné hovořit s pacientem o jeho obavách a rozptýlit je vysvětlením dostupných 

léčebných možností.  

Základ tvoří psychologický nemedikamentózní přístup s cílem stabilizace psychického stavu. 

Ten může tvořit mj. například již kvalitní navázání kontaktu a zajištění pocitu bezpečí pacienta, 

                                                           
35 Srov. Sláma, O. (2020). Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s Covid-19. ČSPM ČLS JEP. [online]. 
Dostupné z: https://covid19.paliativnimedicina.cz/ 
36 Srov. Křemenová, Z., Houska, A., Hanousková, K. & Králová, A. (2020). Paliativní krizový management symptomů 

(nejen) u covid-19. ČSPM. [online]. Dostupné z: 

https://covid19.paliativnimedicina.cz/wpcontent/uploads/2020/11/cspm_a1_krizovy_management_symptomu_kratka_v

erze_3-1.pdf 
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poskytnutí prostoru k vypovědění potřeb a emocí, poskytnutí srozumitelných informací, vysvětlení 

cílů péče, zdůraznění spolupráce, práce s katastrofickým scénářem, tvorba krizového plánu, ale také 

shrnutí rozhovoru – konkrétních výstupů a nalezených řešení. 

V případě dlouhodobého psychoterapeutického přístupu, kdy je cílem psychoterapeutická 

změna – případně odstranění spouštěčů a příčin problémů - lze pracovat na normalizaci emocí, práce 

s bezmocí a pocitem ztráty kontroly, posilování oblasti života, které fungují, dlouhodobá aktivace 

blízkých stavů, remodelace návyků, vyhledávání spouštěčů úzkostných stavů, hledání zdrojů jistoty, 

podpory a útěchy, motivace k provedení každodenních aktivit, práce na změně postoje k obtížím  

a práce s psychosociálním kontextem pacienta.37 

V případě nasazení farmak, je základem farmakoterapie úzkosti krátkodobé užití 

benzodiazepinů, které se zásadně neliší v účinnosti. Rozdíl je především v délce jejich působení  

a rychlosti nástupu účinku. Při současné přítomnosti deprese lze podle výše uvedeného manuálu 

použít na úzkost antidepresiva a do nástupu účinku antidepresiv překrýt benzodiazepiny. Pro lepší 

představu lze z manuálu uvést výběr léčiv s dávkováním, které lékař může aplikovat:38 

 

Lék Podání Počáteční dávka Udržovací dávka Maximální d.d. Poznámka 

midazolam p.o., s.c., i.v. 2,5 mg opakovat 

d.p. 

2,5–5 mg opakovat 

d.p. 

dle žádoucí úrovně 

útlumu 

rychlý efekt, 

nejkratší poločas 

 

 

oxazepam p.o. 10 mg 1xd 10 mg 3xd 120 mg benzodiazepin 

volby ve stáří 

 

 

alprazolam p.o. 0,25 mg 1xd 0,25–1 mg 1-3xd 4 mg často používán 

 

 

klonazepam p.o., i.v., s.c. 0,5 mg à 12 hod 0,5–1 mg 2-3xd 4 mg možno použít při 

nedostupnosti 

midazolamu 

 

diazepam p.o., i.v., i.m., p.r. 5 mg 1xd 5–10 mg 3xd 3 mg /kg /d ve stáří pečlivě 

zvážit 

 

 

                                                           
37 Srov. Mlčochová, D., Fenclová, T., Rečková Hroudová, J., Pilková, A., Hartinger, M. J. & Závadová, I. (2020). 

Symptomová léčba úzkosti v paliativní péči. Paliativní medicína (s. 33–34). Bratřínov: Centrum pro podporu paliativní 

péče. 
38 Srov. Křemenová, Z., Houska, A., Hanousková, K. & Králová, A. (2020). Paliativní krizový management symptomů 

(nejen) u covid-19. ČSPM. [online]. Dostupné z: 

https://covid19.paliativnimedicina.cz/wpcontent/uploads/2020/11/cspm_a1_krizovy_management_symptomu_kratka_v

erze_3-1.pdf 
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citalopram p.o., i.v. 10 mg 1xd 20 mg 1xd 40 mg vhodný při 

současném výskytu 

deprese 

 

trazodon p.o. 50 mg na noc 150 mg na noc 300 mg vhodný při 

současném výskytu 

deprese a 

nespavosti 

mirtazapin p.o. 15 mg na noc 30 mg na noc 45 mg vhodný při 

současném výskytu 

deprese, nespavosti, 

nechutenství 

 

Předkládaná tabulka představuje pouze možný výběr možností léčby, kterou může lékař po 

pečlivém zvážení nasadit. Podrobnější informace k léčbě BZD39 (týkající se aplikace BZD se středně 

dlouhým, dlouhým a krátkým poločasem) i nebenzodiazepinovými anxiolytiky a příklady léčiv pro 

dlouhodobou terapii úzkosti předkládá citovaný článek Mlčochové a kol.40  

 

Závěr 

Předkládaný přehledový článek si kladl za cíl upozornit na závažnost coronavirové epidemie 

v souvislosti s poskytováním paliativní péče. Celý svět je již rok sužován epidemií, která těžce dopadá 

na celou společnost – avšak ti nejzranitelnější z nás – těžce nemocní, ale také jejich nejbližší, 

procházejí mimořádně náročným obdobím. O to více je potřebné zajistit této zranitelné skupině našich 

spoluobčanů potřebnou péči a to jak fyzickou, tak také psychologickou. V tomto úkolu by mělo 

koncepčně patřit přední místo ČSPM ČLS JEP. Uvedené řádky na několika příkladech ukázaly snahu 

jmenované společnosti přijmout tento úkol a pružně na něj reagovat. K zajištění potřebné péče je však 

důležitá zejména multidisciplinární spolupráce a to včetně aktivní podpory Ministerstva zdravotnictví 

tak, abychom nejohroženější skupinu spoluobčanů v této těžké době co nejvíce ochránily a byly jí 

oporou. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 BZD – benzodiazepin. 
40 Srov. Mlčochová, D., Fenclová, T., Rečková Hroudová, J., Pilková, A., Hartinger, M. J. & Závadová, I. (2020). 

Symptomová léčba úzkosti v paliativní péči. Paliativní medicína (s. 36–38). Bratřínov: Centrum pro podporu paliativní 

péče. 
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Abstract  

In the context of the long-standing state of health threats of the new coronavirus, there is a five times 

increase in interest in first-aid services caused by an increased incidence of depressive conditions in 

professional circles.41 The first of the points of the guide to managing stress during the covid-19 

pandemic is “communicating with people you believe in... Keep in touch with your family and 

friends.“42 Another advice is to know about the possibility of psychological assistance, which also 

offers so-called mindfulness – autogenic attention training on what is essential – not different from 

meditation – with the intention of making clients live their lives to the fullest in the present. 

Overcoming difficult mental states also includes the answer to one of the most important questions, 

which falls within the field of spiritual, on the meaning of sickness (and also life and death). The 

doctor and philosopher Pavol Strauss (1912–1994) also addressed this topic for a lifetime. In the first 

part of the study, we will introduce Strauss's method of accessing the mystery of the disease, which 

results in significant knowledge for the formation of those who professionally accompany the sick. 

The second part brings Strauss's understanding of the meaning of sickness, which is at the same time 

a physiological-spiritual phenomenon and whose knowledge can be understood as a significant help 

in coping with need, suffering and existential fear.43 

 

Keywords: sickness, meaning, experience, care, healing, spiritual needs, maturity, mankind.  

 

Abstrakt  

V súvislosti s dlhotrvajúcim stavom ohrozenia zdravia novým koronavírusom sa v odborných 

kruhoch konštatuje až päťnásobný nárast záujmu o služby prvej psychologickej pomoci spôsobený 

                                                           
41 Cf. Slovenská akadémia vied (2020). Koronavírus zasiahol duševné zdravie mladých: hlásia viac depresií a úzkostí. 

Retrieved from: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8928 
42 Zibrinyiová, V., Kožárová, Z. & Chylová, M. (2021). Ovplyvňuje koronavírus aj naše psychické zdravie? [online]. 
Retrieved from: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/22846/  
43 Cf. Dobiášová, E. (2010). Spirituálne potreby pri ošetrovaní chorých. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí 

v oblasti zdravotníctví a sociální péče (p. 49). Praha: EVC. 

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/22846/
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zvýšeným výskytom depresívnych stavov.44 Prvým z bodov návodu na zvládanie stresu počas 

pandémie vírusu covid-19 je “komunikácia s  ľuďmi, ktorým veríte… Buďte v kontakte so svojou 

rodinou a priateľmi.“45 Ďalšou radou je vedieť o možnosti psychologickej pomoci, ktorá ponúka aj 

tzv.  mindfulness – autogénny tréning pozornosti na to, čo je podstatné – nie nepodobný meditácii – 

so zámerom docieliť, aby klienti prežívali život v prítomnosti naplno. K prekonaniu ťaživých 

psychických stavov patrí aj odpoveď na jednu z najpodstatnejších otázok, ktorá spadá do oblasti 

spirituálna, o zmysle nemoci (a tiež života a smrti). Danej téme sa celoživotne venoval aj lekár  

a filozof Pavol Strauss (1912–1994). V prvom diele štúdie si predstavíme Straussovu metódu prístupu 

k tajomstvu nemoci, z čoho vyplývajú významné poznatky pre formáciu tých, čo profesionálne 

sprevádzajú chorých. Druhý diel prináša Straussovo chápanie zmyslu nemoci, ktorá je súčasne 

fyziologicko-psychologicko-duchovným fenoménom a ktorého poznanie je možné chápať ako 

významnú pomoc pri zvládaní núdze, utrpenia a existenčného strachu.46  

 

Kľúčové slová: nemoc, zmysel, skúsenosť, starostlivosť, liečenie, spirituálne potreby, zrelosť, 

ľudstvo. 

 

 

Introduction  

In a speech by Pope Francis to a world plagued by the coronavirus pandemic, at the same time 

all the sick and those who care for them (Message to the sick, 20. 12. 2020), the following words were 

said: “The disease raises a question of meaning: a question about a new meaning and a new direction 

of life, to which we sometimes cannot immediately find an answer. Even our friends and relatives 

cannot always help us with this difficult search.“47 Discovering the deeper dimensions of human 

health (including the most media-visible and up-to-date as covid-19) means revealing and 

understanding their meaning at the same time. However, this requires relying on the knowledge not 

of anyone, but above all of those who have gained it through immediate experience, whether with 

their own sickness or with the hospital of others in which they have assisted professionally. Paul 

Strauss (1912–1994), an important Slovak doctor, philosopher, prose writer, essayist, translator and 

convert, can also be considered such as a friend or spiritually related person. In the spirit of the 

                                                           
44 Cf. Slovenská akadémia vied (2020). Koronavírus zasiahol duševné zdravie mladých: hlásia viac depresií a úzkostí. 

Retrieved from: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8928 
45 Zibrinyiová, V., Kožárová, Z. & Chylová, M. (2021). Ovplyvňuje koronavírus aj naše psychické zdravie?  Retrieved 

from: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/22846/   
46 Cf. Dobiášová, E. (2010). Spirituálne potreby pri ošetrovaní chorých. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí 

v oblasti zdravotníctví a sociální péče (p. 49). Praha: EVC. 
47 Francis (2021). Posolstvo chorým na 29. svetový deň chorých 2021. [online]. Retrieved from: http://www.biskupstvo-

nitra.sk/posolstvo-papeza-frantiska-k-29-svetovemu-dnu-chorych/ 

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/22846/
http://www.biskupstvo-nitra.sk/posolstvo-papeza-frantiska-k-29-svetovemu-dnu-chorych/
http://www.biskupstvo-nitra.sk/posolstvo-papeza-frantiska-k-29-svetovemu-dnu-chorych/
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Message to the sick – which draws attention to “investing resources in the treatment and care of the 

sick“48 – it can be argued that the dedication and generosity of medics, volunteers, support staff, 

priests, churchgoers serving the sick in any way – which has been spurred and maintained by the 

current pandemic in these people – also requires investment in making such resources available, 

which have the potential to supply professionals (doctors, nurses, psychologists) and volunteers  

(a silent crowd of men and women who have not turned their eyes away from patients) with a deeper 

incentive to serve in order to meet the parameters highlighted not only by the Pope, but also by the 

Pontifical Council document for health workers The New Charter of Health Workers (Vaticano, 

2016):49 

 

The service always looks his brother in the face, touches his body, feels his closeness and in some cases his 

“illness“ and tries to help him. Therefore, the service is never ideological, because it does not serve ideas, but 

it serves the people... If therapy is to be successful, it must include a relationship that allows a holistic approach 

to the sick. The emphasis on this aspect of the service can also help doctors, nurses, professionals, and 

volunteers to feel responsible for patients through a personal relationship of trust and accompany them on the 

path of healing.50 
 

For such an almost inexhaustible source of inspiration, motivation, knowledge, impulses, 

encouragements, instructions for the sick and those who are professionally close to them – it is rightly 

possible to consider the extensive written estate of Paul Strauss, collected in ten volumes entitled 

Zobrané literárne a mysliteľské diela (Prešov 2010–2012), from which I-III parts were selected for 

the purposes of our study. It is the testimony of a doctor – a professional and at the same time a 

receptive person who understood his work as a profession for a service whose aim was not always to 

cure, but also to please – that is, to perceive it as a service to health understood comprehensively 

(holistically) – as he writes in the reflection on medicine: “Sometimes heal, sometimes relieve, but 

always please.“51 A kind of condensate of his understanding of medicine as a service to man in his 

entirety – to an unreduced  person52 – are words that, in connection with the testimony of his life, can 

be understood as a medically, philosophically and theologically credible source of information for 

the dissemination of our knowledge: 

                                                           
48 Ibid. 
49 Cf. Pontificio Consiglio Per Gli operatori sanitari (2016). Nuova Carta Degli operatori sanitari. Retrieved from: 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazioni-

documenti/documenti/Nuova%20Carta%20Operatori%20Sanitari%20-%20IT.pdf  
50 Francis (2021). Posolstvo chorým na 29. svetový deň chorých 2021. [online]. Retrieved from: http://www.biskupstvo-

nitra.sk/posolstvo-papeza-frantiska-k-29-svetovemu-dnu-chorych/ 
51 Strauss, P. (2010). Medicína – úloha a nevyhnutnosť. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 23; Cf. Hlad, Ľ. (2010). 

S výhľadom do nekonečna. Náčrt etického profilu osobnosti lekára a komplementárne terapeutické postupy v diele Pavla 

Straussa. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotníctví a sociální péče (pp. 124–131). Praha: 

EVC. 
52 To anthropology “reduced person“ P. Strauss see study: Cf. Hlad, Ľ. (2020). A Reduced Man and his/her Shapes (of 

the Soul) According to Pavol Strauss. In Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 5(8), 627–636. 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazioni-documenti/documenti/Nuova%20Carta%20Operatori%20Sanitari%20-%20IT.pdf
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazioni-documenti/documenti/Nuova%20Carta%20Operatori%20Sanitari%20-%20IT.pdf
http://www.biskupstvo-nitra.sk/posolstvo-papeza-frantiska-k-29-svetovemu-dnu-chorych/
http://www.biskupstvo-nitra.sk/posolstvo-papeza-frantiska-k-29-svetovemu-dnu-chorych/
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I have always wanted – and continue to not want to do anything else – to serve mankind and people. 

So, I know no better than to approach him and recall Christianity and his spirit as much as possible 

in these times, when, according to all the signs of the disease of the time, he must know for himself 

that all evil today comes only from circumventing and professing Christian adventures. And therefore, 

the only recipe is “instaurare omnia in Christo“ – to restore everything in Christ.53 

 

Experience sickness as a way to reveal its psychological-medical nature and spiritual meaning. 

Notes on Strauss's methodology 

Strauss's reflections on the meaning of the disease are based on a dual experience of sickness. 

It is the first experience of the disease of others – those he cared for as a doctor. The second source 

of knowledge is the experience of his own disease and physical weakness, through which he 

supplemented the knowledge of the disease from the observation of others (from reading its 

phenomena and symptoms) with knowledge – otherwise unattainable and therefore extremely 

valuable – existential-experience (experimental). The combination of observation of others with the 

results of self-observation (based on physiological-psychological introspection), the connection of 

external and internal knowledge, or also objective and subjective, gives Strauss's statements of 

medical, psychological, and philosophical-spiritual character a mark of today's desirable credibility 

and scientific seriousness. Let us first introduce the author's own internal experience, who states in 

fact: “Illness as a teacher is still an underappreciated and unrecognized factor in the teaching of 

medicine.“54 

 

View from the inside 

As one of the most comprehensive descriptions of the disease and its meaning based on its 

own (internal) experience, the following text can be considered, coming from his autobiographical 

memories called Kolíska dôvery: 

 

A blessed disease I was able to survive! Blessed its mental experiences! Blessed memories of it, of the gratitude 

I have for colleagues and nurses, in my misery and helplessness! I promised myself that I would additionally 

recap my inner experiences in sickness, from distance and without emotion. The most lasting experience is the 

feeling of staying in the space next to the rounded wall, which went from infinity to infinity, and next to which 

a shirt-shaped pink robe was pulled from me and which I knew was my old “me“ and stayed calm in me and I 

knew there were a lot of alike around me. And at that moment, I was left with immense peace... Throughout 

the disease, I had neither a subjective nor objectively negative experience. But the image of the world has been 

added to me. Hospitals are like hatcheries of the salvation of the world. That immense amount of suffering 

compensates for all the evil, rawness and cruelty in the world. Here it is a stretched and tiny transformation of 

indescribable suffering and humiliation of Christ, from the first insult to the temptation and humiliation in the 

                                                           
53 Cf. Strauss, P. (2010). Marginálie 1948. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 202.  
54 Strauss, P. (2010). Na okraji kartoték. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 149. 
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desert, to the humiliating and offensive judgements, to the tragedy of the cross path. From the pain of affliction 

to the crucifixion, to the saving agony of the cross, in which he forgave all the sins of all people in the pardon 

of the true thief and took the whole world on the way to the Father and waits from everyone at the hour of 

death, albeit unnoticeable: Yes. Everything in life is real and unreal on the border – it gives life a deep 

dimension. Everyone is going to come across this, sooner-later, inadvertently. And that is why every road is 

open to me, even the one that killed it yourself. But that is where the world's outlook and hope are. We are at 

the limit of these absolute values. Let the diseases of the world heal the world. Life is not an abyss into the 

unknown, but a living and reviving manhole. Christ's suffering and return to the Father is a guarantee for all. 

There is Christ in every soul, even without church ceremonies. But one thing is certain, God came close to me 

in sickness. This ends the authentic record of the disease as the subjective parallel of the disease of the world 

and its own comments on it. After all, nothing is isolated and random. Only those deep connections are not 

evident. And here I insert notes that wanted to be an introduction to this inner self-portrait.55 
 

The same autobiographical text also offers another testimony and a glimpse of the disease 

from the inside:   

 

I am sick, too. It is strange. It was as if I had a string that sounded vertically across my chest, on which death 

sometimes strums its memento with an impatient finger – which resounds in sadness in the other undiscovered 

trunks of my being. A sick person becomes bolder. He does not have time, or he thinks he does not have time 

to get around or twist.56 
 

These undoubtedly original descriptions, allowing the reader insight into the most secretive 

nooks of sickness, contain condensed multiple thesis related to its meaning, which the author 

understood throughout his life and with which it is possible to encounter in many other places of his 

work. From the very initial presentation of the statements contained in the quoted text,57 for Strauss 

the disease is not a purely medical matter, but a secret that includes not only the body but also the 

psychological and mental component of man and for this complexity requires a broader – 

interdisciplinary – approach encompassing medicine, psychology, philosophy, theology, spirituality. 

These complementary approaches, allowing for a useful change of perspective by looking at These 

complementary approaches, which allow for a useful change of perspective in looking at the same 

reality of the disease, help to grasp it more comprehensively, as the author says in his notes On the 

Edge of Files: “The greatness of discoveries does not lie in what was already in nature made the new 

look visible. Even access to man and disease can always be discoverable.“58 

 

                                                           
55 Cf. Strauss, P. (2010). Kolíska dôvery. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 288–290.  
56 Ibid, 463. 
57 The basic statements of the autobiographical description are: the disease enables the undressing of the old self, which 

brings peace to the patient; the disease complements the range of human experiences and thus completes the vision of the 

world (worldview) that man creates during his life; the disease of the individual is a kind of compaction of the disease of 

the world (which is of a moral-spiritual nature); a disease experienced spiritually is the salvation of the world – that is, a 

means to its spiritual healing; Illness is the borderline between what is real (true) and what is unreal (fictitious, illusory), 

and therefore the path to the depth of life. 
58 Strauss, P. (2010). Na okraji kartoték. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 149. 
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View from the outside – outside observation 

Although Strauss’s whole life can be seen in the perspective of “via crucis“,59 i.e. as a journey 

intertwined with pain (both physical and spiritual), the main – so to speak "experimental" – source of 

his statements on the meaning of sickness can be considered his own medical practice (1946–1982) 

associated with countless patients, which – as has already been said – was considered a service to 

man and mankind, as a service to his holistic health (physical, mental and spiritual). The service has 

made him a perceptive observer and therefore a confidential observer of many faces and forms of life, 

including diseases and misfortunes, which he has always approached from a different perspective, so 

that “what was already in nature will become visible with a new perspective.“ The author himself 

describes this approach to man in sickness as “discoverable“,60 experimental, or also full of 

astonishment of his own artistic creation: 

 

As a doctor, I gained a habit of looking at everything as a treatable disease condition or as an experiment. And 

in this healing perspective, I look to the future of the nation and the man of Slovakia...61 I also know the averted 

face of life, beauty, and goodness, not just the glowing face. I know of falls and almost desperate conditions 

and abandonment, as well as all paths of human outrage, disease, and misfortune. But in everything, or behind 

everything, you can find an ambiguous beauty and a breath of eternity. And that is why I thank you, Lord, for 

this life. For the fact that behind every bitterness I had a deeper meaning, behind every turn the clarification of 

the horizon, behind each human kick, the possibility of Your intentions62 (...). Look at the bottom of the disease 

not from a virologic and internist perspective, but by looking amazed like at the bottom of the rose.63 

 

Spiritual view 

Even though Strauss's science on sickness is fundamentally realistic – i.e., based on the 

scientific method of the observations made and verifiable medical data – he considers all statements 

in this area to be partial and incomplete, if not illuminated philosophically and spiritually. The author 

just explains that the disease – like other strong human experiences – is beyond the ability of the 

human intellect to grasp the breath of their essence, which is not exhausted in medically and 

physically rewritable phenomena:   

 

In human life, experiences are inexplicable in words. Something can be described: visits to foreign countries 

and nations, museums, galleries, scenery of mountains and seas, distant roads, the horrors of wars and the 

devastating effect of weapons. It is difficult to capture states of altered consciousness in various medical 

conditions: after a surviving coma, narcosis, and hypoglycemia. Already, conditions surviving in clinical death, 

which are now the object of research, can only be reproduced partially. Where is the knowledge from different 

stages of concentration and contemplation, from different states of reprieve! But even with the simplest 

knowledge and experience, we just slide over the surface, how many dimensions we always miss! Our 

                                                           
59 Cf. Hlad, Ľ. (2015). Teológia kríža: Interpretácia duchovnej cesty človeka v literárnom a mysliteľskom diele Pavla 

Straussa. In Verba theologica 13(2), 15–29.   
60 Cf. Strauss, P. (2010). Na okraji kartoték. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 149. 
61 Cf. Strauss, P. (2010). Odmocnina ticha. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 329.  
62 Cf. Strauss, P. (2010). Vďaka za život. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 309.  
63 Strauss, P. (2010). Kolíska dôvery. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 376. 
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knowledge is just a mental guessing, and we are not able to grasp the whole nature of encounters, touches of 

mind. We lack the capacity for spiritual light.64 
 

Just as sickness is a somatic-psychological-spiritual reality, Strauss treats the disease and the 

sick at the same time as a doctor, as an empathetic and spiritual person – a practicing Christian. 

Therefore, his statements are not only the nature of the medical, but almost always the character of 

the philosophical and spiritual (while for understandable reasons the medical level is not as thematic 

as the philosophical-spiritual level in his essays intended for the wider reading circle). For the same 

reason, Strauss also expects from every doctor or health care professional – as he expresses in the 

Prayer for Doctors65 – a complex of qualities involving   education, sensitivity, patience, compassion, 

humility and, finally, faith, in other words: expertise, humanity, spirituality:  

 

The doctor is a central figure in life. It is a rare patronage of all. No one is as close to the essence of being – 

like him. Please, Lord, give us doctors educated who are rightly approaching the secrets of your nature, very 

broken within us. Let them perfectly and factually dig into all scientific possibilities and draw on achievable 

knowledge there for our time. However, let them also have an open mind for everything mysterious, which 

hides even in the clearest knowledge. Please, Lord, give us gentle doctors who will honor, in all weakness and 

revealing, the bitterness of human nature that you have taken on. Doctors who would not gamble with a 

person's dignity sometimes at their mercy. Please, Lord, give us patient doctors who would not trivialize the 

manifestation of pain (sometimes even exaggerated), but did everything they could to alleviate it, both small 

and large. Please, Lord, give us good doctors who would bow to us compassionately (with Your fatherly 

gesture) and not with exalted inattention, boredom, who will be sincerely touched by the fate of the suffering 

and who will not suffocate this feeling with material interests. Please, Lord, give us pure doctors in words, in 

life and in deeds, who would not distort their mission by the sludge of vulgar words, low promiscuity and 

untied life. Please, Lord, give us finally doctors of believers, for whom human existence is not just a trivial 

coincidence with vital functions and animal origin and extinction, but a constant reflection of Your eternally 

creative will, Your infinitely perceptive and versatile reason, and Your constant, suffering, redeemed love. 

Please, Lord, give the world of physicians, both physically and mentally healthy and perfect, to help us people 

create the conditions for a renewed world, for a healed, joyful world in which its meaning would be apparent: 

preparation and foreshadowing of Your world of eternal love and perfection.66 
 

By focusing – resulting from the knowledge of the spiritual causes of the disease and its 

metaphysical “value“ – on the expertise of caregivers and doctors, which also includes aspects of 

spirituality, Strauss's voice acquires on topicality, since the spiritual aspects of sickness or dying are 

a topic traced not only in the space of theology, but also urgently in the space of medicine, nursing 

and assisting professions (including psychology), as confirmed by several scientific studies. The 

contribution of The Aspects of Spirituality When Dying, which brings the results of empirical research 

                                                           
64 Ibid, 371–372. 
65 The high demands on doctors (and health professionals) characterize Strauss's entire professional life, as evidenced not 

only by the text For Doctors from 1965, but also by the autobiographical narrative from 1988: “Even a doctor can live 

the gospel. Intensive study, increasing expertise and a kind and sensitive approach to patients, without the admixture of 

interest. Even through a doctor, the universe – Christ – can shine through. Therefore, a doctor can be a man of hope, a 

man of peace and a man of love”; Strauss, P. (2010). Kolíska dôvery. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 319. 
66 Strauss, P. (2010). Za lekárov. Zobrané literárne a mysliteľské diela I., 297–298.  
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into the attitudes of healthcare professionals to the requirements of patients of different denominations 

and their level of awareness of the foundations of religion, states: 

 

Currently, great emphasis is placed on providing comprehensive quality healthcare. This care contributes to 

health protection, disease prevention, plays an important role in strengthening health and in alleviating patient 

suffering. An integral part of it is respect for the value of the human being... In applying a holistic approach to 

health prevention and promotion, it is proving important to respect the role of cultural values of the community 

and belonging to individual religions, which are an important determinant of human behavior with significant 

psychosocial impacts... Knowing the basics of individual religions is extremely important for medical staff, 

because religion and faith fundamentally influence the life functioning of man in the everyday world... Respect 

for requirements based on the culture and religion of the patient/client should become an essential part of the 

professional dealings and access of healthcare professionals to patients/clients. The way of communication 

with the patient/client, human approach and professional performance is a demonstration of professional and 

human maturity.67 
 

A similar statement is echoed by an article that works with the thesis that “spirituality is an 

integral part of the personality of a human being“68 and that there are relationships between the 

spiritual and psychological side of an individual's personality that need to be properly known.69 After 

defining the spiritual needs of the sick, where understanding the meaning of life and the meaning of 

suffering, conviction and faith, hope for the future, forgiveness and reconciliation70 belong, the author 

adds, so to speak, Strauss-like: 

 

We often wonder who should help the patient to address the serious issues of spiritual life. The widespread 

view is that help should be provided by clergy and priests... Doctors and nurses are not expected to be qualified 

to address the patient's spiritual needs. But we should be able to identify them in their assessment, assist the 

patient with their expression and provide them with professional assistance in this area. It is important that we 

do not leave the spiritual needs of a person in need unnoticed.71 

                                                           
67 Ralbovská, R. & Beňo, P. (2010). Aspekty spirituality při umírání. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí 

v oblasti zdravotníctví a sociální péče (pp. 387–388, 399). Praha: EVC.  
68 Dobiášová, E. (2010). Spirituálne potreby pri ošetrovaní chorých. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí 

v oblasti zdravotníctví a sociální péče (p. 45). Praha: EVC. 
69 Regarding the relationship between the spiritual and psychological aspects of the patient's personality, P. Strauss says: 

“There are many spaces in which we live. Although we do not usually record it, there is also a spiritual space, invisible 

as electromagnetic waves, but no less present. And there is also interference between environments recorded by their 

activities in the material sphere. It has its auxiliary forces in memory, in the interactions of the psyche, in hope and in the 

effort to correct the direction of life. Everything that is here is often escalated in the psyche. The transformation of 

everything is possible here. Everything is reformed mentally, from creativity to the evocation of disease and cancer.“ 

Strauss, P. (2010). Komentáre prázdna. Zobrané literárne a mysliteľské diela III., 567. 
70 Cf. Dobiášová, E. (2010). Spirituálne potreby pri ošetrovaní chorých. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí 

v oblasti zdravotníctví a sociální péče (pp. 45–47). Praha: EVC. 
71 However, the requirement for the nursing staff to support the patient in his spiritual needs does not mean that the doctor 

should take the place of the priest expecting miraculous power, thanks to which death would be only the last disease that 

can be solved medically or technologically, as he believes. so-called Postmortem society, for which: “Postmortem society 

is the result of the privatization, medicalization, deritualization and desymbolization of death, which has its origins in the 

19th century. (...) In this context, death was professionalized: the doctor replaces the priest's place and often leaves him 

he expects a miracle, projecting the aura of a taumaturga into him. In the post-mortem era, death is the last disease to 

occupy science, medicine, technology and economics (...). Old age itself is understood as a disease that employs many 

unions to update the myth of eternal youth that accompanies the myth of immortality.“ Dobiášová, E. (2010). Spirituálne 

potreby pri ošetrovaní chorých. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotníctví a sociální péče (p. 

47). Praha: EVC; This is a view that is in stark contrast to the Look Mr. Strauss to sickness and death. Although the author 
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So, what knowledge did Paul Strauss bring to his multidisciplinary hospital survival, either in 

person or in the rest of the sick world? What did this true sickness expert, as a phenomenon of life,72 

know and write about it? Does this knowledge have the potential to enrich the suffering of a swept-

up person even today? We will try to respond in the next chapter. 

 

 

Conclusion  

If the current professional community dealing with a full approach to the sick to the urgent 

question “who should assist the patient in addressing the serious questions of spiritual life?” replies 

that doctors, nurses and all involved in the care of the sick should at least be able to identify the 

spiritual needs of the patient, they should be able to help the patient express these needs, to provide 

professional assistance, so that spiritual needs should certainly not go unnoticed,73 so knowing the 

meaning of the disease offered by Mr. Strauss can be helpful in fulfilling this requirement. His 

reflections suitably complement the area of knowledge of the spiritual needs of man, which 

professional staff understand to communicate more openly with the patient in these “most intimate“ 

and “private“ matters and needs,74 which, due to its difficulty, requires, in addition to more 

comprehensively grasped professional education, personal maturation, thus minimizing the danger of 

a flawed approach: 

 

From experience, we can say that many mistakes are made when assessing spiritual needs. Most often, spiritual 

needs are limited to questions of religion and the need to contact the clergy, or to the need to attend religious 

ceremonies. In doing so, we will exclude from our care for spiritual needs a large group of patients who do not 

sign up for any religion. Some patients have their own form of belief, which may not belong to any formal 

religion... Even patients who do not report to belong to any church do not practice faith in their personal lives, 

at times of illness and threats equally intensively deal with issues related to their own spiritual needs. Perhaps 

this group of patients is in even more urgent need of help... Spirituality is one of the most intimate, private 

matters. We tend to communicate on such issues when we trust each other. It is perhaps a sign of the greatest 

confidence in another person. The patient should know that he has someone to talk to about spiritual issues if 

he wants to. It is therefore necessary to create an atmosphere of trust in the assessment.75 

 

Named accents have the ambition to make a doctor (caregiver, psychologist) a mystagog, that 

is, a person capable of accompanying the sick by the mystery of his illness and pain in his 

                                                           
seemingly blurs the line between death and life. “There's no retirement from life. It's all life. Death is one of his stops.“ 

Filin, A. (2020). Lʼannuncio Della Speranza escatologica oggi. Terezín: VŠAPs. 
72 The author himself considers the disease to be such a fact so connected with human life that he does not hesitate to call 

life a disease: “Life is our disease and therefore every aspect of treatment is debatable.“ Strauss, P. (2010). Genealógia 

ducha. Zobrané literárne a mysliteľské diela II., 205.  
73 Dobiášová, E. (2010). Spirituálne potreby pri ošetrovaní chorých. In Dolista, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí 

v oblasti zdravotníctví a sociální péče. Praha: EVC. 
74 Cf. Ibid, 48–49. 
75 Ibid, 48. 
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physiological, but also mental and spiritual dimension – at the same time a co-sufferer and expert of 

all the nooks and downs of life in the sense of the words cited above: “We doctors have the task of 

leading the sick through school of pain. The sick must learn to endure pain, but the doctor must learn 

to honor it in the sick through it. Sick is a medium for the doctor, through which he penetrates into 

the unknown realms of life.“76 
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Túžba človeka po nesmrteľnosti ako základný antropologický princíp  

a odpoveď kresťanského Zjavenia na ňu 

Human Desire for Immortality as a Fundamental Anthropological Principle  

and the Response of Christian Revelation 

Andrej Filin 

Abstrakt 

Predkladaný príspevok chce analyzovať fenomén smrti ako univerzálnu skúsenosť týkajúcu sa 

každého človeka v priebehu dejín ľudstva. V každej epoche si je človek vedomý vlastnej 

pominuteľnosti a hľadá spôsoby, ako nad ňou zvíťaziť. V túžbe prekonať vedomie vlastnej 

smrteľnosti človek v minulosti i dnes rozvíjal a rozvíja rôzne „stratégie nesmrteľnosti“. Otázky 

o smrti a o posmrtnom živote sú rôzneho typu a kresťanské Zjavenie obsahuje v sebe tiež odpoveď 

na otázky, v ktorých „vrcholí záhada ľudskej existencie. 

 

Kľúčové slová: posmrtný život – nesmrteľnosť – stratégie nesmrteľnosti – nádej – kresťanské 

Zjavenie.  

 

Abstract 

This article aims to analyze the phenomenon of death as a universal experience concerning every 

human being in the history of mankind. In every epoch man is aware of his own mortality and searches 

for ways to conquer it. In his desire to overcome the awareness of one's own mortality, man has 

developed and develops various “strategies of immortality” in the past and today. Questions about 

death and afterlife are of different types and Christian Revelation also contains answers to questions, 

where “the riddle of human existence grows most acute. 

 

Key words: afterlife, immortality, strategies of immortality, hope, Christian Revelation. 

 

 

Úvod 

Človeka od počiatku charakterizuje vedomie vlastnej pominuteľnosti a zároveň túžba po jej 

prekonaní. Paleoantropológia hovorí, že proces hominizácie bol charakterizovaný používaním 

nástrojov a pochovávaním mŕtvych. Vedomie smrti je teda rozhodujúcim činiteľom, ktorý odlišuje 

človeka od zvieraťa: „Neexistuje žiadna ľudská spoločnosť, akokoľvek archaická, ktorá by opustila 

svojich mŕtvych členov bez pohrebných obradov alebo množstva iných foriem zaobchádzania 



764 
 

s mŕtvolou. Starostlivé zaobchádzanie s mŕtvolou hovorí o počiatku ľudského myslenia, ktoré sa rodí 

zo spracovania traumatickej udalosti smrti.“77  

Symbolický priestor kultúry človeka je ohraničený vedomím smrti. Z uvedomenia si smrti sa 

teda rodí ľudstvo.78 Céline Lafontaine vo svojej knihe Sen o večnosti uvádza, že „humanita začína 

smrťou.“79 Vedomie smrteľnosti a túžba po jej prekonaní (primitívne mytológie, veľké náboženské 

systémy, koncepty o nesmrteľnosti duše, nirvána, reinkarnácia) patria medzi základné piliere 

humanity. Dejiny ľudského spoločenstva tak môžu byť podľa Céline Lafontaine chápané ako celok 

„stratégií“, ktorých cieľom je dať život snu o nesmrteľnosti.80 

 

1. Dejinný priebeh stratégií nesmrteľnosti 

V niekoľkotisícročných dejinách ľudstva sa objavujú základné formy mýtu, ktoré vyjadrujú nádej na 

nesmrteľnosť (smrť – znovuzrodenie) a ďalšia forma mýtu hovorí o hľadaní večnej mladosti, do 

ktorej sú zahrnuté aj moderné vedecké výskumné programy zamerané na predĺženie ľudského 

života.81 Luciano Manicardi uvádza tri základné typológie stratégií nesmrteľnosti, ktoré sa vyvinuli 

v dejinách rôznych ľudských civilizácií: 

a) náboženské stratégie; 

b) „kolektívna“ (politická) stratégia nesmrteľnosti; 

c) „generačná“ stratégia.82 

 

1.1 Náboženské stratégie 

Tento typ stratégií nesmrteľnosti ako túžba prekonať smrť predpokladá existenciu sveta mimo 

sveta pozemského, predpokladá večný život po živote pozemskom. Koncepty, ktoré sa rozvinuli 

v tomto okruhu stratégií, sú napr. nesmrteľnosť duše, putovanie duší, vzkriesenie mŕtvych, doktríny 

predpokladajúce znovuzrodenie. Ale dnes „v desakralizovanej a sekularizovanej spoločnosti v ktorej 

žijeme a v ktorej sa eschatológia úplne rozpustila v technológii, je to práve technika, ktorá nahradila 

náboženstvo. Dnes sa očakáva od techniky, od technických vied, od biomedicínskych vied to, čo sa 

                                                           
77 Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio 

(p. 216). Milano: EDB. Autor vo svojom príspevku uvádza, že „pokiaľ nástroj je predĺžením prítomnosti človeka 

v priestore, pochovávanie (v prenatálnej polohe s predmetmi denného používania, so zbraňami, s jedlom) reprezentuje 

predĺženie prítomnosti človeka v čase.“ Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale.  

In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio (p. 216). Milano: EDB.   
78 Por. Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.).  

Il desiderio (p. 217). Milano: EDB.   
79 Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa.  
80 Por.Tamtiež. 
81 Por. Pollo, M. (1995). Cosa è la morte? In Note di Pastorale giovanile, 29(5) 44. 
82 Por. Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.).  

Il desiderio (pp. 218–221). Milano: EDB.   
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očakávalo od náboženstva: uskutočnenie sna o predĺžení života.“83 Názor, ktorý je dnes všeobecne 

rozšírený predpokladá, že veda dá človeku to, čo mu náboženstvo sľubovalo po stáročia. 

 

1.2 „Kolektívna“ (politická) stratégia nesmrteľnosti 

V starovekej gréckej demokracii sa vypracovala „kolektívna“ alebo politická stratégia 

nesmrteľnosti, podľa ktorej „jedinec mohol prekonať vlastnú pominuteľnosť prostredníctvom svojho 

konania, zvlášť prostredníctvom heroického činu – zapíšuc svoj hrdinský osud do polis dosiahol 

nepominuteľnú slávu.“84 Nesmrteľnosť v takomto ponímaní je úzko zviazaná so slávou, 

s chválorečou, s rozprávaním o hrdinskom čine hrdinu, ktoré sa odovzdávalo naprieč generáciami. 

Pre antických Grékov osoba hrdinu a jeho hrdinské činy stelesňovali jedinú formu dosiahnutia 

nesmrteľnosti prístupnú človeku.85 Hrdina, zrieknuc sa dlhého života a vyhnúc sa starobe, padnúc 

v boji častokrát v mladom veku, zabezpečuje si nepominuteľnú slávu a vďaka verejnej deklamácii 

jeho hrdinských činov pokračuje napriek svojej smrti „žiť“ v spoločenstve žijúcich.86 Polis bola teda 

pre starých Grékov miestom, v ktorom si jedinec mohol zabezpečiť nesmrteľnosť prostredníctvom 

svojich hrdinských činov. Hrdina bol teda ochotný zomrieť pre polis, pretože vedel, že si tak 

zabezpečí nesmrteľnosť.87  

 

1.3 Generačná stratégia 

V dejinných epochách sa rozvinula aj bezprostrednejšia a jednoduchšia stratégia 

nesmrteľnosti, ktorá môžeme označiť ako „generačnú“. Táto stratégia „živí v človeku sen 

o pokračovaní života v tej časti seba, ktorou je dieťa a potom v deťoch detí, teda v celej reťazi 

budúcich generácií.“88 

 

                                                           
83 Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio 

(p. 218). Milano: EDB.   
84 Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio 

(p. 219). Milano: EDB.   
85 Por. Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa. 
86 Por. Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.).  

Il desiderio (p. 219). Milano: EDB.   
87 Polis mala v starom Grécku väčšiu dôležitosť ako život jednotlivca a predpokladala zo strany jedinca ochotu obetovať 

sa za ňu, prijať odchod z tohto sveta v rozkvete života a teda zabezpečiť si večné zotrvanie v kolektívnej pamäti, por. 

Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio  

(p. 220). Milano: EDB. Koncepcia nesmrteľnosti gréckej polis sa teda nezakladala na viere v život, ktorý by pokračoval 

po tomto živote mimo tohto sveta, ale na viere v pozemskú nesmrteľnosť prostredníctvom kolektívnej pamäte, por. 

Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa. 
88 Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio 

(p. 221). Milano: EDB.   



766 
 

2. Posmrtná spoločnosť 

Pred niekoľkými rokmi kanadská sociologička Céline Lafontaine použila termín „posmrtná“ 

na označenie spoločnosti, v ktorej žijeme: „Pojem postmortalita sa konkrétnejšie vzťahuje na 

ostentatívnu snahu prekonať smrť pomocou techniky, ,žiť bez zostarnutiaʻ, predlžovať život do 

neurčita.“89  

Uviedli sme, že sen o nesmrteľnosti je starý ako ľudstvo samé. Posmrtná spoločnosť sa však, 

na rozdiel od iných historických epoch, odvažuje podniknúť odvážny krok ďalej: Ona potvrdzuje, 

spoliehajúc sa na pôsobivo presvedčivú silu objavov a vedecko-technických inovácií aplikovaných 

na poli biomedicíny, realizovateľnosť takéhoto sna, prechod od sna k realite, jeho dislokáciu z neba 

na zem, od bohov k ľuďom, od eschatologického zajtrajšku večnosti k dnešku tu a teraz. Možno sme 

prvými svedkami objavenia sa nádeje, ktorá už nie je viac náboženská, ale vedecká a medicínska. 

Prísľub nesmrteľnosti duše, ktorý sa nám dnes už zdá nepravdepodobný, nahrádza postupne prísľub 

nesmrteľnosti (amortalità) týkajúci sa tela.90 

Posmrtná spoločnosť je výsledkom procesu „individualizácie, medicinalizácie, de-ritualizácie 

a desymbolizácie“ smrti, ktorý sa začal už v 19. storočí. Koncept smrti sa rozdrobil a dnes „sa už viac 

neumiera, zomiera sa iba na niečo“.91 Smrť v takomto kontexte sa profesionalizovala: lekár preberá 

úlohu kňaza a častokrát sa od neho očakáva „zázrak“. V posmrtnej spoločnosti je smrť poslednou 

chorobou, ktorá sa pre vedu, medicínu, technológie, ekonomiku a politiku (stávajúca sa čoraz viac 

biopolitikou) stáva epochálnou výzvou.92 

Aj samotná staroba je dnes vnímaná ako choroba, ktorá zamestnáva množstvo disciplín v úsilí 

zreálniť „mýtus o večnej mladosti“, ktorý je nevyhnutným spoločníkom mýtu o nesmrteľnosti. 

Prísľub života po smrti je prítomný v základoch väčšiny koncepcií nesmrteľnosti (bez ohľadu na 

kultúry a dejinné epochy). Západná mytológia však pozná aj inú cestu k nesmrteľnosti – to, že sa 

nezomiera vôbec – tzn. predlžovanie života na zemi do neurčita, obnovovať nejakým spôsobom 

mladosť, spomaľovať starnutie.93  

 

                                                           
89 Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa. 
90 Por. Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.).  

Il desiderio (p. 224). Milano: EDB. Podľa Céline Lafontaine, koncept „amortality“ rozvinul Edgar Morin vo svojom diele 

Homme et la Mort, por. Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. 

(ed al.). Il desiderio (p. 48). Milano: EDB.   
91 Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio 

(p. 224). Milano: EDB.  Autor ďalej vysvetľuje: „Dôraz sa presunul na príčinu smrti a do príčiny sa môže a má 

intervenovať. Už sa nezomiera, pretože sme smrteľní, ale na konkrétnu, špecifickú individuálnu, definovateľnú 

a izolovateľnú príčinu. Smrť tak stráca svoj prirodzený status a presúva sa do sféry choroby“, Manicardi, L. (2013).  

Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.). Il desiderio (p. 224). Milano: EDB.   
92 Por. Manicardi, L. (2013). Il desiderio di immortalità oggi. La società postmortale. In Angelini,  M. I. (ed al.).  

Il desiderio (p. 225). Milano: EDB.   
93 Por. Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa. 
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Armando Matteo vidí tiež v boji proti starnutiu jednu z charakteristík posmrtnej spoločnosti: 

Posmrtná spoločnosť znamená presne toto: smrť už nič nevraví a nikto nepočúva jej slovo 

o konečnosti a neopakovateľnosti ľudských rozhodnutí. Naopak, to čo je charakteristické dnes najmä 

pre dospelú populáciu, je narcizmom, cynizmom a individualizmom nasiaknutá bezmedzná snaha 

vyzerať mlado za každú cenu. Sme nositeľmi prehnaného vitalizmu, ktorý ekonomické dynamiky 

označujú a podporujú ako jedinú skutočnú mantru šťastia. Treba si užívať. Treba si užívať stále. 

Treba si užívať všetko. Priestor na myslenie na iného a na to, čo bude potom, stráca jednoducho 

opodstatnenosť... Treba byť stále vo forme, stále športovej postavy, sympatickí a energickí. Stále fit! 

Beda niečo premeškať, odkladať potešenie, nechať si ujsť dobrú príležitosť!94 

 

2.1 Odsunutie smrti do privátnej sféry a samota zomierajúceho 

Po tom, čo spoločnosť vytesnila tému smrti na okraj, ponecháva postupne aj zomierajúceho 

svojmu osudu. Podľa Philippa Arièsa sa od druhej polovice 19. storočia „zmenilo čosi podstatné 

medzi umierajúcim a tými, ktorí stáli okolo neho.“95 

Ešte do 19. storočia bol zomierajúci tým, ktorý „predsedal“ svojej smrti. Bol akýmsi 

„celebrujúcim“ subjektom a zároveň bol objektom láskyplnej pozornosti zo strany svojich 

najbližších. V 20. storočí už môžeme registrovať zásadnú zmenu situácie zomierajúceho. Smrť stráca 

svoj status akejsi „verejnej“ ceremónie a stáva sa výlučne privátnym aktom. Zomierajúci umiera 

zvyčajne sám, bez blízkych okolo seba. Prostredie zomierajúceho, ktoré kedysi tvorila jeho izba 

s mnohými spomienkovými predmetmi týkajúcimi sa jeho života, tvorí dnes technicko-profesijná 

štruktúra s indiferentným personálom. Ríty minulosti (posledné odporúčania, napr. náboženského 

typu) dnes nahradili prostriedky na častokrát aj umelé udržiavanie života zomierajúceho. Podľa Ivana 

Illicha „západný človek stratil právo byť protagonistom svojho umierania.“96 Tento jav pekne popísal 

nemecký sociológ Norbert Elias vo svojej knihe Samota zomierajúceho¸ v ktorej vysvetľuje svoj 

pohľad na to, prečo sa smrť stala v našej spoločnosti predmetom odcudzenia a odmietania.  

Dôvod takéhoto postoja voči zomierajúcim vidí Norbert Elias v úniku od myšlienky na vlastnú smrť: 

Pri smrti iných vidíme náznak aj tej našej vlastnej [...] Pohľad na zomierajúceho narúša našu 

predstavu o nesmrteľnosti, ktorú si budujeme ako obranný múr proti myšlienke na smrť. Naša láska 

k sebe samým nám našepkáva, že sme nesmrteľní a príliš blízky kontakt s umierajúcim ohrozuje túto 

obrannú predstavu.97 

 

                                                           
94 Por. Matteo, A. (2016). Tutti muoiono troppo giovani. Come la longevità sta cambiando la nostra vita e la nostra fede. 

Soveria Mannelli: Rubbetino. 
95 Ariés, Ph. (1980). L’uomo e la morte dal medioevo a oggi. Bari: Laterza, 1980. 
96 Illich, I. (1977). Nemesi medica. L’espropriazione della salute. Milano: Mondadori. 
97 Por. Elias, N. (1985). La solitudine del morente. Bologna: il Muligno. 
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2.2 Silentium mortis  

Podľa Sabina Palumbieriho ďalším javom sprevádzajúcim tému smrti dneška je akési 

„sprisahanie ticha“: „Všetko okolo zomierajúceho má dnes tendenciu odohrávať sa v skrytosti.“98 

Dnešná spoločnosť nie je schopná uniesť myšlienku na smrť a snaží sa ju skryť. Jedným z úsilí 

súčasnej kultúry je pomôcť človeku oslobodiť sa od vedomia vlastnej smrteľnosti, ako príznačne 

hovorí Philippe Ariès: 

Spoločnosť vypudila smrť, s výnimkou smrti štátnych predstaviteľov. Nič viac v meste 

neupozorňuje, že sa niečo odohralo: starý čierny a strieborný pohrebný voz sa stal obyčajným šedým 

automobilom strácajúcim sa v premávke. Spoločnosť nezaznamenáva žiadne zastavenie: odchod 

jednotlivca už nemá vplyv na jej chod. V meste ide všetko tak, akoby nikto nezomrel.99 

Ďalším významnou udalosťou v súčasnej dobe ohľadom smrti je odmietnutie a postupné 

rušenie smútku. V tomto ostrakizme smútku tabuizácia smrti dosahuje svoje maximum. Tento jav 

kompletne analyzoval Geoffrey Gorer vo svojom slávnom článku Pornografia smrti,100 v ktorom 

uvádza, že smrť sa stala predmetom hanby a cenzúry, akou bola predtým téma sexuality. Sexualita 

ako najväčšie tabu viktoriánskej spoločnosti prenechala podľa Gorera svoje miesto smrti ako niečomu 

zakázanému a obscénnemu. Táto premena zasahuje aj prejavy sústrasti pozostalým: „Kvety sa už 

neprinášajú, ale sa posielajú. V minulosti sa pri pohrebe okolitý svet aspoň na chvíľu zastavil, dnes 

prejde okolo na rýchlych autách.“101  

Dokonca aj cintoríny, ako miesta spomienok, sa stali miestami sterilnými, dokonca 

zbytočnými, ak si uvedomíme čoraz častejšiu prax rozptyľovania popola alebo jeho uchovávania 

v domácnostiach.  

 

2.3 Odvrátenie procesu starnutia ako stratégia nesmrteľnosti dneška 

Ako sme mohli vidieť, človek v celých svojich dejinách bojuje proti smrti, hľadá spôsoby, 

ako ju premôcť a vytvoril rôzne stratégie, ktoré mu mali zaručiť nesmrteľnosť. Aj dnes pokračuje 

tento boj proti smrti a aj dnešný človek vytvára nové stratégie, aby dosiahol svoj sen o večnosti. 

Jednou zo súčasných stratégií sa zdá byť odvrátenie procesu starnutia. Ako už bolo uvedené, západná 

mytológia pozná aj inú cestu k nesmrteľnosti – to, že sa nezomiera vôbec – tzn. predlžovanie života 

na zemi do neurčita.  

Podľa Céline Lafontaine sa stáva čoraz reálnejšou túžba Condorceta „vidieť prichádzať 

okamih, v ktorom smrť už nebude ničím iným, iba následkom nešťastnej nehody alebo stále 

                                                           
98 Palumbieri, S. (1985). La morte nella città secolare. In Felici, S. (a cura di). Morte e immortalità nella catechesi dei 

Padri del III – IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento (p. 273). Roma: LAS. 
99 Por. Ariés, Ph. (1980). L’uomo e la morte dal medioevo a oggi. Bari: Laterza, 1980. 
100 Por. Gorer, G. (1955). The pornography of the death. In Encounter, 3(10), 49–52. 
101 Tangora, G. (2016). Morire con speranza. In Orientamenti Pastorali, 64(10), 30. 
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pomalším ubúdaním životných síl.“102 Armando Matteo vo svojej knihe Všetci zomierajú príliš mladí 

uvádza, že staroba je posledným tabu, ktoré zostalo v dnešnej spoločnosti: „O všetkom sa dnes môže 

hovoriť s výnimkou starnutia a byť starým.“103 Odborník na bioniku Gregory Stock tvrdí, že staroba 

je „poslednou“ smrteľnou chorobou, ktorá postihuje všetkých a ktorá by sa mohla stať potencionálne 

liečiteľnou.104 Prísľub dlhého života v dobrom zdraví sa stal jednou z hlavných ideologických zbraní 

priemyselnej spoločnosti. Nádej na dlhý život sa stala symbolom modernity a progresu.  

Staroba je teda „verejným nepriateľom“ v spoločnosti preferujúcej spomalenie biologických 

hodín a udržanie tela v mladistvom stave a vzhľade. K tomuto cieľu slúži aj bezpočet 

farmaceutických prípravkov, ktoré sa objavili na trhu v posledných rokoch, či neustále objavy 

v oblastiach genetiky, regeneratívnej medicíny či nanomedicíny. V tomto kontexte teda už nie je 

potrebný večný život, stačí „zvečniť“ život v jeho mladej podobe; už nie je potrebná nesmrteľnosť, 

stačí nemyslieť na starobu a smrť; už nie je potrebný raj, stačí potlačiť starosti a úzkosti; už nie je 

potrebná duša, stačí sa starať o svoj spoločenský imidž a o imidž na sociálnych sieťach. Imidž, ktorý 

je mladý, mladistvý. Imidž, ktorý je stále viac určený k nesmrteľnosti, k tej nesmrteľnosti, ktorá je 

práve dnes garantovaná na a od sociálnych sietí, kde „profily“ naďalej žijú aj po smrti svojich 

užívateľov.105 

A tak, poeticky povedané, v posmrtnej spoločnosti „smrť, ako veľká učiteľka, bola zosadená 

z katedry a s hanbou poslaná za tabuľu.“106 

 

3. Odpoveď kresťanských komunít 

Aj kresťania sú smrteľní a zomierajú. Aj oni zakúšajú úzkosť a strach tvárou tvár k smrti.  

Aj oni si kladú otázky o smrti, o dôvodoch, prečo k nej dochádza i o možnostiach jej prekonania. 

Čelia rovnakému problému ako ostatní ľudia. Avšak v centre ich vízie života stojí jedinečná postava 

Ježiša Krista. Ježiš z Nazareta – podľa kresťanskej viery – je hermeneutickým kľúčom a zároveň 

riešením ľudského údelu smrti.107 Len on úplným a definitívnym spôsobom vyriešil problém smrti: 

„On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom“ (2 Tim 1,10). Avšak na rozdiel od filozofov 

Kristus nevyriešil problém smrti len svojím učením. Smrť je hrozná skutočnosť, pred ktorou sa slová 

                                                           
102 Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa. 
103 Matteo, A. (2016). Tutti muoiono troppo giovani. Come la longevità sta cambiando la nostra vita e la nostra fede. 

Soveria Mannelli: Rubbetino. 
104 Por. Lafontane, C. (2009). Il sogno dell’eternità. Milano: Medusa. 
105 Por. Matteo, A. (2016). Tutti muoiono troppo giovani. Come la longevità sta cambiando la nostra vita e la nostra fede. 

Soveria Mannelli: Rubbetino. 
106 Tamtiež. 
107 Por. Bissoli, C. (1995). Gesù e la morte. Tratti del morire cristiano. In Note di Pastorale giovanile, 29(2), 67. 
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lámu ako vlny o útes. Človek a dejiny, ktoré sa dostali pod jej panstvo, nemôžu byť z nej vyslobodení 

ináč, než víťazstvom nad ňou. A Kristus zvíťazil nad smrťou.108 

 

3.1 Kresťanský starovek 

Tento nový pohľad na realitu smrti a večného života sa odzrkadľoval aj v spôsobe 

pochovávania mŕtvych u prvých kresťanov. Stefano Maggio uvádza, že na rozdiel od dnešných 

kresťanských cintorínov, kde všeobecne panuje atmosféra smútku a skľúčenosti, „návšteva antického 

cintorína alebo katakomb vyvoláva úplne odlišný dojem, nakoľko tu môžeme vnímať všadeprítomný 

pokoj, ktorý je ovocím nádeje“.109 Tu teda nachádzame nové vnímanie smrti, ktorá už pre kresťana 

nie je koniec všetkého, ale začiatkom pravého života. Takéto vnímanie smrti a života po nej čerpá 

silu z ohlasovania evanjelia a predovšetkým z Ježišovho zmŕtvychvstania. Pre veriaceho zomrieť 

znamená narodiť sa pre večný život, smrť sa teda pre neho podľa sv. Pavla stáva „ziskom“ (por. Flp 

1,21). Charakteristickým znakom nového človeka – kresťana – je teda nádej. 

V interpretačnom kľúči nádeje môžeme čítať aj všetky vyjadrenia a prejavy kresťanského 

umenia (ktoré častokrát prebrali jednoduchú a vhodnú symboliku z pohanského umenia, obohatiac ju 

však o nové kristologické prvky) nachádzajúce sa na náhrobných kameňoch a ktoré vytvárajú 

atmosféru pokojného a radostného očakávania, transformujúc tak kresťanské cintoríny na skutočné 

locus refrigerii, lucis et pacis.110 A naozaj, v podzemných rímskych katakombách pútnik prvýkrát 

zachytáva jarnú pieseň rodiacej sa Cirkvi, jej ducha, jej života a jej viery. Pre prvých kresťanov tak 

fyzická smrť znamenala vstup do večného života, avšak to automaticky neznamenalo, že by aj 

kresťania nepociťovali prejavy úzkosti a strachu pred jej tvárou. 

V patristickej tradícii sa smrť častokrát prirovnávala k „pôrodu“: „prvé lono“ bolo to 

materské,  ktoré sa opúšťa prestrihnutím pupočnej šnúry, „druhé lono“ je život a príbeh človeka, ktoré 

sa opúšťa cez bránu smrti. Deň smrti je tak vnímaný ako dies natalis.111  

 

                                                           
108 Por. De Rosa, G. (2007). L´uomo, la sua natura, il suo destino. Antropologia cristiana. Torino–Roma: Elledici–La 

Civiltà Cattolica.  
109 Maggio, S. (1985). Il mistero della morte nell´archeologia cristiana. In Felici, S. (a cura di). Morte e immortalità nella 

catechesi dei Padri del III – IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento (p. 203). Roma: LAS. 
110 Por. Maggio, S. (1985). Il mistero della morte nell´archeologia cristiana. In Felici, S. (a cura di). Morte e immortalità 

nella catechesi dei Padri del III – IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento (p. 204). Roma: LAS. Tu možno uviesť 

napr. pavlovský jazyk, kedy sv. Pavol hovorí o dormientes in Cristo (spiacich v Pánovi): „Povedať, že mŕtvy spí, v jazyku 

kresťanstva je to isté ako povedať, že sa zobudí a zobudiť sa zo spánku smrti nechce povedať nič iné, ako vstať 

z mŕtvych“, alebo napr. možno uviesť veľmi častý symbol kotvy prítomný na náhrobných kameňoch: takáto nádej je ako 

„kotva nášho života – je pevná a mocná a cez závoj nebeskej chrámovej opony preniká až do Božieho svätostánku.“ 

Maggio, S. (1985). Il mistero della morte nell´archeologia cristiana. In Felici, S. (a cura di). Morte e immortalità nella 

catechesi dei Padri del III – IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento (pp. 207-208). Roma: LAS. Ďalšie symboly 

nádeje v tomto období boli tiež holubica či ryba.  
111 Por. Palumbieri, S. (1985). La morte nella città secolare. In Felici, S. (a cura di). Morte e immortalità nella catechesi 

dei Padri del III – IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento (p. 283). Roma: LAS. 



771 
 

3.2 Obdobie stredoveku 

K rozhodujúcej zmene perspektívy, z ktorej na realitu smrti hľadeli prví kresťania, dochádza 

v období stredoveku. Človek stredoveku očakával Kristov návrat bez strachu zo súdu. Jeho predstava 

konca čias bola inšpirovaná Jánovou apokalypsou a mlčky prechádzala dramatickú scénu súdu 

obsiahnutú v 25. kapitole Matúšovho evanjelia. Philippe Ariès, veľký odborník na históriu 

pohrebných zvyklostí na Západe, uvádza, že „na Západe prvou predstavou konca čias nebol súd.“112 

Téma posledného súdu sa objavuje až v 11. storočí a k jej plnému rozvinutiu dôjde v 12. a 13. 

storočí.113 Toto nové vnímanie konca čias opúšťa staré symboly (ryba, kotva) a prináša so sebou nové 

symboly a vyjadrenia spojené s témou súdu a spravodlivosti: Kristus iudex (sudca), liber vitae (kniha 

života), váhy, súdny dvor apod.  

Dochádza tiež k radikálnej zmene eschatologického jazyka: 

Ľudové predstavy boli viazané na trojité členenie sveta: nebo hore, v strede zem a dolu peklo, 

aby sa tak dalo najavo, čo znamená vystúpiť do neba alebo prepadnúť sa do pekla. K tomuto treba 

pripočítať dramatické predstavy o konci sveta poznačené obrazmi vojen, morových epidémií 

a kozmických katastrof; treba pripočítať obrazy súdu, fantazijné obrazy vzbudzujúce strach 

a varovania [...] Dominovala zvedavosť vopred vedieť, kvázi reportážnym spôsobom opísať, čo bude 

skutočne nasledovať [...] Takáto opisná mentalita bola súčasťou pastoračnej stratégie, ktorá najmä 

v stredoveku a v posttridentskom období predstavovala druhý svet ako miesto odmeny či trestu. 

Podľa dôsledného výpočtu zásluh bolo možné stanoviť, či bude udelená odmena alebo trest. Takýmto 

spôsobom eschatológia upozorňovala veriacich na ich hriešnu slabosť, podčiarkovala veľkosť ich 

hriechov vytvárala klímu strachu a viny, ktorá mala za cieľ udržať ľudí na správnej ceste.114  

Berúc do úvahy tému nádeje, takéto videnia sveta predpokladalo, že „kresťanská nádej sa 

zameriava výlučne na druhý svet, ,horeʻ, mimo tohto sveta a dejín.“115 Pohľad vtedajšej doby 

smeroval človeka k naliehavej povinnosti spasiť svoju dušu: „spása (vlastnej) duše bola základným 

pastoračným odkazom.“116 Takéto vnímanie a takéto pastoračné smerovanie pretrvalo až do 

„eschatologického obratu“ v druhej polovici 20. storočia. 

 

3.3 Od „eschatologického obratu“ po súčasnosť 

V druhej polovici dvadsiateho storočia švajčiarsky teológ Hans Urs von Balthasar napísal, že 

„zatiaľ čo pre liberalizmus 19. storočia boli príznačné slová Troeltscha: ,Oddelenie eschatológie je 

                                                           
112 Ariés, Ph. (1980). L’uomo e la morte dal medioevo a oggi. Bari: Laterza. 
113 Por. Ariés, Ph. (1980). L’uomo e la morte dal medioevo a oggi. Bari: Laterza. 
114 Por. Colzani, G. (2003). La fede cristiana circa le Ultime Realtà. In Bissoli, C. (a cura di). La morte, ultimo atto? Come 

comunicare la fede cristiana nelle „ultime realtà“ (pp. 25–26). Leumann: Elledici. 
115 Greshake, G. (2009). Vita - più forte della morte. Sulla speranza cristiana. Brescia: Queriniana.  
116 Colzani, G. (2003). La fede cristiana circa le Ultime Realtà. In Bissoli, C. (a cura di). La morte, ultimo atto? Come 

comunicare la fede cristiana nelle „ultime realtà“ (p. 26). Leumann: Elledici. 
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poväčšine zavretéʻ, od začiatku storočia, naopak, pracuje nadčas.“117 A naozaj, teológia 20. storočia 

(či už katolícka alebo evanjelická) znovu objavuje eschatológiu, avšak nie už ako okrajovú časť 

teológie, ale ako základnú dimenziu kresťanského tajomstva.  

V druhej polovici 20. storočia sa v Katolíckej cirkvi konal Druhý vatikánsky koncil, ktorého 

ambíciou mimo iného bolo aj otvoriť Cirkev svetu a namiesto konfrontácie so svetom nastúpiť cestu 

dialógu. Aj keď z výstupov Koncilu nebol žiaden dokument zvlášť venovaný eschatológii, predsa 

v koncilových dokumentoch nachádzame vyhlásenia týkajúce sa eschatológie. Ich umiestnenie 

predovšetkým do pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes a vieroučnej konštitúcie Lumen gentium 

podľa Jozefa Ratzingera „potvrdzuje že Koncil považuje eschatologický aspekt za základnú náuku 

Cirkvi a za pastoračnú orientáciu primárneho významu s cieľom odpovedať na najhlbšie otázky ľudí 

dnešnej doby.“118 Na úrovni Magistéria Cirkvi boli ohľadom eschatológie publikované ďalšie 

dokumenty a téme nádeje venoval pápež Benedikt XVI. svoju encykliku Spe salvi (2007). 

V teologickom bádaní nemožno opomenúť Jürgena Moltmanna s jeho Teológiou nádeje119 

a mnohých iných.  

Teologická reflexia 20. storočia a nové perspektívy naznačené Druhým vatikánskym 

koncilom viedli napokon k týmto cieľom – nanovo objaviť eschatologický odkaz raného kresťanstva 

a patristickej doby a revidovať spôsob, ako predkladať eschatologické posolstvo.  

Ohlasovanie eschatologického posolstva má byť zrozumiteľné ľuďom dneška. Treba správnym 

spôsobom čítať a interpretovať biblické a doktrinálne vyjadrenia vzťahujúce sa k eschatológii, berúc 

do úvahy literárny žáner a kultúrny kontext, v ktorom vznikli a následne formulovať nové výpovede 

tak, aby boli na jednej strane teologicky správne a na druhej strane prijateľné pre súčasný kultúrny 

kontext. A tu zväčša narážame na problém náboženského jazyka ako takého.  

Taliansky pastorálny teológ a katechéta Emilio Alberich ponúka niekoľko inštrukcií 

vzťahujúcich sa na takýto jazyk: 

a) Dávať pozor na literárny žáner – kresťanská eschatológia sa týka budúcnosti človeka a sveta, ale 

nie je reportážou a opisom skutočnosti, ktorá nastane; 

b) Do centra pozornosti stavať vzťahovú a komunitárnu perspektívu – v rozprávaní o budúcnosti, 

ktorú Boh prisľúbil, sa treba vyhnúť geografickým alebo časopriestorovým predstavám, ale klásť 

do popredia osobné vzťahy s Bohom a ľuďmi; 

c) Vychádzať od Krista – Ježiš Kristus musí zastávať centrálne a nespochybniteľné miesto 

v eschatologickom ohlasovaní; 

                                                           
117 Balthasar, H. U. VON. (1967). I novissimi nella teologia contemporanea. Brescia: Queriniana. 
118 Ratzinger, J. (2000). Introduzione. In Congreragione per la dottrina della fede. Temi attuali di escatologia. Documenti, 

commenti e studi (pp. 9–10). Città del Vaticano: LEV. 
119 Dielo vyšlo v roku 1964 pod názvom Theologie der Hoffnung. Moltmann z perspektívy nádeje číta celé biblické dejiny, 

por. Hlad, Ľ. (2013). Hugo Rahner e la teologia kerygmatica. Praha: Evropské vzdělávací centrum.  
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d) Napomáhať obrátenie k Bohu, ktorý sa v Ježišovi zjavil ako milosrdný Otec,  bezpodmienečná 

láska a darca života.120 

Nanovo sa tiež javí potreba obnovy naratívneho a symbolického jazyka, ktoré stáli na počiatku 

kresťanského ohlasovania a od ktorých sa západný svet postupom stáročí vzdialil. Narácia, obrazy 

a symboly obsiahnuté v eschatologických vyjadreniach nám pomôžu lepšie pochopiť, že v nich nejde 

o predpovede v zmysle proroctiev či o čakanie na nejakú dramatickú udalosť, ale o vyjadrenie nádeje, 

že Boh je konečnou budúcnosťou človeka a že táto budúcnosť je dobrá, pretože je to Božia 

budúcnosť. 
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Recenzent:  doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.  

 

Autor/Název: Ján Knapík  

 

HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKOL  

Ružomberok: Verbum, 2020, 220 stran, ISBN 978-80-561-0781-2.  

 

 

Je někdy škoda, že publikace typu dr. Knapíka se nedostane do míst, kam by rozhodně patřit 

měla, a tím jsou především prostory vysokých škol. Jak vypovídá název této odborné recenzované 

monografie, je zřejmé, že se jedná o vědecké dílo, zaměřené právě na důležitou hodnotovou oblast 

vysokoškolsky orientovaných lidí. Vždyť otázky objevování a potažmo zkoumání hodnot a jejich 

aplikační praxe by měly být v zorném úhlu každého jednotlivce. To byl i samotný záměr autora, když 

se rozhodl napsat tuto vědeckou studii, ve které v samotném úvodu poznamenává, že zrovna jeho 

odborně-pedagogické působení na vysoké škole se pro něho stalo zdrojem četných otázek, týkajících 

se kvality a účinnosti výchovně-vzdělávajícího procesu. V souvislosti toho zde ještě vyvstala 

zásadnější otázka a sice, nakolik pomáhá vysokoškolská edukace studentům směřovat k smyslu-

plnému naplnění jejich života? Jaké hodnoty uznávají studenti vysokých škol? Mění se tyto hodnoty 

v průběhu studia? Pokud ano, tak jakým směrem a co z toho plyne? Tyto a podobné otázky si PhDr. 

Ján Knapík, PhD. klade při svém velice dobře propracovaném výzkumu.  

Pokud bychom měli udělat stručný chronologický náčrt předložené publikace, rozdělme ji do 

dvou základních, navazujících částí, na teoretickou a praktickou. První zmíněná část je obsažena  

ve třech úvodních kapitolách, obsahujících vymezení pojmů hodnot a hodnotové orientace, bohatý 

přehled zpracování této problematiky v domácí i zahraniční literatuře, charakteristiku činitelů, které 

se podílejí na tvorbě a interiorizaci hodnot. Metodologická část vysvětluje a opisuje procedury 

kvalitativního a kvantitativního zkoumání. Závěrečné dva oddíly představuji výsledky výzkumu  

a diskuzi, ve které je autor srovnává se slovenskými a zahraničními výzkumy. Vyvstává zde námitka, 

jestli je vhodné prezentovat kombinovanou metodologii výzkumu. Souhlasím s Knapíkem, který  

v závěru své práce obhajuje tento svůj odvážný záměr, a to z důvodu dosažení komplementarity 

stanovených výsledků. Musíme přitom říci, že cílem tohoto rozsáhlého kvantitativního výzkumu bylo 

prozkoumat úroveň vzdělávacích, estetických, mravních, ekonomických a sociálně hodnotových 

orientací v nemalém vzorku 1 071 respondentů. Na druhé straně cílem kvalitativního výzkumu, 
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kterého se účastnilo 18 participantů, bylo popsat ve formě analytických rozhovorů proces tvorby  

a změny hodnotové orientace studentů vysoké školy a zachytit jevy, okolnosti i osoby, které mají na 

ně vliv. Po pozorném prostudování těchto stanovených výsledků lze potvrdit, že jednotlivé cíle byly 

splněny, což lze vyvodit i z jednotlivých doporučení, která zaznívají v samotném závěru této studie. 

I proto ji hodnotím kladně a doporučuji i studentům vysoké školy v Terezíně seznámit se s tímto 

dílem.  
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Recenzent:  doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.  

 

Autor/Název: Martina Kosturková 

 

KONCEPTUALIZÁCIA KRITICKÉHO MYSLENIA SO ZAMERANÍM NA PREGRA-

DUÁLNU PRÍPRAVU V ODBORE UČITEĽSTVO  

Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o, 2021, 223 stran, ISBN 978-80-571-0342-4. 

 

 

Aktuálnost zvoleného tématu  

Hned v úvodu vyjadřuji poděkování autorce této vědecké monografie za zvolené téma, která 

vypovídá nejen o originalitě výběru, ale zároveň o permanentní aktuálnosti tématu a o využití 

v široko-spektrální praxi pedagogického rozvoje. Jsem přesvědčen, že právě fenomén kritického 

myšlení v propojení s edukativními prvky dává „hledajícím“ možnost, co nejvěrohodnějším 

způsobem rozlišit (posoudit) správnost postoje a dostat se tak k co nejlepšímu výsledku. Co jiného 

bychom si mohli přát, než aby nejen naši pedagogové, ale třeba i žáci, potažmo studenti, pouze jen 

naivně nepřebírali tradované názory, ale dokázali si hlavně vytvořit vlastní názor na fundamentální 

poznatky a zkušenosti nejen vlastní, ale i jiných kvalifikovaných odborníků.  

 

Splnění cíle  

Cíl, který se prolíná jednotlivými kapitolami, reaguje na absenci poznatků podstaty kritického 

myšlení v souvislosti vědecké roviny projevující se i v edukační rovině a jejich jednotlivých stupních 

vzdělávání, jak je v úvodu výstižným způsobem poznamenáno. Konstatuji, že obsah práce je  

v souladu s tématem, který se autorka rozhodla zpracovat, a předložená monografie dosáhla 

stanovený cíl.  

 

Zvolené metody zpracování  

Pohled na obsah publikace svědčí o správně zvolené metodologii. Způsob zpracování tématu 

ukazuje zároveň na náročnost práce (jasnost výpovědí, schopnost formulace důsledků, analýz a jejich 

výsledků), jež splňuje požadavky na vysoce odbornou monografii.  

 

Dosažené výsledky a přínos pro rozvoj teorie a praxe  

Svou pozornost jsem upřel na pátou kapitolu s názvem: Oblasti kritického myslenia – predmet 

vedeckého skúmania ako inšpirácia pre redizaj pregraduálnej prípravy. V ní jsem objevil 

nejdůležitější zjištění na inovaci pregraduální přípravy učitelských fakult na území Slovenské 
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republiky. Jednalo se o čtyři základní, vzájemně se prolínající, oblasti, a to pedagogickou (n = 25, 

50,00 %), psychologickou (n = 13; 26,00 %), filosofickou (n = 2; 4,00 %) a různá témata (n = 10; 

20,00 %). I na základě těchto vzorků a jejich analýzy (n = 50) lze stanovit zcela konkrétní situační 

modely, jak ukazují její výsledky. Nechceme ani opomenout zjištění zahraničních studií (n = 50), 

které ve srovnání s domácím, tj. slovenským zjištěním se procentuálně liší (viz závěr).  

Na tomto místě lze, jako menší nedostatek, uvést spíše doporučení do budoucna, a to stanovit 

větší kvantitativní vzorek, který by zvýšil hodnověrnost získaných dat a jejich následné hodnocení.  

 

Struktura a formální úprava práce  

Opět i zde musím ocenit precizní zpracování jednotlivých pěti kapitol, které na sebe 

systematickým způsobem navazují a zároveň se doplňují a korelují. Tuto komplexitu doplňují početné 

tabulky, grafy, terminologický slovník, přílohy, věcný a jmenný registr atd. To vše vypovídá o pečli-

vém a přehledném vyhotovení předložené matérie, vyjadřovací jednoznačnosti a terminologické 

jistotě, což ocení právě ti, kteří se budou poctivým způsobem zabývat touto problematikou. Mé 

pozornosti také neušlo, že na konci zkoumané publikace je bohatě vytvořený a propracovaný seznam 

použité literatury, jak domácích, tak především zahraničních renomovaných autorů (Peter Facione, 

Linda Elderová Matthew Lipman, Richard Paul aj.), který vypovídá o schopnosti autorky 

erudovaným způsobem pracovat s hodnověrnými prameny (cca 400 zdrojů). V kontextu lepší 

přehlednosti, především významového charakteru, by místo „rozsáhlého“ závěru bylo možné zasadit 

do textu knihy před jeho závěrem samostatný oddíl s názvem Diskuse, a v ní předložit zmíněné 

výsledky.  

 

Závěrečné vyjádření  

Po pečlivém prostudování předložené monografie lze vyjádřit názor, že hlavní záměr,  

tj. konceptualizovat kritické myšlení se zaměřením na pregraduální přípravu učitelství se autorce do 

velké míry vydařil. Je patrné, že toto detailně zpracované téma, není jen záležitostí jakési „náhodně“ 

vybrané studie, ale zcela uvědomělého zájmu učenlivým způsobem bádat a hledat co nejlepší 

dosažitelný způsob získání odpovědi na již zmíněné vytyčené cíle. Je zjevné, že správně nastavený 

vzdělávací systém, a to nejen na Slovensku, který dr. Kosturkové leží prioritně na srdci, bezesporu 

tvoří významnou složku v personálně – společenských vztazích. Není pochyb, že jedním ze zásadních 

aspektů tohoto měřítka je právě správně nastavená rovina kritického uvažování. Závěrem lze 

konstatovat, že předložená odborná monografie jednoznačně splňuje všechna požadovaná kritéria  

a hodnotit ji vysoce kladně.  
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Recenzent:  PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D.  

 

Autor/Název: Jan Lepeška 

 

POZDNĚ ANTICKÁ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE – SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A POLITICKÝ POHLED 

VYBRANÝCH AUTORŮ 

Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2021, 395 stran. ISBN 978-80-87871-11-9. 

 

V posledních letech se nejen v anglofonním, ale i českém prostředí dostává se vzrůstající 

intenzitou pozornosti tématu civilizačního či kulturního kolapsu. Jde bezesporu o problematiku, která 

je zajímavá nejen z hlediska humanitních věd (historie, archeologie, antropologie), ale také v kontextu 

výzev a otázek dneška jako aktuální téma ve veřejném diskursu. Předkládaná monografie Jana 

Lepešky Pozdně antická Římská říše – sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů sice 

přímo v názvu tolik skloňovaná slova jako krize, úpadek, kolaps neobsahuje, nicméně téma pozdní 

antiky právě fenomén „úpadku a pádu“ anticipuje. V tomto ohledu nebude čtenář zklamán: autora 

zajímá z historického a antropologického hlediska zejména role germánských etnik v tomto složitém 

a ještě ne zcela zodpovězeném procesu postupného rozkladu římského impéria. Jak sám v úvodu 

konstatuje, rád by předložil také „konstruktivní pohled na historii Gótů v historii Evropy s využitím 

poznatků starších i současných odborných autorů“ (s. 7). Svůj výklad krize císařství a rodícího se 

středověku zakládá autor na analýze textů pozdně antických autorů a jejich postojů vůči germánským 

kmenům (zejm. Gótů, Burgundů a Vandalů).  

K nesporným kladům publikace patří její přehledné, logické a systematické členění, které 

čtenáři umožní dobrou orientaci ve výkladu problematiky i sledování autorovy argumentace. To jistě 

z části vděčí skutečnosti, že publikace vychází nejen z autorových kvalifikačních prací, ale také  

z jeho vysokoškolských přednášek. V první části autor předkládá a odůvodňuje svůj výběr římských 

autorů, z nichž bude jeho analýza vycházet, a taktéž výběr germánských kmenů, na které se bude jeho 

pozornost soustředit (Gótové, Burgundové, Vandalové). Mezi vybranými autory, které také stručně 

představuje, jsou: Sidonius Apollinaris, Ammianus Marcellinus, Jordanes, Zosimos, Salvianus, 

Prokopius z Kaisareie, Paulus Orosius a Vicotor Vitensis. Výběr tedy reprezentativně zahrnuje autory 

pocházející z rozličných prostředí (patricijské, městské, vojenské) a s různým náhledem na 

křesťanství i postavení a „povahu“ Germánů v rámci tehdejšího světa a společnosti.  

Didaktický a kompilační charakter má část věnovaná politickým dějinám císařství postupující 

tradičně chronologicky dle jednotlivých vládnoucích císařů (s. 56–200). Zajímavé a oživující jsou 

zde ovšem pasáže pojednávající o hospodářských a správních otázkách. Přestože autor předem 
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konstatuje, na kterých sekundárních zdrojích svůj výklad v této části zakládá, absence podrobnějšího 

poznámkového aparátu v tak rozsáhlé části publikace dává textu spíše formu učebnice či skript, což 

není samozřejmě samo o sobě negativum. Sám autor jí přiznává jakousi „přípravnou“ roli pro 

následující dvě části, v nichž vybírá, komentuje a analyzuje texty výše zmíněných pozdně římských 

autorů (s. 201–221) a následně shrnuje jejich pohled na taktéž výše zmíněná germánská etnika  

(s. 222–376). Tyto dvě z významového a argumentačního hlediska podstatné kapitoly poté završuje 

zdařilá závěrečná syntéza (s. 377–386). Zajímavé a podnětné shrnutí postavení a role germánských 

kmenů v rámci kulturního a politického prostředí upadající říše je dáno do kontextu dalších faktorů, 

které měly na její destabilizaci vliv, a které jsou v textech vybraných pozdně antických autorů 

implicitně či explicitně zaznamenány. Mezi ně patřila např. klesající ochota obyvatel Apeninského 

poloostrova ke službě v armádě, vysoké daňové zatížení, úpadek senátu, korupce, ale také oslabování 

městské aristokracie a současně rostoucí nezájem patricijských vrstev podílet se na věcech veřejných, 

či konflikt občanů a centrální moci. Tato syntetická část mohla být z mého pohledu ještě podrobněji 

rozpracována a reagovat na další badatele zabývající se dějinami pozdní antiky, na něž se ostatně 

autor odvolává v úvodní kapitole. Zajímavým by zde mohl být jakýsi myšlenkový dialog či srovnání 

situace pozdně římského císařství s konceptem, který předkládá ve svém výkladu římských dějin 

populární a často citovaná Mary Beard.  

Kniha Jana Lepešky je svým charakterem určena spíše vysokoškolským studentům  

a zájemcům z řad veřejnosti než vysloveně badatelskému prostředí. Ostatně sám autor zřejmě na tuto 

čtenářskou obec míří, když např. zdůvodňuje užití českých překladů primárních pramenů na úkor 

přímých citací v originále. Nepouští se ani do náročné polemiky s dosavadními výsledky bádání na 

poli klasických studií a historie, ale zato předkládá srozumitelně a systematicky pojatý výklad, který 

uplatní jak studenti historie a příbuzných oborů, tak zájemci o dějiny starověkého Říma, či dnes  

o moderní téma krize a úpadku (či transformace) kultur.  
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Recenzent:  PhDr. Diana Jiřišťová, Ph.D.  

 

Autor/Název: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová et al. 

 

SPIRITUAL AND SOCIAL EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF MODERNISM AND 

POSTMODERNISM. Interdisciplinary Reading of the Phenomen  

Morrisville: Lulu Publishing Company, 2021, 386 stran, ISBN 978-1-716-21192-8. 

 

Předložená monografie Spirituální a sociální zkušenost v kontextu moderny a postmoderny, 

jež je dílem týmu významných domácích a zahraničních pedagogů a akademických pracovníků – 

Václava Bělíka, Josefa Dolisty, Jaroslavy Hanušové, Ľubomíra Hlada, Viliama Judáka, Jiřího 

Kučírka, Jana Lepešky, Radmily Lorencové, Patrika Maturkaniče, Štefana Medzihorského, Silvie 

Morávkové, Lucie Rychnové, Juraja Sedláčka, Stanislavy Svoboda Hoferkové, Veroniky Šimonové, 

Ivana Šulíka, Vladimíra Thurza, Ivany Tomanové Čergeťové a Jana Zimneho – otevírá řadu 

náročných témat. Lze snad dokonce říci, že nabízí více otazníků než odpovědí. Je to dáno samotnými 

tématy, které člověka přesahují a předcházejí. Při zkoumání takto komplexních a mnohovrstevnatých 

fenoménů se člověk často zastaví a spíše mlčí a naslouchá, než analyzuje; o to větší je odvaha autorů 

pokusit se uchopit tyto jevy slovy, pojmy a kategoriemi, jimiž se je snaží přiblížit čtenáři. Vnitřní 

podstatu témat jako existence samotná a její obraz v lidském vědomí, vztahy a schopnost vztahovat 

se, vznik a rozvoj lidské identity, spirituální dimenze života – není lehké chápat a reflektovat, natož 

sdílet ve formě, přístupné širšímu okruhu čtenářů. Autorům se to však nadmíru úspěšně daří; ve svých 

úvahách a rozborech daných fenoménů nabízejí přehledný souhrn dosavadního poznání  

v jednotlivých oblastech a aplikují již známé koncepty na kontexty a situace, blízké čtenářům, které 

tímto vybízí k hledání odpovědí, řešení a uplatnění ve svém osobním životním horizontu. 

Témata, která monografie zahrnuje, jsou aktuální a palčivá. Při pohledu na jejich souhrn 

nemohu neparafrázovat klasika Gordona Allporta, který před téměř sedmdesáti lety ve svém díle  

O povaze předsudků prohlašuje, že ačkoliv civilizovaní lidé dosáhli pozoruhodného mistrovství  

v ovládání energie, hmoty a neživé přírody vůbec, pokud jde o mezilidské vztahy, vypadá to, jako 

bychom žili v době kamenné. Připadá mu, že deficit sociálního vědomí na každém kroku anuluje 

pokrok ve znalostech fyzikálních. Je to poněkud provokativní tvrzení: opravdu rozvoj lidských vztahů 

tak stagnuje? Opravdu technický pokrok tak výrazně předbíhá rozvoj skutečných lidských vztahů? 

Dokáže člověk sám – společně s mnoha autory příspěvků se můžeme ptát doslovně “sám bez Boha” 

– rozvinout veškeré bohatství své existence, vztahovosti, schopnosti transcendence? Na tyto otázky 
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si může před samotným ponořením se do témat monografie odpovědět každý čtenář ve svém nitru; 

odpovědi mu pomohou nalézt výchozí bod jeho vlastních úvah nad tématy této monografie.  

Jak se člověk postaví k problému své svobody a odpovědnosti? Jak naloží nejen se sumou 

poznatků, vytvářejících jeho obraz světa, ale také s emočními vzpomínkami, které tento svět 

zabarvují, případně zkreslují? Jak předá svůj koncept světa svým dětem? Dokáže reflektovat důležité 

rysy a dimenze složitého světa mezilidských a zvlášť rodinných vztahů nebo předá dětem nevyřešená 

traumata a zátěže? Jak dobře se rodič orientuje v kyberprostoru? Bude schopen porozumět dilematům 

a ohrožením, které kyberprostor otevírá před našimi dětmi, pro něž je přirozenou součástí světa od 

jejich útlého dětství? Jak mohou učitelé se svojí autoritou napomoci dětem v orientaci a porozumění 

složitým multidimenzionálním jevům současného života? Dokážeme sféru hodnot komunikovat 

způsobem, odpovídajím jejich transcendentální povaze způsobem, srozumitelným pro druhé? 

Neztratili jsme orientaci v prostoru, přeplněném podněty a nepřicházíme uprostřed mnoha věcí  

o zakotvení v domově a krajině? 

Společně s autory se můžeme pokusit nahlédnout transcendentní povahu lidského životního 

příběhu a v určitém odstupu, ač zároveň angažováni v denním dění, se učit rozpoznávat zásadní 

priority a oddělovat je od detailů.  Učit se vnímat život v jeho celistvosti a mnoha vzájemně 

provázaných dimenzích. Poznávat a porozumět, jak poskytnout kromě pomoci s řešením akutních 

problémů i porozumění a blízkost svým bližním v tíživých a mezních životních situacích. Nacházet 

a psychologicky reflektovat spirituální dimenzi lidského bytí v různých kulturních a společenských 

kontextech. Ptát se po vztahu a blízké vazbě s tím, o kom mnozí věříme, že vytvořil samotný život. 

Srovnávat výzvy dnešního světa s výzvami, s nimiž se utkával již dávný antický svět. S odstupem let 

vnímat proměny i konstanty religiózního života v našich zemích v dialogu s pohledem prvního 

československého prezidenta, a také hlouběji porozumět specifikům vývoje religiozity na Slovensku. 

V závěru monografie pak společně a vzájemně se podpírajíc hledat odpovědi na nejtěžší otázky 

lidského života, vyvstávající v situacích utrpení a umírání. 

Tyto a další otázky, odpovědi, podněty, výzvy, poučení i inspiraci mohou čtenáři nalézt  

v předložených příspěvcích. Pestrost témat a jejich záběr má potenciál oslovit široké spektrum čtenářů 

z řad odborníků i veřejnosti. Přeji tomuto společnému dílu, aby svůj potenciál vrchovatě naplnilo. 
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Recenzent:  PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.  

 

Autor/název: Ivana Tomanová Čergeťová 

 

PSYCHOLÓGIA PRÁCE  

Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2020, 143 stran, ISBN 978-80-87871-09-6.  

 

 

Vysokoškolská učebnice Psychológia práce představuje kvalitně zpracovanou publikaci  

ve společensky důležité problematice psychologie práce, která tvoří nejen v současnosti jednu  

z nejdůležitějších psychologických disciplín. Tématy, kterými se autorka zabývá, jsou například 

motivace v pracovním prostředí, problematika náboru, výběru a hodnocení pracovníků, budování  

a rozvoj týmů. Jako zvláště přínosné lze hodnotit zařazení kapitol, které se zabývají pracovní 

spokojenosti, diskriminací a šikanou na pracovišti.  

Učebnice se skládá z deseti kapitol, které jsou dále rozděleny do dílčích podkapitol v rozsahu 

od třech do šesti. Uvedené rozvržení přispívá k přehlednosti textu a logickému uspořádání. Čtenář je 

do problematiky uveden úvodem do tématu psychologie práce s vysvětlením historického kontextu. 

Tento přístup autorky lze velmi kladně hodnotit, protože umožňuje i čtenáři, který není s tématem 

hlouběji seznámen, snadněji proniknout do bádané problematiky. Podobně působí i kapitola 2., která 

i nezasvěcenému čtenáři přehledně předkládá základní terminologii nezbytnou pro hlubší poznání 

problematiky.  

Z didaktického hlediska působí učebnice přehledně a srozumitelně. Kladně lze hodnotit 

zařazení cíle studijního okruhu na začátku kapitol, kdy se ve stručných bodech čtenář seznámí se 

základní osnovou kapitoly. K tomuto účelu jsou zařazena i klíčová slova. Text kapitol je pro lepší 

přehlednost doplněn tabulkami.  

V závěru jednotlivých kapitoly je uvedeno shrnutí, které pomůže čtenáři lépe si zapamatovat 

obsah kapitoly. Velmi přínosně lze hodnotit i zařazení opakovacích otázek k tématu, které jsou 

formulovány přehledně a srozumitelně v dostatečném počtu. Styl psaní je odpovídající nárokům 

kladených na vysokoškolský učební text.  

Pro další samostudium může čtenář využít i širokou použitou literaturu, kterou tvoří jak starší 

klasická díla, tak také novější literatura, která reaguje na aktuální trendy v bádání. Učební text 

zaměřením i jazykovým stylem může být vhodný jak pro vysokoškolské studenty, tak rovněž pro 

odbornou veřejnost.  
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