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Milé kolegyně, kolegové, studenti VŠAPs, jakož i příznivci a zájemci o 
problematiku aplikované psychologie z řad veřejnosti, 

 

zahajujeme pro Vás pravidelné vydávání Newsletteru Vysoké školy aplikované 
psychologie v Terezíně.  Jeho prostřednictvím Vás budeme pravidelně 
informovat o všech důležitých aktivitách naší vysoké školy, plánovaných akcích, 
určených také pro širokou veřejnost a dalších zajímavostech z různých oblastí 
aplikované psychologie (formou odborných domácích i zahraničních článků). 
Pedagogové vysoké školy Vás budou prostřednictvím Newsletteru informovat o 
nových knihách, publikacích a článcích. Dozvíte se zde také termíny zajímavých 
veřejných přednášek, kurzů, konferencí, psychologických výcviků apod. 

 

Obracíme se na všechny čtenáře Newsletteru, studenty i pracovníky z praxe 
s prosbou: napište nám, jaká problematika z oblasti aplikované psychologie Vás 
zajímá, které problémy musíte řešit v každodenní praxi. Vaše náměty a nápady 
využijeme při zpracovávání dalších čísel i jako podněty pro VŠAPs. 

Děkujeme ! 

 

Záměrem redakční rady Newsletteru je také postupně zveřejňovat mimořádná 
témata a závěrečné bakalářské práce studentů Vysoké školy aplikované 
psychologie i vybrané příspěvky ze Studentských vědeckých konferencí. 

 

V roce 2016 Newsletter vyjde v měsících leden, březen, květen, září a listopad. 

 

Redakční rada Newsletteru pracuje ve složení: 

- PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., předseda               
- Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. 
- PhDr. Jana Vaňková, Ph.D. 
- PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. 
- Renáta Šťasenková  

 

Zájemci o pravidelné zasílání Newsletteru se mohou přihlásit prostřednictvím 
formuláře na www.vsaps.cz. 

Naši VŠ  najdete i na Faceboku. 

http://www.vsaps.cz/
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  K Novému roku 2016  

 

Čas je náš prožitek, važme si svého času 

 

Pro Řeky nebylo v užším slova smyslu samoty a problém času. Vše se opět navracelo, jako 
Odysseus, který vyplouvá na moře, ale opět se vrací o dlouhém bloudění zpět do rodné 
Ithaky.  Život jako návrat. Pro označení času Řekové používali dvě slova, která jsou spjatá 
s rozdílným chápáním času CHRONOS a KAIROS. 

Prvním označením CHRONOS vyjadřovali lineární čas, který se stále odvíjí stejnoměrně a je 
proto také i měřitelný podle vnějšího hodnocení: jedná se o čas kalendářů a hodinek, čas 
jako kvantita. Dnes si můžeme připodobnit tento čas digitálními hodinami, které ukazují 
zrovna daný čas bez možnosti „vidět“ uplynulé hodiny a „budoucí“, jde o podobu s uplývající 
řekou. Tento typ času dnes zcela dominuje současnému stylu života, je spjat 
s vědeckotechnickým obrazem světa, časem bez zákrut a smyček, čas přímý, čas zkratek, jako 
stylu dnešní doby. Zkratka jako výraz racionality. Lineární čas je spjatý s pojmy, jako je řád, 
hierarchie, pokrok, univerzalita - klíčová slova moderny. 

Druhým označením  KAIROS  byl označován čas jako kvalita, prožitek, čas jako kvalita. Čas, 
kdy něco nazrálo. Okamžiky v životě, které si pamatujeme celý život, chvíle prožitku, nebo 
zážitku. Vždyť vzpomínky nejsou nic jiného než upamatovávání si jistých situací, prožívání 
příjemných i nepříjemných okamžiků ve svém životě. KAIROS, čas prožitku zakouší každý 
člověk, který se snaží vymanit z času CHRONOS, vymanit se z „náramkových hodinek“, které 
Chesterton nazval nejtěžším poutem současného člověka žijícího v moderní společnosti. Lze 
říci, že člověk, který se pokouší vymanit z dominujícího času CHRONOS, hledá přirozený svět 
nezprostředkovaných prožitků, žitý svět primární zkušenosti. 

Pokud upřednostníme čas jako KAIROS, bude se jednat o svět individuálního prožitku, a tím 
se dostaneme k epizodě. M. Kundera polemizuje proto oprávněně s názorem Aristotelovým, 
který uvedl, že: „Z nepodařených dějů a příběhů jsou nejhorší ty epizodické. Epizodickým 
dějem nazýváme ten, jehož epizody za sebou nejdou ani po zákonu pravděpodobnosti, ani 
nutnosti“. Individuální lidský prožitek životní události, na níž si dlouho pamatujeme, je ale 
vždy spjatá s konkrétní epizodou, je to náš život.  

Prožitek je vždy epizoda. Dobu, která uplyne mezi událostmi, prožitcích, po kratší době 
zapomínáme. Paměť je tak přetržitou upomínkou konkrétních událostí, prožitků, epizod, 
které se časem různě modifikují. Jak poznamenal K. R. Popper, v souvislosti s pamětí, 
kbelíková mysl neexistuje, tj. nemůžeme „vylovit“ v paměti přesnou uplynulou prožitkovou 
událost. Co vylovíme, je modifikovaná vzpomínka – modifikovaný prožitek. 

Nejharmoničtější útvar, který Řekové znali jako prostorový ideál, byl kruh a koule, s tím 
souvisí i myšlenka návratu. Kruh jako dokonalost. Ovšem pokud přestřihneme kruh, získáme 
počátek a konec. Tato interpretace je spjatá s pojetím času jako  KAIROS, s hebrejskou a 
paralelně s křesťanskou tradicí. Kdežto CHRONOS je spjat s řeckou tradicí.  Nietzsche 
v souvislosti s časem poznamenal: „Zeit an sich ist Unsinn“, naše poznání se nemůže týkat 
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samé reality, času „ o sobě“, ale pouze jen jevů spjatých s naší zkušeností, prožitky, 
rozumovou aktivitou.  

Mluvit proto o „času o sobě“ je nesmysl.  Tím nabývá na smyslu z hlediska lidského prožívání 
a autenticity čas jako KAIROS, prožitek „tady, teď a nyní v této situaci“, nic se neopakuje, 
návrat neexistuje. Připomeneme-li si u řecké představy času Odyssea s jeho návratem domů, 
v případě hebrejského chápání času, zman (hebr. čas), je symbolem Abrahám, člověk, který 
vyšel na cestu, a ví, že se již nelze navrátit, může jít pouze jen dopředu. Nezprostředkovaný 
prožitek je spjatý s činem (micvot), aktivitou v přítomnosti: „A jestliže ne nyní, pak kdy?“ 
Symbolika člověka, který jde po zákrutách, ale dopředu, symbolika „narovnaného kruhu“ 
v přímku, tím okamžikem existuje počátek cesty a také konec cesty. 

S odlišností chápání počátku také souvisí i odlišný letopočet. Letopočet, to vše jsou jen lidské 
hry, dohody v rámci konkrétní kultury. Zapomínáme, že univerzální letopočet neexistuje.  

KAIROS tak může být spjat s naším psychickým prožíváním každodennosti, emocemi, zážitky, 
které zůstávají součástí naší psychohistorie, jako osobní, individuální neopakovatelný čas. 
CHRONOS je naopak demonstrací naší začleněnosti do systémů povinnosti a práv, 
vědeckotechnického světa, odsouvání autentických prožitků na úkor prefabrikovaných, 
medializovaných virtuálních světů.  

Největší problém tkví v tom, že hodnoty vědecké, technické, jsou univerzální, kdežto 
hodnoty morální univerzální nejsou. Přitom techniku není možné pochopit bez pomocí etiky, 
či přesněji morálky.  

Morálka je spjatá s časem KAIROS a technika s pojetím času CHRONOS. Dvě stránky jedné 
mince. Važme si proto svého času, ztráta, promarněnost času je největší trest. Smyslem 
života není nic jiného, než si jej bytostně každodenně prožít, každý den je jiný, je 
neopakovatelný. „Kdo si myslí, že jednou bude žít, nebude žít nikdy“ (B. Pascal). Naše 
budoucnost je právě nyní. 

Proto si važme svého času a buďme vždy tam, kde jsme, protože, když nejsme tam, kde 
jsme, nejsme ani tam na co myslíme.  

-jk- 
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1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA 

 

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům vysokoškolskou kvalifikaci k apli-
kaci psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti mana-
gementu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími a zahraničními pracovníky, 
menšinami a etniky, jak v České republice, tak ve světě. 

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a inter-

kulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách:  

 Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. 
Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické 
dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia. 

 Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté a 
probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato 
soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující 
v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné 
v  e-learningovém prostředí  VŠAPs, které jim při studiu pomáhají a nahrazují část 
kontaktu s vyučujícími. 

VŠAPs aktuálně přijímá přihlášky ke studiu na akademický rok 2016/2017 na prezenční a 

kombinovanou formu studia studijního oboru Personální a interkulturní management. 

Přihlásit se můžete on-line na www.vsaps.cz do 29. února 2016. 

 

 

http://www.vsaps.cz/
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE 

2.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zveme všechny zájemce o studium na den 

otevřených dveří. V nových prostorách VŠAPs 

na adrese Akademická 409, Terezín, Vás rádi 

přivítáme dne 16. února 2016 (14 – 17 hodin). 

 

2.2. POZVÁNKA NA SPOLEČENSKÝ VEČER VŠAPs 

První společenský večer VŠAPs se koná  

v pátek 19. února 2016 od 18 hod 

v Kulturním domě v Terezíně. 

Vstupenky á 300 Kč zakupujte na  

studijním oddělení (nejpozději do 

10. 2. 2016). 

 

2.3. PŘÍPRAVNÉ KURZY 

Motto: Vystupte z řady ostatních a buďte mezi nejlepšími! 

PRO KOHO JSOU PŘÍPRAVNÉ KURZY URČENY? 
 Pro studenty středních škol, kteří se chtějí komplexně a systematicky připravovat na 

filozofické a pedagogické fakulty státních i soukromých vysokých škol se zaměřením 
na psychologii. Všem, kteří mají chuť si rozšířit znalosti v oblasti psychologie. 

CO VÁM TYTO KURZY PŘINESOU? 
 Připravíme vás s ohledem na aktuální požadavky na přijímací zkoušky z psychologie 
 Získáte ucelený přehled v oblasti psychologie 
 Poradíme vám, jak správně sestavit seznam přečtené literatury (po obsahové, ale i 

formální stránce) 
 Naučíme vás také techniky jak se vyrovnávat se stresem a dostat ze sebe maximum 
 Díky testům a pohovorům nanečisto získáte větší sebedůvěru ve vlastní prezentaci a 

zbavíte se zbytečného stresu 
 Pohovory nanečisto budou probíhat jednotlivě a zpětnou vazbu studenti dostanou od 

zkušeného psychologa 

OBSAH PŘEDNÁŠEK: 
 Přípravný kurz je zaměřen na psychologický profil člověka. 
 Na kurzu se budeme věnovat poznatkům z obecné a vývojové psychologie, 

psychologie osobnosti a také ze sociální, pedagogické a klinické psychologie. 
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 Probereme obecné i individuální znaky osobnosti. Biologické i psychosociální 
determinace osobnosti (jako jsou vztahy k druhým lidem, skupinám a kultuře). Dále 
osobnost v jejím vývoji a v interakci s prostředím. A v neposlední řadě příznivé a 
naopak patologické projevy osobnosti. 

ROZSAH KURZU? 
 50 výukových hodin, možnost nástavby – POHOVORY NA NEČISTO v rozsahu 6 hodin 

KDE? 
 Kurzy budou probíhat v Terezíně, v sídle VŠAPs, Akademická 409. 
 Příjemné a klidné studijní prostředí pro studenty z regionu, dobré autobusové spojení  

TERMÍNY: 
 Zahájení kurzu: 13. 2. 2016. 
 Další termíny jsou: 27. února, 12. a 26. března, 9. a 23. dubna a 7. května 2016. 

POHOVORY NANEČISTO: 
 Neděle 21. května 2016 od 10:00 do 15:30 hodin, celkem 6 pedagogických hodin 
 Projdete intenzivní psychologickou přípravou na pohovory a budete seznámeni se 

základními metodami sebeprezentace, verbální a neverbální komunikace. 
 Vyzkoušíte si pohovor o motivaci a zájmu o studium psychologie a načtené literatuře. 
 Zkušený psycholog s vámi individuálně rozebere celý průběh pohovoru a upozorní na 

případné chyby. 

SNÍŽENÁ CENA: 
 Pouze přípravný kurz: 2.500,- Kč 
 Přípravný kurz + pohovory na nečisto: 3.200,- Kč 
 Pouze pohovory nanečisto v rozsahu 6 hodin: 900,- Kč 

ORGANIZACE STUDIA: 
 Kurz je veden vysokoškolskou formou zkušenými a přátelskými pedagogy 
 Po každé probrané kapitole následuje test – pro ověření pochopení látky 
 Výuka probíhá v malé skupině studentů – individuální přístup 
 Návazně lze pro zvýšení vaší úspěšnosti absolvovat také přijímačky a pohovory 

nanečisto se zpětnou vazbou 
 Přednášející jsou zkušení psychologové a pedagogové VŠAPs: Doc. PhDr. Soňa 

Hermochová, CSc., PhDr. Eva Drlíková, CSc., PhDr. Ivan Slaměník, CSc., PhDr. et Mgr. 
Štefan Medzihorský, PhDr. Diana Černohorská, Ph.D., PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, 
Ph.D., Mgr. Jana Růžičková 

 Získáte certifikát o absolvování, Slevy na publikace a učebnice od nakladatelství 
Grada, Studijní materiály (testy, varianty přijímacích zkoušek z minulých let, pracovní 
listy apod.) zdarma. 

 Více informací a online přihláška na www.vsaps.cz  
 

2.4. NABÍDKA STÁŽÍ PRO STUDENTY 

Institut postmoderního vzdělávání GAUDIA nabízí studentům psychologie a dalších pomáha-
jících profesí stáže s možností vidět a participovat na práci terapeutů, poskytujících systemic-
kou, individuální, párovou a rodinou psychoterapii. 

Více informací o možnosti stáží získáte na studijním oddělení VŠAPs v Terezíně nebo 
kontaktujte společnost Gaudia e-mailem na adresu: vzdelavani@gaudia.cz.  

http://www.vsaps.cz/
mailto:vzdelavani@gaudia.cz
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3. DŮLEŽITÉ TERMÍNY Z ÚŘEDNÍ DESKY VŠAPs 

- Odevzdání bakalářských prací: do 22. 5. 2016  
- Odevzdání vedoucích a oponentských posudků: do 12. 6. 2016  
- Státní závěrečné zkoušky: 21. – 23. 6. 2016 
- Promoce absolventů: 14. 7. 2016 

 

4. VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE SVOČ NA VŠAPs 
 
Rektor Vysoké školy aplikované psychologie 
vyhlašuje 2. ročník Studentské vědecké a 
odborné činnosti na VŠAPs v akademickém roce 
2015/2016, který se koná 14. dubna 2016.  

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže 
je předložení soutěžní práce a její následná 
obhajoba před příslušnou komisí v souladu s 
pravidly soutěže SVOČ na VŠAPs. Vítězové 
mohou VŠAPs reprezentovat na dalších 
konferencích a vědeckých akcích.  

 

Podmínky přihlášení soutěžní práce na Studentskou konferenci:  

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

 

Závazné termíny 2. ročníku SVOČ: 

 Přihlášení do soutěže: do 14. března 2016 
 Odevzdání soutěžních prací a anotací prací: do 4. dubna 2016 
 Vyhodnocení přihlášených soutěžních prací: do 11. dubna 2016   

 

Konání Studentské konference a obhajoba soutěžních prací: 

 14. dubna 2016 od 10,00 hodin v aule vysoké školy 
 
 

4.1. Témata vybraných závěrečných bakalářských prací 
 

 BRYCHTOVÁ, R., Využití skupinových her pro komplexní rozvoj dětí raného školního věku 

 DOHNAL, O., Úspěšnost rekvalifikačního kurzu v oblasti obsluhy motorových vozidel 

 HANUŠOVÁ, K., Konfliktní komunikace v mezilidských vztazích ve firmách 

 KRATOCHVÍL, P., Motivace ke vzdělávání pracovníků vybraných zařízení sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 

 SRBKOVÁ, Š., Význam motivace ve výkonu týmu 
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5. POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPs 

Téma:  NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V SEXUALITĚ 

Termín:  sobota 9. dubna 2016, 14 – 16 hodin  

Přednáší:  Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. 

Laura Janáčková je docentkou klinické psychologie. Pracuje v Sexuo-

logickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a na 1. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti 

aplikované medicíny a komunikace, především psychologií u onkologic-

kých a jinak těžce nemocných pacientů. Věnuje se současně psychosomatice, problematice 

bolesti, partnerským a rodinným vztahům a sexuálnímu chování.  Je zakladatelka a ředitelka 

Institutu partnerských vztahů, zakladatelka a předsedkyně správní rady Ústavu onkologické 

psychologie. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih, 

např.: Muži chtějí milenky; Muži chtějí potvory; Nevěra a její zvládání; Doktorka Laura – 

průvodce šťastným vztahem; Život je boj – praktický průvodce rakovinou; Praktická 

komunikace pro každý den; Bolest a její zvládání; Komunikace ve zdravotnické péči; Základy 

zdravotnické psychologie. 

 Srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost, studenty, absolventy, pedagogy, kolegy  

a přátele Vysoké školy aplikované psychologie na přednášku známé psycholožky  a 

sexuoložky do auly VŠAPs. 

 Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku a využijte možnost diskuse se známou 

odbornicí. Účast je bezplatná a přednáška je přístupná zájemcům z řad široké 

veřejnosti. 

6. VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, KURZY  

 Odborný seminář „Výzvy a úskalí současné psychodiagnostiky“ 
Pořadatel: Česká asociace psychologů práce a organizace 
Termín: 11. února 2016 
Více informací na www.psychologieprace.cz  

 
 Festival Alchymistické Litoměřice 

První festival svého druhu v Severních Čechách, určený pro všechny, kteří mají chuť 
tvořit, sdílet a inspirovat se. 
Termín: 12. – 15. května 2016 
Více informací na www.2016.allfestival.cz  

 
 Povídání o psychoterapii 

Pořadatel: společnost PSYCHOSFERA, www.psychosfera.cz  
Termín: 3. dubna 2016 

 
 „13. komnata psychoterapeuta – s čím se potýkáme v psychoterapii“ 

Pořadatel: Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, www.slea.cz  
Termín: 16. dubna 2016 

http://www.psychologieprace.cz/
http://www.2016.allfestival.cz/
http://www.psychosfera.cz/
http://www.slea.cz/
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7. ČASOPIS APLIOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY 

 

Časopis Aplikovaná psychologie / Applied 

Psychology vydává od akademického roku 

2015/2016 Vysoká škola aplikovaná 

psychologie. Jeho zaměření spočívá 

v publikační činnosti z oblasti aplikované 

psychologie a řadí se mezi recenzované 

odborné časopisy publikující výsledky 

vědeckého výzkumu.  Časopis je předně 

určený odborníkům a odborné veřejnosti a 

uveřejňuje články v českém, slovenském a 

anglickém jazyce. Jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických 

výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi.  

Časopis ve formátu A5 vychází s periodicitou 2 x ročně a je k dispozici v tištěné i elektronické 

podobě na www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.    

Redakční radu, jmenovanou rektorem VŠAPs, tvoří přední čeští a zahraniční vědečtí a 

výzkumní pracovníci z oboru psychologie a jejích aplikací. Rovněž autoři článků jsou výlučně 

akademičtí pracovníci z tuzemských i zahraničních vysokých škol a vědecko-výzkumných 

pracovišť, které doplňují odborníci z oblastí aplikované psychologie.  

Šéfredaktor:  Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. 

Zástupce šéfredaktora:  PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. 

Výkonný redaktor:  PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

Redakční rada časopisu:  

Prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D., Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., Doc. PhDr. Panajotis 

Cakirpaloglu, DrSc., Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., Doc. 

PhDr. Alojz Ritomský, CSc., Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., Doc. PaedDr. Mojmír 

Vážanský, CSc., Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D., PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, PhDr. 

Zuzana Mičková, Ph.D., PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc. 

 
Sdělení redakce: 
POKYNY PRO AUTORY časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology  
Nabídka rukopisů:  

 Rukopisy zasílejte redakci v digitální podobě e-mailem na adresu info@vsaps.cz 

 Elektronický soubor musí být ve formátu Word, rukopisy se v redakci evidují k datu 
doručení elektronické verze.  

 V případě, že článek bude obsahovat grafické přílohy, je nezbytné dohodnout se s 
redakcí předem o výběru, technických podmínkách i způsobu dodání.  

 Rozsah příspěvků je 6 – 10 normostran včetně poznámek, jedna normostrana 
obsahuje 1800 znaků na stránku včetně mezer, včetně tabulek, grafů, případných 
obrázků v černobílém provedení.  

http://www.vsaps.cz/
mailto:info@vsaps.cz
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Vzor způsobu citací:  
BLECHA, Ivan, Filosofie. Olomouc 2004, s. 279.  

Recenzní řízení:  
Recenzní řízení v časopise Aplikovaná psychologie / Applied Psychology je prováděno 
anonymně dvěma odborníky. V případě, že oba text doporučí k tisku bez výhrad, je 
příspěvek, po schválení šéfredaktorem a redakční radou, obratem zařazen do tisku. V 
případě, že jeden nebo oba recenzenti zjistí v textu jakékoliv nedostatky, které podle jejich 
názoru mají zásadní vliv na celkovou kvalitu článku, je s nimi autor obratem seznámen, aby 
mohl zajistit nápravu.  

Přepracované verze:  
Pro přepracované verze platí totožné podmínky a požadavky jako pro první verze nabízených 
rukopisů. Autoři jsou povinni k rukopisu přiložit stručný, přehledný seznam hlavních 
provedených změn.  Lhůta pro odevzdání přepracované verze je maximálně 1 měsíc!  

Průběh recenzního řízení:  
Redakce časopisu zajišťuje, aby autoři/autorky a posuzovatelé/posuzovatelky zůstávali pro 
sebe navzájem anonymní. Předpokládaný rozsah recenzí jsou 3 normostrany. Šéfredaktor má 
právo, po konzultaci s redakční radou časopisu, článek odmítnout postoupit do recenzního 
řízení, jestliže se domnívá, že text nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, 
nebo jeho obsah výrazně překračuje obor psychologie. Šéfredaktor má také právo článek 
autorovi vrátit v případě, že jeho rozsah buď překračuje stránkový limit, nebo je text naopak 
příliš krátký.  
K posouzení příspěvku vybírá šéfredaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. 
Recenzenti následně vyplňují do přiloženého formuláře, zda text:  

 doporučují,  

 doporučují s úpravami nebo  

 nedoporučují k otištění.  

V případě rozdílných názorů recenzentů je článek zaslán dalšímu nezávislému odborníkovi k 
posouzení. 

Na základě posudků recenzentů, šéfredaktor autorovi sdělí, zda text:  
 přijímá,  

 přijímá pod podmínkou provedení úprav,  

 požaduje přepracování,  

 nebo zamítá.  

 
V případě přepracované verze článku šéfredaktor rozhodne, zda autor dostatečně 
přepracoval svůj text. Jestliže byl článek autorem/autorkou úspěšně přepracován, může 
šéfredaktor, po konzultaci s redakční radou, článek přijmout již bez dalšího posuzování. 
Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech šéfredaktor a 
toto rozhodnutí předkládá k projednání redakční radě. V případě autorova nesouhlasu se 
stanoviskem šéfredaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor předloží 
redakční radě.  
Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.  
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Trvání recenzního řízení:  
Standardní doba trvání recenzního řízení jsou 4 týdny od data, kdy byla do redakce doručena 
posuzovaná verze článku.  

Potvrzení o přijetí k tisku:  
Potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku, redakce zasílá poté, co přijetí článku bylo s 
kladným výsledkem projednáno redakční radou.  

Formální požadavky:  
ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI RUKOPISU  
Rukopis musí obsahovat:  

 Kontaktní údaje autora/autorů.  

 Informace o grantové podpoře, pokud je na nějakou článek vázán.  

 Stručný autorský profil všech autorů (uvést na konec článku).  

TEXT RUKOPISU  
Redakce přijímá příspěvky pouze v následné textové podobě:  

 písmo: Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5; zarovnání do bloku; ke 
zvýrazňování v textu používejte kurzivu,  

 používejte číslování stránek,  

 strukturování textu: používejte maximálně 3 úrovně titulků, které rozlišujte nejlépe 
pomocí stylů v MS Word,  

 poznámkový aparát: v podobě poznámek pod čarou.  

ABSTRAKTY  
Abstrakty musí být v rozsahu 600–800 znaků v českém a anglickém jazyce a měly by 
představit a vymezit teoretický či výzkumný okruh a následně jeho řešení.  

TABULKY A GRAFY  
Tabulky a grafy musí být součástí stejného souboru jako hlavní text.  

Za Vysokou školu aplikované psychologie:  
PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. – výkonný redaktor časopisu  
Aplikovaná psychologie / Applied Psychology. Tel.: 727 826 750; e-mail: tajemnik@vsaps.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tajemnik@vsaps.cz
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8. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?  
 

Na tomto místě Vám budeme pravidelně poskytovat informace o cestách k pramenům a 
literatuře, omlouváme se všem, kteří tyto cesty k informacím již znají, ale přesto z každodenní 

praxe se ukazuje, že hodně studentů i zájemců o studium mnohdy zbytečně tráví čas 
vyhledáváním ad hoc v internetových sítích, aniž se dostanou na správnou adresu. 

WWW revoluce přibližně v roce 1993 byla tichá, ale vytvořila nový virtuální svět, který se stal 
novým prostorem bez hranic.  Informace jsou nejcennějším bohatstvím. 

A. Český sociálněvědní datový archiv 

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR slouží jako národní centrum 
zpřístupňující elektronické datové soubory ze sociálněvědních výběrových šetření pro nekomerční 
výzkum a pro výuku na vysokých školách.  Je zde přístup ke všem výzkumům (i pomocí klíčových slov 
se dostaneme k zadávaným otázkám), je to vstupní brána, kterou se jinak nedostanete k relevantním 
datům i mimo ČR. 

WEB:   archiv.soc.cas.cz 

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., slouží jako národní 
centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných 
projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů. 

 ČSDA je součástí mezinárodní výzkumné infrastruktury CESSDA, která na základě propojení 
národních datových archivů vytváří společný systém evropských datových služeb v oblasti 
sociálních věd.  

 ČSDA podporuje principy OECD pro otevřený přístup k výzkumným datům vzniklým z ve-
řejného financování a vytváří prostředí pro jejich naplňování v oblasti sociálních věd v České 
republice.  

                    

ČSDA je oddělení Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. ČSDA a CESSDA jsou 

uvedeny na Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. 
Rozvoj datových služeb ČSDA a zapojení České republiky do mezinárodní infrastruktury CESSDA 

podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu CESSDA (10/2010-12/2015, 
reg. č. projektu LM2010006). 

Hlavní činnosti ČSDA 

 Akvizice, archivace a veřejné zpřístupnění datových souborů z českých sociálně-
vědních výzkumů a mezinárodních výzkumů s českou účastí. 

 Spolupráce při organizaci rozsáhlých výzkumných šetření: ČSDA se podílí např. na 
českých výzkumech programů Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 

http://archiv.soc.cas.cz/
http://www.cessda.net/
http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf
http://www.soc.cas.cz/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/ceska-roadmap
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/velke-infrastruktury-vyzkumu
http://www.issp.org/
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(International Social Survey Programme) a Evropského výzkumu hodnot ESS (Euro-
pean Social Survey). 

 Všeobecná podpora sekundární analýzy dat: ČSDA podporuje využívání infrastruktury 
výzkumu, provádí výzkum v oblasti kvality dat, mapuje empirický výzkum a zabývá se 
metodami analýzy. 

Archiv není jen pasivní úložiště, ale data odborně zpracovává, propojuje s relevantními 
výzkumnými informacemi a kontextem dalších dat a materiálů. ČSDA proto rozvíjí 
samostatnou výzkumnou činnost v oblasti metod a kvality dat a spolupracuje na řešení řady 
výzkumných projektů v SOÚ. Archiv je také zdrojem výzkumných nástrojů a postupů 
ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak východiska pro realizaci nových 
výzkumných šetření. 

Další významné činnosti ČSDA 

 redakce recenzovaného odborného časopisu Data a výzkum - SDA Info, který je 
zaměřen na metody výzkumu a analýzy sociálních dat, na datové zdroje pro 
sociálněvědní výzkum a související informační technologie; 

 podpora výukových programů na VŠ v oblasti datového managementu a analýzy dat; 
 správa a rozvoj archivu MEDARD, který poskytuje datové služby v oblasti kvalita-

tivního sociologického výzkumu. 

Historie ČSDA 

Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv byl založen v Sociologickém ústavu AV ČR 
(SOÚ) v roce 1998 pod názvem Sociologický datový archiv (SDA). V roce 1999 se stal 
samostatným výzkumným oddělením SOÚ. V roce 2001 se SDA stal členem Rady evropských 
sociálněvědních datových archivů CESSDA a zapojil se do systému mezinárodní výměny dat. 
V roce 2011 byl změněn název oddělení na Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA). V roce 
2013 byla na základech původně neformálního sdružení CESSDA založena distribuovaná 
evropská infrastruktura CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), 
Česká republika se stala členem tohoto konsorcia a ČSDA národním uzlem CESSDA. 
 

B. Gender, rovné příležitosti, výzkum 

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis 
genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují 
genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, kulturních 
studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách. Časopis rovněž přináší recenze 
zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na feministickou teorii a genderová 
studia, diskuse, rozhovory a informace o dění v akademických kruzích genderových studií. 
Redakční rada časopisu podporuje publikace, které přispívají k rozvoji transdisciplinárních 
genderových studií v České republice i globálně, s přihlédnutím k autorskému analytickému 
přínosu textů. 

Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, European Reference Index for the Humanities 
(ERIH), Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích. 

http://www.europeansocialsurvey.org/
http://dav.soc.cas.cz/page/5-o-titulu
http://archiv.soc.cas.cz/vyuka
http://medard.soc.cas.cz/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/info?id=482956
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/info?id=482956
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/info?id=482956
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Gender, rovné příležitosti, výzkum (ISSN-print: 1213-0028, ISSN-online: 1805-7632) vychází 
2x ročně. Časopis vydává od roku 2000 oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, v. v. i. 

WEB:  www.genderonline.cz 

informace o číslech a tématech – texty lze stahovat 

(výběr témat) 

ročník 16, číslo 1/2015: Muži a mužství  
ročník 15, číslo 2/2014: Gender a krize 
ročník 14, číslo 2/2013: Otevřené hranice sexualit 
ročník 14, číslo 1/2013: Gender v akademickém prostředí 
ročník 13, číslo 2/2012: Hraniční práce ve feministických studiích 
ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy 
ročník 12, číslo 2/2011: Životní dráhy 
ročník 12, číslo 1/2011: Sondy ze Slovenska 
ročník 11, číslo 1/2010: Feministická reflexe globalizace 
ročník 10, číslo 2/2009: Feminismus a politika rovnosti 
ročník 9, číslo 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů) 
ročník 9, číslo 1/2008: Reprezentace a participace žen v politice 
ročník 8, číslo 1/2007: Genderové aspekty multikulturní reality 
ročník 7, číslo 2/2006: Feminismus v praxi 
ročník 7, číslo 1/2006: Gender a životní styl 
ročník 6, číslo 1/2005: Rodičovství 
ročník 2, číslo 3/2001: Transgenderismus - genderové přechody v ČR 
ročník 1, číslo 4/2000: Gender v sociologii 
ročník 1, číslo 2-3/2000: Krize maskulinity a femininity 

 

C. Národní knihovna České republiky 

WEB:  https://www.nkp.cz 

Je klíčová pro vyhledávání literatury (vydané v ČR) i zahraniční !!!  

 Katalogy NK ČR 
 Online katalog NK ČR 
 ... knihy 
 ... seriály 
 ... elektronické knihy 
 ... elektronické časopisy 
 ... elektronické online zdroje 
 ... domácí dokumenty 
 ... zahraniční dokumenty 
 ... dokumenty půjčitelné absenčně 

http://www.genderonline.cz/
http://www.genderonline.cz/cs/issue/38-rocnik-16-cislo-1-2015-muzi-a-muzstvi
http://www.genderonline.cz/cs/issue/37-rocnik-15-cislo-2-2014-gender-a-krize
http://www.genderonline.cz/cs/issue/35-rocnik-14-cislo-2-2013-otevrene-hranice-sexualit
http://www.genderonline.cz/cs/issue/34-rocnik-14-cislo-1-2013-gender-v-akademickem-prostredi
http://www.genderonline.cz/cs/issue/33-rocnik-13-cislo-2-2012-hranicni-prace-ve-feministickych-studiich
http://www.genderonline.cz/cs/issue/32-rocnik-13-cislo-1-2012-pece-kritika-analyza-alternativy
http://www.genderonline.cz/cs/issue/30-rocnik-12-cislo-2-2011-zivotni-drahy
http://www.genderonline.cz/cs/issue/29-rocnik-12-cislo-1-2011-sondy-ze-slovenska
http://www.genderonline.cz/cs/issue/13-rocnik-11-cislo-1-2010-feministicka-reflexe-globalizace
http://www.genderonline.cz/cs/issue/12-rocnik-10-cislo-2-2009-feminismus-a-politika-rovnosti
http://www.genderonline.cz/cs/issue/10-rocnik-9-cislo-2-2008-marginalizovane-skupiny-zen-a-muzu
http://www.genderonline.cz/cs/issue/9-rocnik-9-cislo-1-2008-reprezentace-a-participace-zen-v-politice
http://www.genderonline.cz/cs/issue/7-rocnik-8-cislo-1-2007-genderove-aspekty-multikulturni-reality
http://www.genderonline.cz/cs/issue/6-rocnik-7-cislo-2-2006-feminismus-v-praxi
http://www.genderonline.cz/cs/issue/5-rocnik-7-cislo-1-2006-gender-a-zivotni-styl
http://www.genderonline.cz/cs/issue/3-rocnik-6-cislo-1-2005-rodicovstvi
http://www.genderonline.cz/cs/issue/19-rocnik-2-cislo-3-2001-transgenderismus-genderove-prechody-v-cr
http://www.genderonline.cz/cs/issue/17-rocnik-1-cislo-4-2000-gender-v-sociologii
http://www.genderonline.cz/cs/issue/16-rocnik-1-cislo-2-3-2000-krize-maskulinity-a-femininity
https://www.nkp.cz/
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/online-katalog-nk-cr
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-knihy
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-serialy
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-elektronicke-knihy
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/....-elektronicke-casopisy
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-elektronicke-online-zdroje
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-dokumenty-domaci-provenience
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-dokumenty-zahranicni-provenience
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-dokumenty-pujcitelne-absencne
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 ... dokumenty ve studovnách 
 Naskenované katalogy NK ČR 
 ... speciální řazení katalogu 
 Lístkové katalogy 
 Podmínky expedice sbírek 

  
 Další databáze NK ČR 
 České články (ANL) 
 Prvotisky, staré tisky a mapy (STT) 
 Knihovnická literatura (KKL) 
 Katalog Slovanské knihovny (SLK) 
 Česká národní bibliografie (ČNB) 
 Novinky České národní bibliografie 

Ohlášené knihy a hudebniny (ISN) 

 

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně České republiky 

Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům 

Vstup do EZB 

 anglická verze 

 německá verze 
 

 vzdálený přístup 
 

 Adresář volně dostupných časopisů 
(Directory of Free Access Journals) 

Novinky 

> EZB v responzivním designu (od prosince 
2015) 
>  EZB na německé Wikipedii (září 2014) 
>  seminář EZB (7.11.2013, NK ČR) 
>  mobilní aplikace EZB pro Android dostupná 
přes Google Play od března 2013 
>  nové rozhraní EZB od září 2012 
>  nové rozhraní v databázi SpringerLink od 
listopadu 2012  

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je projektem 
Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní 
knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné 
době je zapojeno téměř 600 institucí.  

EZB nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným 
elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných 
nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a 
anglickou verzi. 

 

 

https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-dokumenty-dostupne-ve-studovnach
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/naskenovane-katalogy
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/...-specialni-razeni-katalogu
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/listkove-katalogy
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/katalogy-nk-cr/podminky-expedice-sbirek
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/dalsi-databaze-nk-cr/ceske-clanky-anl
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/dalsi-databaze-nk-cr/prvotisky-stare-tisky-a-mapy-1
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/dalsi-databaze-nk-cr/databaze-knihovnicke-literatury-1
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/dalsi-databaze-nk-cr/online-katalog-slovanske-knihovny-1
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/dalsi-databaze-nk-cr/ceska-narodni-bibliografie-1
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/dalsi-databaze-nk-cr/novinky-ceske-narodni-bibliografie
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
https://de.wikipedia.org/wiki/elektronische_zeitschriftenbibliothek
http://ezb.nkp.cz/seminar2013.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.unibib.regensburg.ezb
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/partners.phtml?lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=7&lang=de
http://han.nkp.cz/han/EZB/rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
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Dostupnost časopisů 

Elektronické časopisy v EZB jsou rozděleny do 4 kategorií podle dostupnosti: 

 volně dostupné 

 předplacené tituly dostupné v rámci knihovny 

 částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky) 

 nedostupné zdroje 

EZB obsahuje odkazy na téměř 85.000 časopisů, z toho je více než 16.000 dostupných pouze 
online. Navíc obsahuje dalších téměř 84.000 titulů z agregovaných databází. Odkazy na 
téměř 50.000 volně dostupných časopisů najdete v samostatném adresáři Directory of Free 
Access Journals. Na základě předplatného má NK ČR k dispozici přes 51.000 titulů 
prostřednictvím dostupných zdrojů. U "červených" časopisů jsou často dostupné abstrakty, 
někdy také plné texty článků ze starších čísel.  

Způsoby prohlížení a hledání 

Prohlížení 

V EZB lze prohlížet seznamy časopisů abecedně nebo tematicky řazené, které se dají dále 
omezit podle úrovně dostupnosti. 

 abecední seznam volně dostupných ("zelených") či předplacených titulů ("žlutých") v 
rámci NK ČR 

 tematický seznam volně dostupných ("zelených") či předplacených titulů ("žlutých") v 
rámci NK ČR 

Hledání 

 

 listování podle oboru 
 listování podle názvu 
 rozšířené vyhledávání 
 novinky v EZB - časopisy přidané za poslední týden 
 hledání podle názvu časopisu 

 

Přístup k EZB 

Přístup k plným textům časopisů prostřednictvím EZB je možný ze všech čtenářských 
počítačů ve studovnách NK ČR. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet ovšem bez možnosti 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
http://ezb.nkp.cz/#eiz
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=3&lang=en&notation=ALL
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP&colors=3&lang=en
http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny
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přístupu k plným textům. Prohlížet lze také "konta" jiných zúčastněných knihoven (výběr 
knihovny přes funkci Preferences/Einstellungen). 

Registrovaní čtenáři NK ČR mohou EZB využívat také prostřednictvím vzdáleného přístupu. 
Na základě svého uživatelského jména a hesla mohou v EZB nejen vyhledávat, ale zároveň se 
dostanou k plným textům licencovaných časopisů, a to z jakéhokoli počítače připojeného na 
internet. 

Přidávání dalších titulů 

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány 

informace o již zařazených časopisech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle 

vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail, 

uvedený pod heslem Suggest journal/Titelvorschlag. V případě vašich dotazů k systému EZB 

je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner. 

 

 

D. Knihovna Akademie věd ČR 

Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále KNAV) je veřejnou výzkumnou institucí, účelem jejíhož zřízení je 
uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti vědeckých informací a knihovědy, zajišťování 
informační infrastruktury pro výzkum a poskytování knihovnických, informačních, 
výpůjčních, reprografických a digitalizačních služeb pracovištím Akademie věd České 
republiky, ostatním uživatelům ve sféře vědy a výzkumu a uživatelům z řad široké veřejnosti.  

WEB: www.lib.cas.cz 

Novinky v katalogu Knihovny Akademie věd ČR - 2015 
Přehled přírůstků do fondu podle kategorií konspektu, seznam nových titulů za konkrétní 
měsíc získáte kliknutím na obrázek knihy v řádku odpovídajícího oboru. 
(samostatný přehled nakoupených titulů) 
 

 

Elektronické informační zdroje (výběr): 

 SAGE 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články 
 Formát: text / PDF 
 Zaměření: psychologie 
 Pokrytí: 1999 – současnost 
 Jazyk publikací: angličtina 
 Jazyk rozhraní: angličtina 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Nápověda (pouze anglicky) 

http://han.nkp.cz/han/EZB/rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml
http://online.sagepub.com/site/sphelp/
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Popis:  

Kolekce Sage Psychology zahrnuje 72 recenzovaných časopisů z produkce vydavatelství Sage 
a dalších spolupracujících společností. Dohromady tak obsahuje přes 79 138 článků z mnoha 
oblastí psychologie a souvisejících věd. Pokrývá dokumenty od roku 1999 do současnosti. 
 

 

 ANOPRESS IT 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články / přepisy relací 
 Formát:  text / JPG 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1996 – současnost 
 Jazyk publikací: čeština 
 Jazyk rozhraní: čeština 
 Možnost stažení: ne 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Nápověda – dotazování 
 Nápověda – vyhledávací formulář 

 

Popis: 

Anopress je multioborová databáze monitoringu českých médií s retrospektivou do roku 
1996. 

Zpřístupňuje plné texty článků z českého periodického tisku (denní tisk, regionální tisk, 
oborová a zájmová periodika) a doslovné přepisy vybraných relací českého celostátního 
televizního vysílání a celostátního i regionálního rozhlasového vysílání. 

Spolu s archivem zahrnuje celkem 523 periodik, 152 relací z 11 televizních kanálů a 39 relací 
ze 196 radiových stanic. 

Kompletní seznam sledovaných médií naleznete zde. (Licence KNAV nezahrnuje internetové 
zdroje, webmonitoring, webmonitoring zahraničních médií a zpravodajské agentury.) 

U tištěných zdrojů (s výjimkou vydavatelství Economia) jsou nyní kromě přepisů k dispozici 
i náhledy ve formátu JPG, a to zpětně do roku 2013. 

 

 ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR 

 Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze 
 Dokumenty: knihy / periodika / jiné 

ASEP je institucionální depozitář Akademie věd ČR, sloužící ke zpracování a uchovávání 
informací o publikačních výstupech základního výzkumu prováděného vědeckými pracovníky 
jednotlivých ústavů AV ČR. Bibliografické záznamy jsou dostupné s retrospektivou až do roku 
1985, v úplnosti pak od roku 1993. V některých případech mohou záznamy obsahovat také 
plné texty publikovaných dokumentů. V rámci nástroje Analytika ASEP lze vytvářet 

http://www.sagepub.com/repository/binaries/librarian/excel/Psychology_Frontfile_2015.xlsx
http://muj.anopress.cz/Search/PagesHelp/querylanguage_cz.pdf
http://muj.anopress.cz/Search/PagesHelp/Form-help.aspx
http://www.anopress.cz/sledovana-media
http://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni-stranka/zpracovatele-asep/
http://www.lib.cas.cz/arl/
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analytické, statistické a grafické výstupy výsledků základního výzkumu v rámci vědních 
oblastí, ústavů, útvarů a vědeckých pracovníků AV ČR. 

 

 ASPI – Automatizovaný systém právních informací 

 Přístup pouze v počítačové studovně 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: právní předpisy / knihy / články / bibliografické záznamy 
 Formát: text 
 Zaměření: právo 
 Pokrytí: 1918 – současnost 
 Jazyk publikací: čeština / angličtina 
 Jazyk rozhraní: čeština 
 Možnost stažení: ne 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 FAQ 

Nápověda dostupná v systému 
 
Popis:  

ASPI je automatizovaný systém pro práci s právními informacemi. Obsahuje všechny právní 
předpisy vydané na území ČR a také předpisy Evropské unie a Evropského společenství. 
Všechny zdroje jsou pravidelně monitorovány a obsah databáze je tak neustále aktualizován 
s ohledem na změny v právním řádu. Kromě aktuálních vydání jsou dostupné také všechny 
předchozí verze předpisů. V rámci služby Monitoring legislativního procesu je také možné 
sledovat komplexní přehled připravovaných změn v legislativě. 

Licence KNAV umožňuje přístup do 5 hlavních částí ASPI: 

 Předpisy ČR obsahující více než 65 000 předpisů z více než 110 zdrojů, kompletně 
plnotextově od roku 1918; 

 Judikatura s více než 220 000 rozhodnutími soudů všech instancí a také některých 
jiných úřadů; 

 Předpisy EU a judikatura SDEU obsahující přes 100 000 předpisů, judikátů a dalších 
dokumentů (nařízení, rozhodnutí, směrnice, judikaturu Soudního dvora EU); 

 Základní literatura zpřístupňující odborná periodika, cenná historická literatura 
a texty vybraných publikací vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer; 

 Bibliografie čítající přes 3000 odborných knih s retrospektivou od roku 2000, desítky 
tisíc článků z odborných periodik od roku 1997 a více jak 6 700 autorů. 

 

 
 Central European Journal of Social Sciences and Humanities 

 Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze 
 Dokumenty: články 
 Formát: PDF 
 Zaměření: společenské a humanitní vědy 

http://www.wolterskluwer.cz/cz/system-aspi/podpora-a-aktualizace/faq-caste-dotazy.c-57.html
http://www.wolterskluwer.cz/cz/system-aspi/podpora-a-aktualizace/faq-caste-dotazy.c-57.html
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 Pokrytí: 1987–současnost 
 Jazyk publikací:  čeština, polština, slovenština, ruština, atd. / anglické abstrakty 
 Jazyk rozhraní: angličtina 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 

Popis: 

Databáze CEJSH byla založena akademiemi věd zemí Visegrádské čtyřky s cílem vytvořit 
open-access databázi obsahující anglické abstrakty vědeckých článků, psaných převážně 
v národních jazycích. V současnosti obsahuje 66 860 článků z 1 214 časopisů z oboru 
společenských a humanitních věd vydávaných v České republice, Maďarsku, Polsku, 
Slovensku, Bosně a Hercegovině, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a na Ukrajině. 
Články jsou podle oboru tříděny do 18 skupin: antropologie, archeologie, umění a archi-
tektura, ekonomie, vzdělávání, etnologie, historie, právo a správa, knihovnictví a informační 
věda, média a komunikace, ostatní společenské vědy, filologie a lingvistika, filozofie, 
politologie, psychologie, sociologie, teologie a věda. Články jsou podle politiky jednotlivých 
vydavatelů zpřístupňovány ve třech režimech – pouze abstrakt /plný text/ odkaz na plný text 
v externím zdroji. 

  

 Digitální knihovna Akademie věd ČR 

WEB: http://kramerius.lib.cas.cz 

Kramerius je sbírka digitalizovaných periodik a monografií z produkce Akademie věd ČR 
a jejích historických předchůdců, převážně z rozmezí 19. a 20. století, doplněná také 
o novější publikace z fondu Knihovny AV ČR. Celkem tak obsahuje 175 periodik 
a 1 461 monografií, včetně 110 aktuálních monografií z produkce nakladatelství Academia. 
Bibliografické údaje, dokumenty nepodléhající autorskému a dokumenty. 

Veškeré bibliografické údaje a část dokumentů, které již nepodléhají autorským právům, jsou 
volně přístupné, obrazová data dokumentů podléhajících autorským právům jsou přístupná 
pouze na vyhrazeném počítači ve studovně KNAV. 

Dokumenty lze stahovat v originálním formátu JPG, převádět do formátu PDF 
(také ve verzi pro elektronické čtečky) či tisknout. 

  

 EPrints 

WEB: http://dlib.lib.cas.cz/ 

Databáze Eprints zpřístupňuje současnou časopiseckou produkci ústavů Akademie věd ČR a 
výběrově i externích vydavatelů. Obsahuje plné texty článků z celkem 23 periodik od roku 
1991 do současnosti (u jednotlivých periodik se může lišit). Z externích vydavatelů je 
zastoupena Ostravská univerzita (Historica), nakladatelství Karolinum (Acta Universitatis 
Carolinae. Oeconomica. Czech Economic Review) a Společnost pro dějiny vědy a techniky 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/journals
http://kramerius.lib.cas.cz/
https://kramerius.lib.cas.cz/search/r.jsp?fq=document_type:periodical
https://kramerius.lib.cas.cz/search/r.jsp?fq=document_type:monograph
https://kramerius.lib.cas.cz/search/r.jsp?fq=document_type:monograph
http://dlib.lib.cas.cz/
http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects/
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(Dějiny vědy a techniky). Texty článků jsou v českém či anglickém jazyce. V budoucnu se 
počítá se sloučením s digitální knihovnou Kramerius. 
  

 
 Webarchiv Akademie věd ČR 

WEB: http://webarchiv.lib.cas.cz/ 

Webarchiv je nástroj pro archivaci a dlouhodobé uchovávání webových stránek pracovišť 
Akademie věd. Webové stránky jsou ukládány v měsíčním intervalu s retrospektivou do roku 
2009. Do projektu Webarchiv je aktuálně zapojeno celkem 41 ústavů AV ČR. 
 

 
 Ebrary Academic Complete 

» vstup z KNAV 
» vzdálený přístup EZProxy 
» více informací 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: knihy 
 Formát: PDF 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1762 – současnost 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: angličtina, španělština, portugalština, němčina, turečtina, švédština, 

arabština, japonština, čínština 
 Možnost stažení: ano (s omezením) 
 Možnost offline výpůjčky: ano (14 dní) 
 Videonávody (pouze anglicky) 

Návody (pouze anglicky) 
FAQ (pouze anglicky) 

Popis:  

Ebrary je multioborová digitální knihovna společnosti ProQuest. Licence KNAV zpřístupňuje 
tituly  z kolekce Academic Complete, obsahující knihy ze všech vědních oblastí. Ty jsou 
rozděleny do 15 skupin: antropologie, obchod, počítače a IT, vzdělávání, strojírenství a 
technologie, umění, historie, jazyky a literatura, právo, přírodní vědy, medicína, fyzikální 
vědy, psychologie, náboženství a společenské vědy. V současnosti kolekce obsahuje 133 707 
knih s retrospektivou od roku 1762. Od loňského roku jsou prostřednictvím Ebrary dostupné 
také vybrané tituly nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy. Ebrary umožňuje kromě 
online čtení také offline výpůjčku celých knihy do vlastního zařízení (na dobu 14 dní), tištění, 
kopírování či stažení vybraných částí. Počet stran uvolněných pro stahování, kopírování a 
tištění závisí na politice vydavatele a je tedy u každé knihy odlišný. 

 

http://webarchiv.lib.cas.cz/
http://webarchiv.lib.cas.cz/webarchiv/cs/search.jsp?add=list
http://site.ebrary.com/lib/knav/home.action
http://ezproxy.lib.cas.cz/login?url=http://site.ebrary.com/lib/knav
http://www.lib.cas.cz/eiz/#more-14060
https://www.youtube.com/watch?v=ueDvI4dQXhs&index=3&list=PL-aFAdxOSTDe55g_BFQf_3ipSV1Ru4TBw
http://proquest.libguides.com/c.php?g=87048&p=559281
http://site.ebrary.com/lib/knav/readerSupportHelp.action
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 Emerald 

» vstup z KNAV 
» vzdálený přístup EZProxy 
» vzdálený přístup Shiboleth 
» více informací 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články 
 Formát: PDF 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1988–současnost 
 Jazyk publikací: angličtina 
 Jazyk rozhraní: angličtina 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 

Nápověda (pouze anglicky) 

Popis:  
Emerald Insight je multioborová databáze, díky které získáte přístup k plným textům 294 
časopisů z produkce vydavatelství Emerald. Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které 
jsou řazeny do 16 předmětových kategorií: účetnictví a finance, ekonomie, vzdělávání, 
technika, zdravotnictví a sociální péče, lidské zdroje a organizace, informatika a znalostní 
management, knihovnictví a informační věda, management, marketing, správa majetku a 
stavebnictví, veřejná politika a management životního prostředí, sociologie, strategie, 
cestovní ruch a pohostinství, doprava. 
  

 

 Encyclopaedia Britannica 

» vstup z KNAV 
» vzdálený přístup EZProxy 
» více informací 

 Typ zdroje: encyklopedie 
 Dokumenty: encyklopedická hesla / mapy / články / jiné 
 Formát: text / PDF / jiné 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1768 – současnost 
 Jazyk publikací: angličtina 
 Jazyk rozhraní: angličtina 
 Možnost stažení: ano (částečně) 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Videonávod (pouze anglicky) 

Nápověda (pouze anglicky) 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/
http://ezproxy.lib.cas.cz/login?url=http://www.emeraldinsight.com
http://www.emeraldinsight.com/action/ssostart?idp=https://idp.lib.cas.cz/idp/shibboleth
http://www.lib.cas.cz/eiz/#more-14064
http://www.emeraldinsight.com/page/help
http://academic.eb.com/
http://ezproxy.lib.cas.cz/login?url=http://academic.eb.com
http://www.lib.cas.cz/eiz/#more-14543
https://www.youtube.com/watch?v=5HxzSbfPmBg
http://help.eb.com/premium2/index.htm
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Popis: 

Encyclopædia Britannica je uznávaným zdrojem kvalitních informací s tradicí od roku 1768. 
Poskytuje aktuální a důvěryhodné informace ze všech oblastí lidského poznání, na jejichž 
tvorbě se podílí více než 110 nositelů Nobelovy ceny a mnoho dalších odborníků. Kromě 
encyklopedických hesel a biografických záznamů obsahuje také atlas světa, statistické údaje 
jednotlivých zemí, slovník Merriam-Webster’s Collegiate či e-knihy, videa a další primární 
zdroje. Díky spolupráci se společností EBSCO umožňuje také přístup k plným textům více než 
700 periodických titulů. 

 

 

 ISSN 

 Typ zdroje: bibliografická databáze 
 Dokumenty: časopisy 
 Formát: text / MARC 21 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1622 – současnost 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: angličtina / francouzština 
 Možnost stažení: ne 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Návod (pouze anglicky) 

Popis: 

Registr ISSN je nejucelenějším referenčním zdrojem pro identifikaci periodik na světě, 
spravovaný mezinárodní organizací ISSN. Online databáze ISSN Portal obsahuje více než 1.8 
milionů záznamů periodik z celého světa. Kromě přiděleného ISSN obsahují záznamy také 
doplňující bibliografické údaje jako je jazyk, vydavatel, forma a frekvence vydávání a další. 
Databáze více než 14 000 českých periodik spravovaná Českým národním střediskem ISSN 
(Národní technická knihovna) je volně dostupná zde. 

Mezinárodní registr je dostupný pouze po přihlášení ve studovně KNAV. Přihlašovací údaje 
jsou k dispozici u pracovníků Oddělení výpůjčních služeb. 

 

 JSTOR 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články 
 Formát: PDF 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1665 – současnost 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: angličtina 
 Možnost stažení: ano 

http://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual/
http://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn
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 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Návody (pouze anglicky) 

Nápověda (pouze anglicky) 
 

Popis:  

JSTOR je digitální knihovna obsahující odborné časopisy, knihy i primární zdroje z širokého 
spektra oborů, převážně však z oblasti humanitních a sociálních věd. 

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 dílčích databází: 

Arts & Sciences I – obsahuje 176 titulů z oborů ekonomie, historie, politologie, sociologie 
a dalších disciplín. 

Arts & Sciences II – obsahuje 198 titulů z oborů ekonomie, historie, archeologie, klasických 
studií a  teritoriálních studií. 

Arts & Sciences III – obsahuje 226 titulů zahrnující oblasti  jazyka, literatury, hudby, filmu, 
lidové kultury, můzických umění, náboženství, umění, historie umění a architektury. 

Business I – obsahuje 70 titulů pokrývajících oblasti ekonomika a financí. 

Business II – obsahuje 94 titulů a rozšiřuje databázi Business I o tituly, kde se prolínají oblasti 
ekonomie, práva, politiky a psychologie. 

Life Sciences – obsahuje 350 titulů zaměřených na  ekologii, botaniku, ochranářství, 
paleontologii, zoologii, epidemiologii, zdravotní péči a vědu. 

 

 NATURE 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články 
 Formát: PDF 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1987–2016 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: angličtina, španělština, portugalština, korejština, čínština, japonština 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 

Popis: 

Časopis Nature je jedním z nejprestižnějších a nejcitovanějších vědeckých časopisů světa. 

Podle Journal Citation Reports dosáhl v roce 2013 jeho Impact factor hodnoty 42.351. 
Knihovna Akademie věd umožňuje přístup k plným textům z rozmezí let 1987–2016. 

  

 

 

http://about.jstor.org/jstor-help-support/how-to-use-jstor
http://about.jstor.org/jstor-help-support/website-support
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-i#tab-title-list
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-ii#tab-title-list
http://about.jstor.org/content/arts-sciences-iii#tab-title-list
http://about.jstor.org/content/business-i#tab-title-list
http://about.jstor.org/content/business-ii#tab-title-list
http://about.jstor.org/content/life-sciences#tab-title-list
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 OXFORD REFERENCE 

 Typ zdroje: referenční databáze 
 Dokumenty: knihy 
 Formát: text 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 2002 – současnost 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: vícejazyčné 
 Možnost stažení: Ne 
 Možnost offline výpůjčky: Ne 
 Videonávod (pouze anglicky) 

Návod (pouze anglicky) 

Popis:  

Oxford Reference je digitální referenční knihovna zpřístupňující 238 slovníků a encyklopedií 
nakladatelství Oxford University Press. Obsahuje celkem 1 740 664 záznamů pokrývajících 25 
vědních oborů. Vyhledávat je možné v přehledových stránkách, časových osách, citacích, 
předmětových referenčních dokumentech a anglických i vícejazyčných slovnících. 
  

 PROQUEST 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články / knihy / disertace / noviny / jiné dokumenty 
 Formát: PDF 
 Zaměření: multioborová 
 Pokrytí: 1962 – současnost 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: vícejazyčné 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Videonávody (pouze anglicky)  

Popis: 

ProQuest je multioborová databáze umožňující přístup k plným textům více jak 18 730 
publikací. V rámci jednotného rozhraní je přístupná i digitální knihovna Ebrary. 

Licence KNAV umožňuje přístup do 6 hlavních bází z kolekcí ProQuest Central a ProQuest 
STM: 

ProQuest Central  
ProQuest Central je v současnosti největší agregovanou plnotextovou databází na trhu. 
Kromě odborných časopisů, sborníků z konferencí či referátů umožňuje přístup také ke 
stovkám amerických, kanadských i mezinárodním novin, k více než 50 000 disertačních prací 
a k obchodním informacím z více než 40 zemí. Díky širokému záběru slouží jako centrální 
zdroj pro výzkumné pracovníky ze všech oborů. Zahrnuje dokumenty od roku 1971 do 
současnosti. 

http://www.oxfordreference.com/page/tour/take-a-touri
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/online_products/OR_ShortIntroduction_01.13.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL943D4F9759615B70
http://www.lib.cas.cz/db/ebrary-academic-complete/


27 
 

ProQuest Hospital Collection  
Hospital Collection nabízí rozsáhlou kolekci časopisů, disertačních prací a dalších na 
důkazech založených zdrojů z oblasti medicíny. 

ProQuest Natural Science Collection  
Natural Science Collection je databáze zaměřená nejen na přírodní vědy, ale i vzdělávání v 
této oblasti. Díky tzv. hlubokému indexování umožňuje vyhledávat i obsah na úrovni 
obrázků, grafů či tabulek. Zahrnuje dokumenty od roku 1693 do současnosti. 

ProQuest Science Journals 
Science Journal je zdroj vhodný pro studenty a vědce v oblasti aplikované i teoretické vědy. 
Obsahuje více než 1 030 titulů, z toho více než 760 s plnými texty. Zahrnuje dokumenty od 
poloviny 80. let do současnosti. 

ProQuest Technology Collection  (1962 – current) 
Technollogy Collection díky kombinaci plných textů a rozsáhlého indexu celosvětové oborové 
literatury pokrývá kompletní oblast technologického výzkumu a vývoje. Časové pokrytí je od 
roku 1962 do současnosti. 
 

 SCIENCEDIRECT 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články 
 Formát: PDF 
 Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství 
 Pokrytí: 1993 – současnost 
 Jazyk publikací: angličtina 
 Jazyk rozhraní: angličtina 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Návody (pouze anglicky): 

Prohlížení databáze – video / text 
Pokročilé vyhledávání – video / text 
Práce s výsledky vyhledávání – video / text 
Práce s dokumenty – video / text 

Popis: 

Databáze ScienceDirect společnosti Elsevier obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzo-
vaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. 

Knihovna Akademie věd umožňuje přístup k celkem 2 657 titulům. Převážná část obsahu 
pochází z báze Freedom Collection obsahující 2 348 časopisů, zbylé tituly pak z báze Elsevier 
ScienceDirect Free Access Journals. ScienceDirect podporuje vyhledávání v plných textech i v 
obrázcích. 

 

 

http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/browse_pubs.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/browse_pubs_textOnly.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/basic_search.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/basic_search_textOnly.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/search_results.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/search_results_textOnly.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/review_docs.html
http://help.sciencedirect.com/Content/tutorials/review_docs_textOnly.html
http://msfx.lib.cas.cz/sfxlcl3/az/KNAV?param_sid_save=2bb16dba6c0c595f50f472cf27c32120&param_letter_group_script_save=&param_issn_save=&param_current_view_save=table&param_textSearchType_save=contains&param_locate_category_save=&param_lang_save=cze&param_chinese_checkbox_type_save=Pinyin&param_perform_save=locate&param_letter_group_save=&param_chinese_checkbox_save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_services2filter_save=getSelectedFullTxt&param_pattern_save=&param_jumpToPage_save=&param_type_save=textSearch&param_langcode_save=cs&param_vendor_save=1000000000001753&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&param_textSearchType_value=contains&param_issn_value=&param_vendor_active=1&param_vendor_value=110983570089325&param_locate_category_active=1
http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
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 SPRINGERLINK 

 Typ zdroje: plnotextová databáze 
 Dokumenty: články / knihy 
 Formát: PDF 
 Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství 
 Pokrytí: 1997 – současnost 
 Jazyk publikací: vícejazyčná 
 Jazyk rozhraní: angličtina / němčina 
 Možnost stažení: ano 
 Možnost offline výpůjčky: ne 
 Nápověda (pouze anglicky) 

Popis: 

SpringeLink je nejkomplexnější online kolekcí časopisů, knih a referenčních materiálů 
z oblasti vědy, techniky a medicíny z produkce vydavatelství Springer a dceřiných 
společností. Licence KNAV poskytuje přístup do Complete Collection, obsahující plné texty 
1.829 časopisů od roku 1997 do současnosti. Mimo to databáze obsahuje také mnoho knih, 
časopisů, článků a jiných dokumentů s volným přístupem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://link.springer.com/searchhelp
http://msfx.lib.cas.cz/sfxlcl3/az/KNAV?param_sid_save=cb48108c8c6af4b4e041e3ef14624d2a&param_letter_group_script_save=&param_issn_save=&param_current_view_save=table&param_textSearchType_save=contains&param_locate_category_save=&param_lang_save=cze&param_chinese_checkbox_type_save=Pinyin&param_perform_save=locate&param_letter_group_save=&param_chinese_checkbox_save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_services2filter_save=getSelectedFullTxt&param_pattern_save=&param_jumpToPage_save=31&param_type_save=textSearch&param_langcode_save=cs&param_vendor_save=110974982655297&param_jumpToPage_value=&param_pattern_value=&param_textSearchType_value=contains&param_issn_value=&param_vendor_active=1&param_vendor_value=110974982655297&param_locate_category_active=1
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9. ČTĚTE, PŘEMÝŠLEJTE, POLEMIZUJTE  
 

Desatero neurotických trendů podle K. Horney: 

 

1. Neurotická potřeba náklonosti a souhlasu 

- Nerozlišující potřeba potěšit druhé, být oblíben, potřeba souhlasu ostatních 

- Automatické podřizování života očekávání druhých lidí 

- Těžiště není v sobě, ale i ve druhých a směrodatné jsou jejich přání a názory 

- Strach ze sebeprosazení 

- Strach z nepřátelství druhých nebo z nepřátelských pocitů v sobě samém 
 

2. Neurotická potřeba „partnera“, který převezme zodpovědnost za život 

- Těžiště je zcela v „partnerovi“, který plní všechna očekávání a přebírá zodpovědnost 

za dobré i zlé. Hlavním úkolem je úspěšně s ním manipulovat 

- Nadhodnocení „lásky“, od „lásky“ se očekává řešení všech problémů 

- Strach z opuštění 

- Strach být sám 
 

3. Neurotická potřeba omezit svůj život do úzkých hranic 

- Nutnost nic nepožadovat a být spokojen s málem, omezit své ambice a touhu po 

materiálních potřebách 

- Nutnost zůstat nenápadný, být na druhém místě 

- Podceňování svých schopností a možností, skromnost jako nejvyšší hodnota 

- Nutkání neutrácet, šetřit 

- Strach mít jakékoliv požadavky 

- Strach mít nebo prosazovat expanzivní přání 
 

4. Neurotická potřeba moci 

- Touha po ovládnutí druhých pro svůj vlastní prospěch 

- Oddanost nezbytnosti, povinnosti, odpovědnosti hraje určitou roli, není však hnací 

silou 

- Naprosté nerespektování druhých, jejich individuality, důstojnosti, pocitů. Jediný 

zájem je o jejich podřízenost 

- Velké rozdíly v míře zúčastněných destruktivních elementů 

- Nekritické obdivování síly a pohrdání slabostí 

- Strach z nekontrolovatelných situací 

- Strach z bezmocnosti 
 

    4 a) Neurotická potřeba ovládat sebe i druhé prostřednictvím rozumu a prozíravosti     

- Varianta 4 a) u lidí, kteří jsou příliš inhibování na to, aby uplatňovali moc přímo a 

otevřeně 

- Víra ve všemohoucnost inteligence a rozumu 

- Vlivu emočních sil a pohrdání jimi 
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- Popření vlivu emočních sil a pohrdání jimi 

- Přičítání extrémně vysoké hodnoty prozíravosti a předvídanosti 

- Pocity nadřazenosti nad druhými ohledně schopností a prozíravosti 

- Pohrdání vším v sobě, co se nevejde do obrazu intelektuální nadřazenosti 

- Strach z poznání objektivních omezení síly rozumu 

- Strach z „hloupostí“ a špatného úsudku 
 

    4 b) Neurotická potřeba věřit ve všemohoucnost vůle 

- Introvertní varianta 4 b) u velmi samotářských lidí, pro něž přímé uplatňování moci 

znamená příliš mnoho kontaktu s druhými 

- Pocit odvahy získaný vírou v magickou moc vůle (jako mít kouzelný prsten) 

- Reagování pocitem opuštěnosti na každou frustraci přání 

- Tendence vzdát nebo omezovat přání a ztrácet zájem ze strachu ze „selhání“ 

- Strach z poznání jakýchkoli omezení samotné vůle 
 

5. Neurotická potřeba využívat druhé a právem či neprávem z nich mít prospěch 

- Druzí jsou primárně hodnoceni podle toho, zda mohou být využíváni, jestli z nich 

může být prospěch 

- Rozličná ohniska využívání – peníze (vášnivé smlouvání o ceny), ideje, sexualita, 

pocity 

- Hrdost na schopnost využívat druhé 

- Strach být využít a tak se stát „hloupým“ 
 

6. Neurotická potřeba společenského uznání nebo prestiže 

- Může, ale nemusí být spojena s touhou po moci 

- Všechno – neživé objekty, peníze osoby, vlastní kvality, aktivity a pocity – je 

hodnoceno pouze podle hodnoty pro prestiž 

- Sebehodnocení je zcela závislé na stavu veřejného přijetí 

- Rozdílné použití tradičních nebo rebelantských způsobů, jak vzbudit závist nebo 

obdiv 

- Strach ze ztráty postavení (ponížení) díky zevních okolnostem nebi vnitřním 

faktorům 
 

7. Neurotická potřeba osobního obdivu 

- Nafouknutý obraz sebe (inflace self, narcismus) 

- Potřeba být obdivován nikoli pro to, co člověk má nebo prezentuje v očích 

veřejnosti, ale pro představované self 

- Sebehodnocení závislé na tom, jak se daří vést život podle této představy a jak ji 

obdivují ostatní  

- Strach ze ztráty obdivu (ponížení) 
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8. Neurotické ambice vykonat velké činy 

- Potřeba překonat druhé – nikoliv tím, co člověk prezentuje nebo je, ale svými 

aktivitami 

- Sebehodnocení je závislé na potřebě být nejlepší – milenec, sportovec, spisovatel, 

pracovník 

- Potřeba být nejlepší zvlášť sám před sebou, přesto je uznání druhými také důležité a 

jeho nepřítomnost je velmi nepříjemná 

- Příměs destruktivních tendencí (poražení druhých) nikdy nechybí, ale kolísá 

v intenzitě 

- Neodbytný tlak self k větším výkonům pronikaný úzkostí 

- Strach ze selhání (ponížení) 
 

9. Neurotická potřeba soběstačnosti a nezávislosti 

- Nutnost nikdy nikoho nepotřebovat, nepodléhat jakémukoliv vlivu, nebýt jakkoli 

spoután, každá blízkost obsahuje nebezpečí, zotročení – distanc a separace jako 

jediný pramen bezpečí 

- Strach z potřeby druhých, z vazeb, blízkosti, lásky 
 

10. Neurotická potřeba dokonalosti a nezasažitelnosti 

- Neodbytná potřeba dokonalosti 

- Ruminování svých možných kazů a sebeobviňování  

- Pocity nadřazenosti nad druhými vyplývající z vlastní dokonalosti 

- Strach z nalezení kazů v sobě, z dělání chyb 

- Strach z kritiky nebo výčitek 
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10. NOVÁ ODBORNÁ LITERATURA, která si zaslouží vaši pozornost: 
 

Text je dostupný pro všechny studenty v knihovně VŠAPs. 
 

Jak řešit otázky klientů. Průvodce pro studenty, 
výzkumníky a praktické diagnostiky. 

 
 Historie, principy. 

 
Jan J. F. ter Laak, Ph.D. 

MU Brno 2015 
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