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Milé kolegyně, kolegové, studenti VŠAPs, příznivci i zájemci o problematiku
aplikované psychologie z řad veřejnosti,
přinášíme Vám třetí vydání Newsletteru Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. Jeho prostřednictvím Vás pravidelně informujeme o důležitých aktivitách VŠAPs,
plánovaných akcích a dalších zajímavostech z různých oblastí aplikované psychologie.
Čtenářům doporučujeme k přečtení nové knihy, publikace a články. Informujeme o
zajímavých veřejných přednáškách, kurzech, konferencích a psychologických výcvicích.
Velmi nás těší pozitivní reakce čtenářů prvních dvou vydání Newsletteru. Vážíme si
všech Vašich podnětů a budeme rádi, když nám budete nadále posílat Vaše náměty a
nápady.
Do květnového vydání jsme zařadili dvě nové rubriky: „Z odborné činnosti pedagogů
VŠAPs“ a „Představujeme partnery VŠAPs“. V tomto čísle si můžete přečíst o
zajímavém workshopu „Láska jako akt komunikace“, který vedl PhDr. et Mgr. Štefan
Medzihorský. Představujeme Vám rovněž prvního významného partnera VŠAPs,
Město Terezín.
Již nyní připravujeme příští číslo Newsletteru, které vyjde v září 2016. Budeme v něm
pokračovat ve zveřejňování slavných METALOGŮ teoretika vědy a antropologa G.
Batesona, které vycházely v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech. Těšit
se můžete také na další novou rubriku „Rozhovory s akademickými pracovníky
VŠAPs“. V září Vám také představíme dalšího partnera VŠAPs a přineseme
fotoreportáže z významných akcí školy a z promoce letošních úspěšných absolventů,
která se koná 14. 7. 2016 v aule vysoké školy v Terezíně.
Přejeme studentům 3. ročníku denního i kombinovaného studia na VŠAPs úspěšné
obhájení bakalářské práce a složení Státní závěrečné zkoušky. Všem studentům,
kolegům, příznivcům a dalším odběratelům Newsletteru přejeme krásné prázdniny,
nevšední zážitky a načerpání nových sil do dalšího studia i k práci.
-redakceRedakční 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.
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DOMOV A BEZDOMOVÍ
K úhelným kamenům naší západní kultury patří
rozlišení mezi OIKOS (vše, co se týká rodiny,
soukromí, domoví; slovo OIKOS je také základem
slova ekologie, ekonomie) a POLIS (tím, co je venku, AGORA, veřejný prostor). Jde o oddělení
prostorů. Jeden je spjat se soukromím a druhý s veřejným prostorem, přitom klasicky se
nahlíží na vnitřní prostor jako femininní a vnější jako maskulinní.
Co vlastně znamená domov, který má takovou sílu? Z čeho vyplývá, anebo z čeho pozůstává?
Domov má svůj význam v pojmu Dům, z něj následně se vyvozuje budovat, domov, domoví.
„Byt” znamená fundamentálně něco jiného, jde o objekt, který si můžeme koupit, postavit či
se do něj nastěhovat, ovšem teprve životem v něm se pozvolna dlouhodobě začne tvořit
domov.
Lze říci, že „domov” je nejtragičtějším tématem uplynulého i současného století. V době
zaměřené a orientované na moc, sílu, na individualitu, jakoby zevnitř znehodnocovalo, či
dokonce útočilo na „domov”. Nejsou to pouze války a konflikty, které znehodnocují a
rozkládají domov. Asi závažnější je to, že „domov” je denuncován subliminálně, zevnitř,
plíživě, a to ve jménu „lepšího, plnějšího a svobodného individuálního života”. Domov se v
minulém století stal tématem různých filosotémat, být pokud možno všude „cizincem”.
Světoobčanství v sobě nese náboj lidskosti, které nerozlišuje národnost, ale akceptuje
lidskost, ovšem paralelně v sobě obsahuje neusazenost, nomádství, které plně vystihuje
současnou neusazenost, ztrátu zakotvení, bezdomoví.
Bezdomovectví tak není tématem pouze spjatého s lidmi, kteří jsou vymezováni jako
bezdomovci, ale tématem současného světa.
Modernost, jejíž začátek lze určit rokem 1750, kdy A. G. Baumgarten vydal Estetiku (tj. rokem
zrození „autora”), jejímž výrazem je permanentní konflikt s tradicí, předznamenává právě
naše téma domova a bezdomoví, etapami které rozkládaly „domov”.
Sociologické analýzy moderních společností již klasicky vycházejí z pojetí T. Parsonse, který
vyvodil, že modernost je přechod:
A/ od partikulárního k univerzálnímu,
B/ od citovosti ke citové neutralitě,
C/ od kvality (tj. čím člověk je) k funkci (k čemu se jedinec „hodí“),
D/ od implicitního k explicitnímu zaručení vzájemného vztahu.
To znamená, že dochází k opouštění konkrétní, bytostné mezilidské komunikace a příklon ke
komunikaci již výrazně formální, zprostředkované prostřednictvím institucí, sledující plnění
„základních funkcí rodiny”.
Stačí prolistovat starší i současné učebnice, publikace věnující se rodině, a nalezneme
opakující se vymezování klasických „základních funkcí rodiny”. Ostatně se taková vymezení
objevují i u odborníků, věnujících se rodině, jako například i u V. Satirové, která taxativně
uvádí přehledy „funkcí”, které by měla, či má, zabezpečovat rodina. Ale ani zde, bohužel,
nenalezneme zmínku o domově. Lze ji pouze vypátrat pod shrnutím psychologických potřeb
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jedince, což je trochu něco jiného. Ovšem, i když vyjmenujeme taxativně všechny „základní
funkce rodiny”, domov tím není vymezen.
Jmenujeme znaky modernosti jako normu a následně se věnujeme problémům současné
rodiny. Není potom naše tázání se po příčinách dysfunkcí rodiny, rozvodovosti a nestálosti
rodinných vztahů pochybné tázání, které proklamuje, či akceptuje výchozí stav pojetí „funkcí
rodiny” a přitom jej kritizuje?
Co je to domov? Povědomí obvykle odkazuje k nějakému místu,
má tedy činit něco s prostorem? Jaké je to místo, které má
takovou moc nad našimi životy? Pokud řekneme, že domov je
tam, kde jsem zvyklý žít, tak to není přesné, protože zvyknout si
můžeme i na vězení, a přitom to není domov. Ve zvyku tedy
domov nespočívá, i když je to jistě jedna z důležitých okolností.
Domov není pouze ani nějaká důvěrná známost místa, lokality,
třeba i příjemné, tak jako když někdo jezdí pravidelně na nějaké
místo na dovolené.
Domov není také jen nějaká „psychologická realita”. Domov můžeme vymezit jako spolubytí,
situovanost spjatou s fenoménem lásky. Domov se vyznačuje tím, že zde lidem na sobě
záleží. Ona vzájemnost tuto situovanost plně vyjadřuje, vzájemnost, to znamená spolubytí v
zájmu. Situovanost zvaná „domov”, ovšem není dána jen tímto způsobem spolužití, ale
otevírá další. Domov je „útočištěm” (což je starý biblický výraz označující místa, kde jedinec
nalezne spravedlnost). Místem, kde člověk je přijímán takový, jaký je. Jinak to pro něj není
domov. Místo, kde se přinášejí i vzájemné oběti, má-li být ubráněn. Na rozdíl od živočichů
není člověk v přírodním světě doma, je z něj nenávratně „vykloněn”, ví o jeho nehostinnosti i
konečnosti.
Domov je výrazem odpovědnost. Nikoliv pouhé obstarávání prostředků k životu a jejich
spotřebování, ale starost o trvání toho, co umožňuje být člověkem. Domov, to nejsou jen
nejbližší lidé, ale také sousedé, známí v okolí, vzpomínky z minulosti, které jsou spjaté s
domovem, vůní okolí i svého bytu.
Domov, to je i cesta k domovu, tak důvěrně známá všem, kteří se vracejí z dálky konečně
domů. Zvuky, které doprovázejí všednost i svátečnost dnů, včetně vůně, která je vždy spjatá
nejen s ulicí, ale i jednotlivými byty, vizuální, hmatové podněty. Domov je neopakovatelný
genius loci. Vybudovat nový domov je dlouhý proces opouštění starého domova a budování
nového, který již nikdy nebude identický s tím minulým, protože se musí teprve společně
vybudovat. Pokud chceme s někým žít a založit rodinu, je to kompromis mezi dvěma
domovy. Návraty domů již potom nejsou, cesta životem je cesta Abrahámovská, nutnost jít
stále dopředu.
Bezdomoví naopak představuje způsob existence, kde se starost zúží na obstarávání a
spotřebování prostředků k životu. Ztrátu místa, které je nositelem naší paměti, ztrátu
zakotvení ve vztazích. Nikoliv náhodou můžeme v případě rozvodů či rozchodů také částečně
hovořit o ztrátě domova, i když v něm i po rozvodu zůstaneme bydlet.
Znakem modernosti není jen odvrat od minulosti, ale také pomíjivost a chvilkovost. Není
bezdomoví výrazem pomíjivosti a chvilkovosti? Nebývalé „lehkosti bytí” jakoby zpochybňovaly smysl domova. Domov znamená zakotvení ve „starosti a odpovědnosti” v plném
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časovém horizontu se věrně zdržovat u konkrétních lidí, krajiny i věcí atd. Abstraktní velká
společnost se nikdy nemůže stát domovem, je tedy bezdomovím. Změna personifikace
prostoru znamená narušení, nutnou proměnu (nedobrovolnou) sebeidentity jedince.
Identita člověka je od narození závislá na vztazích, lokalitě, věcech, nemluvě o našem
zabydlení v jazyce. Jsme vždy obklopeni domovem, domem, ulicí, sousedstvím, prostorem
v němž žijeme, lidmi, mezi nimiž a s nimi žijeme. Naše identita není zakotvena pouze v nás,
ale také okolo nás, a to je fundamentální rozdíl.
Domov není tam, kde jsem právě já. Nýbrž právě já sám mohu být z domova vzdálen –
domov je útočiště, místo, kam patřím více než kamkoli jinam – více domovů nemůže být
prožíváno zároveň toutéž intenzitou.
Svět domova je světem tradice dále přenášených, světem časové dimenze. Nejde o nic
jiného, než o nahlédnutí, že domov je místo neopakovatelné.
Moderní doba posunula a rozvrátila hranice mezi světem a domovem, údělem se stalo
„bezdomoví“. Staré společenské struktury, které držely pohromadě sdílením místa i
časového rozvrhu, pozvolna metamorfozují v nové, rizikové formy soužití. Tradiční
prostorové a časové rozlišení mezi domácností a zaměstnáním se stává neudržitelné. Bude
narůstat tlak na pružnou pracovní dobu a flexibilní pracovní podmínky těch, kteří pečují o své
děti, ať již matky nebo otcové, či „otky a matínky“. Změna prostoru rodiny, probíhající se
změnou tradičních rolí rodičů, je hlavní příčinou konfliktních ploch v rodinách a paralelně i
nestálostí zakotvených partnerských vztahů.
Nově vznikající rodinu můžeme charakterizovat jako „rodinu
nasycenou”, smývající rozdíl mezi pracovištěm a domovem.
Uvedené prolínání domova a práce způsobuje, že postmoderní děti již prochází dvojí paralelní socializací: v
rodině a v různých školních i mimo-školních institucích.
Toto prolínání způsobuje snižující se zakotvenost, pocit
fragmentace domova. Rodina jako místo intimity a stability
a denní centrovanost dětí v institucích jako místo
sebeovládání, výuky, cvičení Po dětech je požadováno, aby udržovali kontinuální spojení
mezi těmito dvěma odlišnými sférami.
Případně lze hovořit v souvislosti s nezakotveností člověka o oikofóbii, tj. strachu z domova.
Orientace na „problém rodiny, jedince v kontextu vztahů“ nesmí ale být odmyšlená od faktu,
že i dům je příběhem. Městské prostředí, architektura v sobě skrývají pochopení doby, v níž
se právě tyto vztahové rámce odehrávají, a ovšem i zpětně ji ovlivňují. Vyvolávají totiž
iluzorní zdání, že jejich statičnost nemá tak zásadní vliv na lidské chování a jednání.
Dříve byla dána jasná opozita „my a ti druzí“, „společnost a příroda“. Dnes tyto protiklady a
hraniční jistoty neexistují. V současné době hranice mizí, což má výrazně negativní důsledky:
bez hranic a jasných protikladů se nedá žít a rozhodovat. Přesto tak musíme neustále činit.
Zakotvit v sociálním prostoru, lokalitě místa, domova, znamená identifikovat se s prostorem.
Personifikovat prostor, v němž žiji, kam docházím a kde se nachází můj domov. Krátce,
nezakotvenost v místě domova, znamená nezakotvenost v širších mezilidských vztazích,
nezájem o veřejné věci, nezájem o druhé lidi, lhostejnost, jak k okolí, tak i k sociální funkci
ulice.
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Osobní identita předpokládá identitu místa. Náš existenciální prostor se překrývá s místem,
ve kterém prožíváme svůj život. Identifikace z hlediska místa je východiskem pro vytvoření
pocitu sounáležitosti, vztahů a orientace (našeho dalšího směřování, trajektorie voleb).
V případě naplánování transparentního sociálního prostoru, bez možnosti vlastní invence,
znamená nezakotvení. Ztrátu pocitu identity ve „svém“ prostoru a následném zúžení na
prostor bytu. Tak, jak kdysi se bořily hradby s cílem „vyvětrat“ město, otevřít jej do širšího
prostoru, dnes se lidé v prostorech, kde neexistuje veřejný prostor – a tudíž ani „veřejný
člověk“, uzavírají před okolím. Důsledkem je ztráta širšího sociálního prostoru, nezájem o
okolí i o sousedy
Osobní identita totiž vždy předpokládá i identitu místa. Sociální život – sociální prostor je
vždy založený na neustálé výměně, setkávání. Městský prostor, či obec v menším rozměru,
byl a je stále nejideálnějším místem pro komunitní a společenský život.
Narušení identity, spjaté narušením, či destruováním žitého prostoru vede k odcizení se
dosavadní lokalitě, sociálnímu prostoru, i osobám, s nimiž jsme tvořili domov, celek
Platí, že za změnu sociálního prostoru, ať již dobrovolnou či nedobrovolnou, se platí extrémní
psychosociální zátěží.
Fenomén ztráty místa byl celosvětově
zaznamenaný již po roce 1945. Půdu mu
paradoxně připravili urbanisté, průkopníci
moderní architektury, zejména Le Corbusiér.
V dobré víře o lepší podmínky pro všechny
vytvořil instituci vertikálních měst, sídlišť, u
nás extrémně přetvořené v socialistický
funkcionalismus anonymních sídlišť. Míst,
kde nelze hovořit o vytvoření sociálního
prostoru, identity prostoru. Stavby, koncipované jako volně plynoucí prostor, bez možnosti
odlišení vnějšího a vnitřního, což vedlo a stále vede u člověka ke ztrátě orientace i
identifikace.
Rozpad veřejného prostoru a celková neuchopitelnost prostorových vazeb u člověka vede k
hledání jiných vazeb, které nemohou být tak snadno rozrušeny bez ohledu na náš postoj.
Modernost je obvykle interpretována jako příčina „bezdomoví“. Lidé žijí diskontinuálně:
v práci, doma, v klubech, či společenstvích. Pokaždé v jiných situacích, kde platí různé normy
a mnohdy protikladná pravidla. Stále více lidí vede stěhovavý, mobilní a variabilní život.
Střídají se různé kontexty sociálních prostorů. Stále více lidí v současné společnosti je
vykořeněno ze svého původního sociálního prostředí., Žádné nové prostředí nedokáže stát
se oním skutečným, autentickým domovem. Socializace je rovněž dvojí: jedna probíhá
v rodině a druhá, paralelní, se uskutečňuje v různých školních i mimoškolních institucích.
Pojem „multilokální rodina”, tj. rodina, která kotví na více místech z důvodu zaměstnanosti,
se tak stává výrazem ztráty zakotvenosti v “domově”.
Pluralistická uspořádanost společností vede k tomu, že stále více lidí vede neusazený,
stěhovavý proměnlivý život. Vykořeněnost z původního sociálního prostředí komunit vede k
tomu, že žádné nové prostředí nemůže vytvořit skutečný domov. Pokud přihlédneme k výši
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rozvodovosti, je zřejmé, že k neusazenosti jsou děti ve vysokém počtu vedeni od dětství –
obvykle jde o domov dočasný u otce a domov trvalý u matky.
Modernost tak osvobozuje od omezení daných rodinou či vesnickou komunitou a nabízí
nezměrné alternativní životní možnosti a materiální hodnoty. Ovšem za cenu zřeknutí se
tradičního hodnotového vztahového rámce. Zřeknutí se vždy znamená ztrátu jistot (domova
- domoví) a smyslu. A žít bez nich pro mnohé z nás je velmi nesnadné.
Všechny uvedené přístupy k pojetí zabydlenosti dovozují, že modernost a bydlení jsou
v opozici. V moderním světě se svět stává neobytným, moderní vědomí je „vědomím bez
domova“ a současní nomádi jsou předobrazem zkušenosti, jak pozvolna zažívá každý
jednotlivec v mobilní, nestálé společnosti. Bydlení se vytrácí do dálky – metafora užívaná
k vystižení moderní zkušenosti poukazuje na odvrácenou tvář modernosti.
Celá naše úvaha o ztrátě domova, domoví – bezdomoví a zakotvení člověka je nesena
problémem odcizenosti, neukotvenosti a neusazenosti, potřebě domova.
Nestaví nás opozita „Domova a Bezdomoví“ do obtížného dilematu mezi preferencí „místa“
či „světa“? Nebo nás odkazuje k přemostění, jako jedinému možnému řešení, které může
spojovat, ne oddělovat? Neučí nás nahlížet na bezdomoví jako na nutnou součást našeho
žitého světa, našeho domova? Není pojem „Domova“ širší než jen určité konkrétní „místo“ a
podstatnější než vyjmenované základní „funkce rodiny“, abstrahující zcela od vědomí
provázanosti lidskosti?

-Jiří Kučírek-
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1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům vysokoškolskou kvalifikaci k aplikaci psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími a zahraničními pracovníky,
menšinami a etniky, jak v České republice, tak ve světě.
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie 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,
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.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs:









Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi.
Koordinátor vzdělávacích projektů (i pro
příslušníky jiných národností).
Manažerské pozice, především HR manažer
(po získání praxe).
Odborný pracovník ve veřejné a státní správě,
na úřadech práce a v orgánech krajů, měst a
obcí.
Odborný pracovník v organizacích neziskového
sektoru a sociálních služeb.
Specialista ve výrobních, obchodních, distribučních a vzdělávacích společnostech.
Odborný pracovník na další formy spolupráce s jednotlivci, týmy z jiných zemí a kultur.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
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 22. června
2016.
Těšíme se na Vás!
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE
2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium
na další dny otevřených dveří.
V nových prostorách VŠAPs na
adrese Akademická 409, Terezín,
Vás rádi přivítáme ve dnech:

16. června (16 – 18 hodin) a
6. září 2016 (16 – 18 hodin).

2.2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené
maturitní zkouškou. Předpokladem přijetí ke studiu jsou prokázané základní vědomosti ze
společenských věd v rozsahu středoškolských osnov a kulturní a historický přehled uchazeče.
Přijímací řízení se koná před přijímací komisí, složené ze tří akademických pracovníků VŠAPs,
která podle dosažených výsledků rozhoduje o přijetí uchazečů.
Příjímací řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní:




TEST z oblasti společenských věd v rozsahu středoškolské výuky.
POHOVOR o související literatuře, kterou student přečetl a o motivaci uchazeče.
OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA (Porozumění předloženému textu. Studenti si
mohou vybrat anglický nebo německý jazyk).

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017:
 28. ČERVNA 2016
Více informací o průběhu přijímacího řízení naleznete na www.vsaps.cz a v Newsletteru č. 2.

2.3. DŮLEŽITÉ TERMÍNY Z ÚŘEDNÍ DESKY VŠAPs
Státní závěrečné zkoušky – letní termíny:
- Odevzdání bakalářských prací: do 22. 5. 2016
- Státní závěrečné zkoušky: 21. – 23. 6. 2016
- Promoce absolventů: 14. 7. 2016
Státní závěrečné zkoušky – podzimní termíny:
- Odevzdání bakalářských prací: do 19. 8. 2016
- Státní závěrečné zkoušky: 20. – 21. 9. 2016
- Promoce absolventů: 1. 10. 2016

9

2.4. VOLBY DO AKADEMICKÉ RADY VŠAPs
Ve dnech 7. a 8. dubna 2016 se konaly volby zástupce
studentů do Akademické rady VŠAPs. Nominovány byly 2
studentky z prvního ročníku denního studia.
Voleb se zúčastnilo 84 % oprávněných voličů, studentů
VŠAPs.

Vítězkou voleb s celkovým ziskem 56,7 %
hlasů se stala ELIŠKA HIMMLOVÁ.

2.5. ALUMNI – KLUB ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL VŠAPs
V lednu letošního roku byl na zasedání ustavujících členů
založen ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs.
Výkonná rada organizačního výboru pro ALUMNI klub
absolventů a přátel VŠAPs se skládá ze sedmi členů a to
v tomto složení:
Předseda: Bc. Štětina Jan
Členové: PhDr. Drlíková Eva, CSc., Ing., Bc. Matyáš Mirek, Bc. Dyntarová Martina,
Bc. Filipová Ivana, Bc. Havlová Anička, Bc. Štětinová Štefanie
Vize a mise:
Posláním ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs je udržet sounáležitost se všemi
absolventy VŠAPs a zároveň se stát významnou oporou pro stávající studenty, které bychom
chtěli zapojovat do středu dění naší školy. Součástí je i možnost poskytování dalšího
osobního i profesního růstu, organizovat vzdělávací akce, podílet se při zprostředkování
exkurzí, stáží a praxí, nabízet a udržovat vzájemnou spolupráci, poskytovat informace
o činnosti ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs v Newsletteru, udržovat kontakty
pravidelným setkáváním členů klubu, pořádat společensko–kulturní akce aj.
Dlouhodobé plány ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs:
 Vytvářením absolventských programů podporovat zkušenosti absolventů VŠAPs
a vytvářet co nejlepší prostředí pro studium,
 Vybudováním karierního centra vytvořit karierní strategii a databázi pro zprostředkování lepší – adekvátní pracovní pozice pro absolventy,
 Vytvářet databázi zájemců o členství ALUMNI klubu absolventů a přátel VŠAPs,
 Vytvářet síť přátel a podporovatelů školy.
Přesto že je ALUMNI klub absolventů a přátel VŠAPs teprve u svého zrodu, věříme, že brzy
najde své věrné příznivce a rádi se na něj budete obracet.
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2.6. OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ SVOČ NA VŠAPs
Dne 15. dubna 2016 proběhla na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně soutěž
SVOČ. Přihlášení studenti využili možnosti prezentovat své práce a obhajovat je před
odbornou komisí, čestnými hosty a svými kolegy. Nabyté zkušenosti a reflexe jim jistě
pomohou v dalším studiu a také při obhajobě bakalářských prací.
Město Terezín zastupovala místostarostka, paní Hana Rožcová, pozvání na konferenci SVOČ
pak přijaly jednatelka společnosti Mobbing Free Institut, Mgr. Michaela Švejdová a vedoucí
personálního oddělení společnosti Hennlich s.r.o., Ing. Iva Hamouzová.
Význam studentské konference zdůraznila i návštěva zástupců regionální televizní stanice TV
Litoměřicko.
Odborná komise SVOČ pracovala ve složení:
1. Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., předsedkyně odborné komise SVOČ
2. PhDr. Eva Drlíková, CSc.
3. PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
4. Mgr. Antonín Slabý, Ph.D.
5. Štěpánka Heřmanová, studentka 2. ročníku denního studia na VŠAPs
Přihlášené práce na konferenci SVOČ:
Jméno studenta
Ročník studia
Daniel Kyjonka

3. ročník, denní

Věra Heitzerová

3. ročník, kombi

Elisabeth Maźniová

3. ročník, denní

Jiří Háček

3. ročník, denní

Michaela Rožcová

2. ročník, denní

Jindřiška Křížková

3. ročník, denní

Název práce
Sociologické aspekty personálního managementu v moderní
a postmoderní společnosti
Syndrom vyhoření u
zdravotních sester
Příprava jedince na
multikulturní prostředí
Zavedení behavioral event
interview ve výběrovém řízení
na pozici trenéra v 1. TPŠ
Litoměřice
Vliv výchovy a rodinného
prostředí na vývoj osobnosti
Autorita a moc na pracovišti

Vedoucí práce
PhDr. Rudolf Prázný

PhDr. Eva Drlíková, CSc.
PhDr. Diana Černohorská,
Ph.D.
Ing. Mgr. Irena Konečná

PhDr. Rudolf Prázný
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.

Práce všech účastníků byly velmi zajímavé, snesly vysoké měřítko a tak rozhodování o
konečném pořadí nebylo pro komisi jednoduché.
Konečné výsledky soutěže jsou následující:
Pořadí
Kategorie bakalářské
Odměna
práce
1.
Elisabeth Maźniová
3.000,- Kč
2.
Jiří Háček
2.000,- Kč
3.
Daniel Kyjonka
1.000,- Kč

Kategorie semestrální
a ročníkové práce
Michaela Rožcová

Odměna
1.500,- Kč

Všem zúčastněným na konferenci SVOČ velmi děkujeme, blahopřejeme vítězům a těšíme
se již na příští ročník!
- Komise SVOČ-
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FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCE SVOČ
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2.7. FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY Doc. JANÁČKOVÉ
Nejen pro studenty, absolventy a akademické pracovníky
školy, ale také pro širokou veřejnost uspořádala VŠAPs v aule
dne 9. dubna 2016 bezplatnou přednášku na téma
„Nonverbální komunikace v sexualitě“. Na akademickou
půdu v Terezíně zavítala Doc. PhDr. dr. Phil. Laura Janáčková, CSc., známá psycholožka, sexuoložka a autorka mnoha
odborných i populárních publikací. Zájem o přednášku zakladatelky Institutu partnerských vztahů, působící i na 1. LF UK
byl značný, o čemž svědčila zaplněná aula mnoha posluchači.
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2.8. ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY
První číslo časopisu vyšlo v lednu 2016. Tištěnou
verzi si můžete koupit za na studijním oddělení za
80,- Kč. Časopis v elektronické podobě můžete
získat zdarma na adrese:
http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovanapsychologie/
Těšit se můžete na druhé číslo časopisu, které
plánujeme vydat v červnu 2016. V něm vyjdou např.
články: „Nástin možností psychologického přístupu
k pacientům s jaterním selháním“ (autor: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.); „Tvůrčí myšlení jako
fenomén inovační prosperity (autor: PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc.) a „Překonávání bariér
snižujících kvalitu a účinnost kolektivního rozhodování“ (autor: Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.).

2.9. SLEVA 20% NA VŠECHNY PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ GRADA
Díky dlouholeté spolupráci VŠAPs předním nakladatelstvím odborné literatury jsme pro naše studenty
připravili zajímavou možnost nákupu publikací nejen
pro jejich studium.
Slevové kupóny je možné si vyzvednout na studijním
oddělení VŠAPs v Terezíně.
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3. POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPs

VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE V MOTIVACI A INSPIRACI LIDÍ
Termín:
Přednáší:

sobota 7. května 2016, 16 – 18 hodin
Ing. PhDr. Jiří STÝBLO, CSc.
JIŘÍ STÝBLO je hostujícím profesorem na několika
významných univerzitách, např. SHEFFIELD a GRADIATE
SCHOOL OF BUSINESS. Na akademické půdě působí
nepřetržitě od roku 1990. Je členem pedagogického sboru
VŠAPs, významným odborníkem z praxe a také členem
redakční rady časopisu Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology. Napsal desítky knižních publikací a odborných
článků, zaměřených především na oblast personalistiky a
managementu.
Řadu let výkonný ředitel České manažerské asociace,
doposud pracuje v Radě expertů ČMA; poradce vrcholového
managementu špičkových světových firem a krizový
manažer.

Specializuje se na leadership a je nositelem čestné plakety World leadership Organization.
V roce 2000 se stal nejúspěšnějším zahraničním manažerem Slovenské republiky pro oblast
Human Resources Development.
Z OBSAHU ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY VYBÍRÁME:
▪ Jak poznat a využít potenciál lidí na pracovišti ▪ Motivační devizy v praxi řízení a správy
firmy a společností ▪ Hledání kompasů k vyšší výkonnosti ▪ Motivace vede k synergii a
synergie vede k vyšší účinnosti naší práce ▪ Od strmých vrcholů nebo plochých rovin
k úspěchům ▪ Inspirujme ostatní a dokážeme to, co jiní neumějí.
Srdečně zveme odbornou veřejnost, studenty, absolventy, pedagogy, kolegy a přátele
Vysoké školy aplikované psychologie na přednášku významného odborníka a inspirujícího manažera z praxe do auly VŠAPs v Terezíně.
Přijďte diskutovat. Získáte zasvěcené odpovědi na své otázky.
Účast je bezplatná a přednášky jsou přístupné zájemcům z řad široké veřejnosti.
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Společnost Creative spell s.r.o. s VŠAPs pořádají semináře, zaměřené na zkvalitnění
rozhodovacích procesů jak v osobní, tak i profesní rovině. Prvním z nich je:

JAK SE ROZHODUJEME

(jednodenní seminář)

Termín: 11. 5. 2016 (středa) Terezín – Aula VŠAPs
Semináře jsou rozděleny do dvou částí. Na dopolední teoretickou, kde
zjistíte, jaký rozhodovací typ jste a jaké jsou silné stránky tohoto typu.
Dále získáte informace o obranných technikách, které eliminují
nejčastější chyby, typické pro uvedený typ rozhodování. Také se naučíte
postupům, které Vám pomohou dál vylepšit Vaše volby. Seznámíte se
také s typickými mentálními klamy pro jednotlivé případy. Odpolední
část je věnována workshopům, kde si na praktických – reálných
příkladech vyzkoušíte svoje rozhodování.

Více informací na www.jak-se-rozhodnout.cz

ŠIKANA A KYBERŠIKANA
Termín: sobota 5. listopadu 2016, 14 – 16 hod.
Přednáší: PhDr. Miroslav ČEDÍK
Miloslav ČEDÍK je akademický pracovník VŠAPs, speciální
pedagog – etoped, akreditovaný supervizor a
videotrenér, lektor, akreditovaný certifikátor pro oblast
primární prevence. Psychoterapeut a poradce pro
komplikované klienty oddělení péče o rodinu. Externě působí na Husitské teologické fakultě
UK v Praze a na Katedře kriminologie Policejní akademie ČR. Je autorem mnoha odborných
článků a publikací, zaměřených zejména na poruchy emocí a rizikové chování.
PROGRAM:
Na přednášce bude předloženo ožehavé téma současného školství – šikana. Budou zde
nahlíženy možnosti a limity se s tímto fenoménem vyrovnat. Program bude završen
dokumentárním filmem KYBERŠIKANA (režie: Ben Tuček), na jehož tvorbě se PhDr. Čedík
podílel. Následovat bude bohatá diskuse.
Srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost, studenty, absolventy, pedagogy, kolegy
a přátele Vysoké školy aplikované psychologie na přednášku renomovaného
psychologa a odborníka z praxe na ožehavé téma šikany do auly VŠAPs.
Přijďte diskutovat s odborníkem na poradenství v oblasti sociálně-patologických jevů.

Na prosinec 2016 připravujeme přednášku na téma
„MOBBING A BOSSING“.
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4. Z ODBORNÉ ČINNOSTI PEDAGOGŮ VŠAPs
Láska jako akt komunikace

#love&live

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
Na XII. Konferenci České asociace studentů psychologie:
LÁSKA VE 21. STOLETÍ, uspořádal autor úspěšný
workshop s tématem „Láska jako akt komunikace“.
V úvodním vstupu vycházel z biologické podstaty lásky,
včetně její chemie a výměny informací, až po předávání genetických informací. Především se
ale zaměřil na psychologickou stránku lásky, na individuální psychické dispozice a sociálně
psychologické podoby interakce milostných párů.
Největší pozornost věnoval autor komunikaci, jako součásti mezilidského chování.
Diskutovali úlohu nonverbální i paraverbální komunikace v lásce. Hlavně však se studenty
rozebírali verbální, obsahovou stránku galantní komunikace a její postupnou redukci až k 21.
století.
Inspirováni sv. Augustinem, který řekl, že „mít rád znamená znát“, doplnili se studenty název
workshopu na: „Láska jako akt dobré komunikace“ – komunikace s usrozuměním, pochopením a vzájemným poznáním. Probírali proměny lásky v čase, kdy se ještě v polovině minulého století říkalo „namluvit si děvče“, dnes spíše sbalit holku (kluka). Také to, jak se posouvalo
i výrazivo, týkající se pohlavního aktu, od milovat se (spolu) přes vyspat se (s někým), až po
dnešní mít sex (s kýmkoli?, vč. autosexuality?) a udělat se. Zda ještě vnímáme, že v centru je
zde sex, ne ten druhý nebo ta druhá.
Nakolik značná operacionalizace a zvěcnění vztahů,
sluší lásce a jaký to má vliv na celkovou kulturu
prožívání, na význam a smysl lásky v lidském životě
vůbec a ve vztazích zvlášť.
Jestli v současnosti stále potřebujeme, aby sexuální
akt doprovázely pokud možno i citové a erotické
součásti lásky? Zda dokážeme vedle současného
„vlítnem na to“ nebo „pojď, rozdáme si to“ či „měli
jste sex?“, používat nadále i slova z minulého století,
jako: „toužím po Tobě“ a „chci se s Tebou milovat….“?
Studenti diskutovali lásku jako jeden ze smyslů a také předpokladů života, které umožňují naplňovat dva základní postuláty existence – zákon zachování jedince a zákon zachování rodu.
K rozehřívací technice vlastního workshopu se dr. Medzihorský inspiroval mezinárodním
dnem Free Hugs Juana Manna.
Získala si všechny. Když si připnuli na hruď
připravené kartičky s nápisem

OBEJMUTÍ ZDARMA

byla najednou atmosféra ještě veselejší a kooperativnější. Objímali se všichni se všemi. Po
rozdělení do čtyř skupin po pěti, velmi uvolněně diskutovali o slovech, které by si v lásce přáli
i o těch, kterých se jim příliš nedostává.
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V živé plenární diskusi se pak celá skupina shodla na formulacích:













Pojďme se pomilovat
Mám Tě rád
Chybíš mi
Toužím po Tobě
Přitahuješ mě

Vyhovuje: projevování zájmu
Romantická, květnatá mluva
Upřímná a poetická, promyšlená slova
Občas citáty a metafory
Společně si zazpívat
Slova potvrzená činy, činy místo slov

Na závěr ve skupinách a pak v plénu studenti psychologie mluvili poměrně otevřeně o tom,
co jim vyhovuje v souvislosti s milováním. Např.:






Oslovování jménem (správným )
Po aktu mluvit (miluju Tě) ve vztahu! …. jinak nemluvit.
Vzdechy, zvuky
Komunikace v cizím jazyce, i slovensky, je jednodušší říkat erotická i sexuální slova
Veselý smích

-redakce-
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5. VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, KURZY
 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
Vysoká škola aplikované psychologie je partnerem
festivalu a po všechny dny jeho trvání bude mít v hlavním
sále svůj stánek.
Rektor VŠAPs, PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský se
aktivně zúčastní panelové diskuse s názvem „MOUDROST
V NÁS“ v pátek 13. 5. od 18 hodin a „CESTA DO MÉHO
SRDCE“ v neděli 15. 5. od 12 hodin.
VŠAPs připraví i psychohrátky, psychotesty a psychokoláčky .

 STEFAN HANKE – PŘEŽILI KONCENTRAČNÍ TÁBORY
Výstava fotografických portrétů přeživších nacistické
koncentrační tábory a další represivní zařízení se koná
v prostorách IV. dvora Malé pevnosti v Terezíně.
Termín: 5. dubna – 7. července 2016
Výstava je přístupná denně od 9 do 18 hodin

 JOSEF ČAPEK – MALÍŘ, BÁSNÍK, SPISOVATEL
Dokumentární výstava, která vznikla ve spolupráci s Památníkem
Karla Čapka v předsálí kina Malé pevnosti v Terezíně.
Termín: 7. dubna – 31. května 2016
Výstava je přístupná denně od 9 do 18 hodin
 FESTIVAL VIDEOZÁZNAMŮ O DĚNÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ARTETERAPII
Pořadatel: společnost KREATOS, o.p.s., www.kreatos.philosophy.cz
Garance: Česká arteterapeutická asociace, Slovenská arteterapeutická asociace
Termín: 11. června 2016 (9 – 17 hodin)
Místo konání: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Vstupné pro studenty: Kč 300,Podívejte se na youtube na tento odkaz:
https://www.youtube.com/channel/UCXphB6EmaeIuUtMpCNuyEqw
Šest videozáznamů, na jejichž vzniku se podílel také akademický pracovník VŠAPs, PhDr.
Miroslav Čedík, vznikla jako součást projektu, zaměřeného na práci mobilních týmů a
posilování spolupráce mezi veřejným sektorem a NNO.
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 3. ROČNÍK KONFERENCE SPIRITUÁLNÍ DIMENZE ARTETERAPIE
Termín: 25. – 26. září 2016
Místo: Vršovické divadlo Mana
Pořadatel: společnost KREATOS, o.p.s.
Garance: Česká arteterapeutická asociace, Slovenská arteterapeutická asociace
Více informací a přihlášky na www.kreatos.philosophy.cz

6. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY VŠAPs
Město Terezín dlouhodobě usiluje o podmínky, které umožní dál
rozšiřovat a rozvíjet VŠAPs v nově rekonstruovaných prostorách.
-

-

-

-

-

-

Pan starosta, Daniel Trapani v tomto navázal na mnohaletou
podporu vysoké školy bývalou starostkou, paní Růženou
Čechovou, spolu s místostarostkou, paní Hanou Rožcovou.
Tajemník městského úřadu, ing. Robert Czetmayer, je členem
Akademické rady Vysoké školy aplikované psychologie
v Terezíně.
Zástupci vedení města se pravidelně účastní významných akcí
školy – imatrikulací, promocí, studentských konferencí, společenského večera VŠAPs apod.
Město má zájem na zvyšování počtu studentů a také pedagogů v Terezíně. Vedení města
to vnímá jako možnost rozšiřování služeb a zejména jako inspirativní a aktivizující prvek
pro místní poskytovatele služeb.
Studenti VŠAPs absolvují na Městském úřadě v Terezíně exkurze i praxe.
V diecézní restauraci Klobouk získali studenti a vyučující 10% slevu na obědy.
Vedení města a většina zastupitelů podpořili návrh VŠAPs na pojmenování ulice, na
které budova školy stoji názvem Akademická, který je pro vysokou školu
s mezinárodními kontakty optimální.
Město uvádí VŠAPs na svých webových stránkách a publikuje informace o škole ve svém
časopise Terezka.
Rovněž zve vedení školy, pedagogy i studenty na slavnostní, kulturní, vzdělávací i
vzpomínkové akce a umísťuje informační tiskoviny VŠAPs na Městském úřadě a
v Informačním centru.

Starosta:
pan Daniel Trapani

Místostarostka:
paní Hana Rožcová
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Tajemník:
Ing. Robert Czetmayer

Bývalá starostka:
paní Růžena Čechová

7. G. BATESON – METALOG: PROČ FRANCOUZI?
Gregory Bateson (1904 – 1980) anglický sociální antropolog a teoretik vědy.
Podle Batesona je epistemologie základem pro každou vědu, má-li zůstat koherentní. Proto
aplikoval epistemologii na různé obory, zejména biologii, kybernetiku, ekologii. V jeho pojetí
je skryta povaha bytí v informaci. Tím zásadně nastínil cestu k překonání Descartova
dualismu. Východisko z mechanisticko-karteziánského pojetí světa vidí v pojetí informace,
která žádá „rozumět“. Elementární jednotkou informace je podle Batesona rozdíl, který má
význam. Bateson však mluvil jazykem biologa, filosofická tvrzení a epistemologie byla u něj
vždy podmíněna jeho kosmologií stvoření. Největší pozornost však Bateson věnoval analýze
vztahů člověka a kultury. Na základě rozsáhlého zkoumání, jak etnologického, tak i
psychiatrického materiálu (spolupracoval s M. Meadovou) zformuloval teoretický popis vlivu
hierarchického momentu na formu lidské komunikace. Tím byla konkrétně aplikována logika
do sféry mezilidských vztahů. Bateson rozdělil v teorii lidské komunikace dvě základní formy
skupin vztahů: symetrické a komplementární. Batesonova teorie komunikace, metakomunikace, či komunikační paradoxy, se staly součástí různě orientovaných teorií i terapií v psychiatrii či psychologii; je spojován rovněž s ekologickou antropologií. Za svého pokračovatele
považoval H. R. Maturanu.
Batesonovo jméno je rovněž spjato s tzv. Metalogy (rozhovory, který vedl G. Bateson se
svou dcerou), pokusem vyslovit ve skrytu dětského povídání podstatné obecné zásady
systémového myšlení, to, že člověk je pouze částí rozsáhlejšího systému, že část nikdy
nemůže ovládat celek.
Z díla: Steps to an Ecology of Mind, 1972; Mind and Nature, 1979. V češtině vyšel text
Bateson, G., Mysl & příroda : nezbytná jednota, Praha : Malvern, 2006. Kniha, kterou by měl
znát každý – nejen psycholog – protože se jedná o vhled do myšlení, které je spjatý se
systemickým přístupem.
-jk-

Metalog: Proč Francouzi?
Dcera: Táto, proč Francouzi tak divoce mávají rukama?
Otec: Jak to myslíš?
D: Myslím při řeči. Proč tak mávají rukama a vůbec?
O: No, proč se ty například usmíváš? Nebo proč občas podupáváš?
D: No, ale to je přece něco úplně jiného, tati. Já nikdy tak nešermuji
rukama, jako Francouz. Mám pocit, že s tím nemůžou nic dělat. Nebo
mohou?
O: Nevím, asi by to pro ně bylo obtížné. Můžeš se například ty přestat
usmívat?
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D: Ale tati, já se přece stále neusmívám. Je pro mě obtížné se neusmívat, když se cítím na
usmívání. Ale necítím se tak pořád. No a pak se neusmívám.
O: To je pravda, ale ani Francouzi nešermují rukama pořád stejně. Někdy jimi pohybují tak,
někdy jinak, a někdy, myslím, jimi přestanou šermovat vůbec.
O: Na co přitom myslíš? Tedy, na co myslíš, když pozoruješ Francouze, jak šermuje rukama?
D: Že to vypadá legračně. Ale předpokládám, že druhým Francouzům to legrační nepřipadá.
Nemohou si přece všichni navzájem připadat legrační. Protože by pak rukama šermovat
přestali, nebo ne?
O: Snad, ale není to tak jednoduchá otázka. Na co dalšího přitom ještě myslíš?
D: No, vypadají tak rozčileně…
O: Dobrá, takže jsou „legrační“ a „rozčilení“.
D: Ale jsou skutečně tak rozčilení, jak ti připadají? Kdybych já byla tak rozčilená, pak by se mi
asi chtělo dupat nebo křičet nebo někoho praštit do nosu, ale oni pořád jenom šermují
rukama. Takže nemohou být doopravdy rozčilení.
O: No, jsou doopravdy tak legrační, jak ti připadají? Ale
mimochodem, proč se Ti chce někdy dupat a křičet a praštit
někoho do nosu?
D: Hmm… Někdy se tak prostě cítím.
O: Možná, že i Francouz se prostě „tak cítí“, když šermuje
rukama.
D: Ale tak se přece nemůže cítit pořád, tati, to prostě nejde.
O: Máš na mysli, když nějaký Francouz šermuje rukama, pak se
nemůže cítit stejně jako by ses cítila ty, kdybys šermovala rukama jako on.
V tom máš jistě pravdu.
D: Ale jak se tedy cítí?
O: No, představ si, že se bavíš s Francouzem, on šermuje rukama a najednou, uprostřed
rozhovoru, poté, co jsi něco řekla, přestane rukama šermovat a jenom mluví. Co by tě pak
napadlo? Jenom to, že už není legrační a rozčilený?
D: Ne, to bych se lekla. Napadlo by mě, že jsem asi řekla něco nevhodného, co se ho možná
osobně dotklo a že se na mě možná zlobí.
O: Ano, a možná, že by ses nemýlila.
D: Dobrá, takže přestane šermovat rukama, když se rozzlobí.
O: Počkej chvilku. Otázka zní, co dává najevo jeden Francouz druhému tím, že šermuje
rukama. A část odpovědi už známe: sděluje mu tím něco o tom, jaké vůči němu chová své
pocity. Sděluje mu tím, že se na něj nezlobí, že je ochoten a schopen být, jak ty to nazýváš,
„legrační“.
D: Ale – ne – to nedává smysl! Nemůže přece tohle všechno dělat jenom proto, aby mohl
později dát druhému najevo, že se na něj zlobí, tím že rukama šermovat přestane. Jak by
mohl vědět, že se na něj bude jednou zlobit?
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O: To samozřejmě neví. Ale jen pro případ.
D: Ne, tati, to je nesmysl. Neusmívám se na tebe přece proto, abych ti jednou mohla dát
najevo, že se na tebe zlobím, tím, že se na tebe usmívat přestanu.
O: No, já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč se usmíváš. A pak, existuje řada lidí, kteří se
usmívají, aby ukázali, že se nezlobí, když se ve skutečnosti zlobí.
D: Ale to je něco jiného tati. To je jako lhát pomocí výrazu tváře. Jako při pokeru.
O: Ano.
O: Kde jsme to zůstali? Ty si myslíš, že je nesmysl, aby se Francouzi tak namáhali jenom
proto, aby si dali navzájem najevo, že se na sebe nezlobí. Ale konec konců, o čem je většina
rozhovorů? Myslím tady, mezi Američany?
D: Ale tati, o spoustě věcí, třeba o baseballu, o zmrzlině, o počasí, o zahrádce. A lidé si
povídají o druhých lidech, o sobě a o tom, co dostali k vánocům.
O: Ano, ano, ale koho tyhle věci vlastně zajímají? Myslím, dobrá, tak si povídají o baseballu a
o zahrádce. Ale vyměňují si přitom nějaké informace? A pokud ano, tak jaké informace?
D: Jistě, když se vrátíš z ryb a já se tě zeptám: „Tak co jsi chytil?“ a ty řekneš „Nic“, tak až
potom vím, že jsi zase nic nechytil, předtím ne.
O: Hmm.
O: No, dobrá, zmínila ses o mém rybaření, což je téma, na které jsem citlivý – a hned vznikne
v rozhovoru pauza. A tohle ticho ti říká, že nemám rád vtipkování o tom, jak velké ryby jsem
zase nechytil. Je to podobné, jako když Francouz přestane šermovat rukama, když se ho něco
dotkne.
D: Tati, promiň, já jsem nechtěla…
O: Ne, počkej, nepleť sem teď své omluvy, zítra stejně půjdu na ryby zase, a zase budu vědět,
že asi nic nechytím…
D: Ale tati, ty jsi říkal, že veškerá konverzace je o tom, že druhým sdělujeme, že se na ně
nezlobíme…
O: Tak jsem to říkal? Ne, ne veškerá konverzace, ale její velká část.
Někdy, když jsou oba účastníci ochotni pozorně si naslouchat, je
možné vyměnit si i jiné informace než vzájemné pozdravy a přání
všeho dobrého. Je dokonce možné vyměnit si více než jen informace.
Dva lidé mohou společně přijít na něco, co předtím nevěděl ani jeden
z nich.
O: Většina rozhovorů se týká jen toho, zda se na sebe lidé zlobí a
podobně. Mají zájem na tom, říct si, že se mají rádi, i když je to někdy
lež. Ostatně, víš, jak to vypadá, když nikdo nemůže přijít na to, co by
měl říct. Všichni se pak cítí nepříjemně.
D: Ale copak to taky není informace, tati? Myslím – sdělení, že se spolu nehádají?
O: Jistě, ano. Ale je informace jiného druhu, než sdělení „Kočka sedí na okně“.
D: Tati, a proč si lidi nemůžou prostě říci „Nic proti tobě nemám“ a u toho skončit?
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O: No, tím se dostáváme k podstatě problému. Háček je v tom, že sdělení, poskytované gesty
a mimikou není totéž, jako stejně sdělení pomocí slov.
D: Tomu nerozumím.
O: Myslím to takhle, není možno nikdy pomocí slov sdělit tak přesvědčivě druhému, že se na
něj nezlobíš, jako pomocí výrazu tváře a tónu hlasu.
D: Ale tati, slova přece bez nějakého tónu hlasu neexistují, ne? I když se někdo snaží mluvit co
nejklidněji, ostatní slyší, že se kontroluje – a to už je určité sdělení, ne?
O: Ano, to ano. Koneckonců, totéž jsem právě řekl o gestech, že každý Francouz něco sděluje
tím, že přestane šermovat rukama.
O: Ale co pak vlastně máme na mysli, když říkáme, že „pouhá slova“ nemohou nikdy působit
tak přesvědčivě jako gestikulace a tón hlasu, když ve skutečnosti žádná „pouhá slova“
neexistují?
D: No, slova můžeme napsat…
O: Ne, tím se ten problém nevyřeší. Protože i psaná slova mají určitý rytmus a podtón. Je to
tak, neexistují žádná pouhá slova. Jsou pouze slova, doprovázená určitými gesty, řečená
určitým tónem hlasu a podobně. Naopak ovšem, gesta beze slov jsou zcela běžná.
D: Tati, když nás ve škole učí francouzsky, proč nás neučí správně gestikulovat?
O: To nevím, to skutečně nevím. Možná, že právě to je jedna z příčin, proč se lidé obtížně učí
cizím řeč.
O: Ale vždyť je to všechno nesmysl. Myslím, ta představa, že řeč je vytvořena ze slov je
nesmysl – a když jsem říkal, že gesta není možno převést do „pouhých slov“, mluvil jsem
nesmysly, protože něco takového jako jsou „pouhá slova“ vůbec neexistuje. A veškerá syntax
a gramatika jsou nesmysly. Všechno vychází z předpokladu, že existují „pouhá slova“ – a
přitom žádná nejsou.
D: Ale tati…
O: Říkám ti, že musíme začít znova od začátku a vycházet přitom z toho, že řeč je zaprvé a
především souborem gest. Zvířátka koneckonců užívají jen gest a tónu hlasu – slova vznikla
až později. Mnohem později. A teprve potom vznikli učitelé.
D: Tati?
O: Ano?
D: Bylo by to dobré, kdyby lidé přestali užívat slov a vrátili se k tomu, že by užívali jenom
gesta?
O: Hmm…, to nevím. Pochopitelně, že by
pak nebylo možné bavit se o všem.
Dokázali bychom jenom štěkat a mečet a
šermovat rukama a smát se a plakat a
mručet. Ale mohlo by to být zábavné –
život by se tak změnil v určitý druh baletu
– v němž by tanečníci vytvářeli svou
vlastní hudbu.
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8. JAK PŘEDKLÁDAT A PREZENTOVAT SVÉ
PRACOVNÍ A VĚDECKÉ VÝSLEDKY?

Slovo „prezentace“ je chápáno nejčastěji jako veřejné ústní
vystoupení, doprovázené vizuálními pomůckami – obvykle
v elektronické formě, případně i modely, objekty, vzorky.
Někdy dokonce bývá slovem „prezentace“ označován pouze samotný soubor těchto
pomůcek. V nejširším slova smyslu pojem „prezentace“ téměř pokrývá pojem komunikace.
Odborná komunikace slouží k předávání informací a k jejich zpřístupnění především vědecké
obci, případně i širšímu publiku, které se zajímá pouze o některá fakta z příslušných
komunikátů. V rámci této komunity existují a vyvíjejí se standardy jednotlivých žánrů
vědecké komunikace. Zahrnují pravidla pro tvorbu textů jak psaných, tak mluvených.
Některá z nich jsou striktně vymezena mezinárodními normami (např. forma bibliografických
odkazů), další pak pronikají do jazykového úzu v průběhu vlastní komunikace ve vědecké
diskusní komunitě. Mezinárodním jazykem ve světě vědy se stala, a v současnosti je,
angličtina. Proto se i pravidla formální stránky tvorby vědeckých odborných textů šíří z
anglofonního prostředí. Anglofonní zásady pro tvorbu textu se staly mezinárodně
uznávanými normami komunikačních kompetencí.
Tento výcvik vychází ze základního požadavku, dle nějž nese odpovědnost za správnou
interpretaci textu jeho autor. U písemných textů to znamená, že text je tzv. „čtivý“, tj. že
čtenář se v něm rychle a pohodlně orientuje. Pro strukturování mluveného textu platí
obdobná pravidla. Text musí být logicky uspořádán tak, aby ho posluchač v nejkratší možné
době interpretoval tak, jak autor zamýšlel.
Prudký rozvoj informačních technologií ve druhé
polovině dvacátého století s sebou přinesl i vznik
nových žánrů vědecké komunikace i nových druhů
vizuálních
pomůcek.
Jazykem
elektronického
dorozumívání je též angličtina. Znamená to, že ani
současné normy a standardy vědeckého vyjadřování
nejsou definitivní a neměnné. Jejich přijetí a užívání v
aktuální podobě však umožňuje autorům se života
vědecké obce účastnit a podílet se na něm.
V anglosaské tradici je ukotveno používání jazyka jako nástroje myšlení. V některých,
zejména technických oborech, je přirozené problém nejprve vyřešit a pak o něm podat
zprávu. Jinde, zejména ve společenskovědních oborech, není tak ostrá hranice, pokud jde o
kritické zhodnocení známých faktů. Do procesu psaní se zde zahrnuje i získávání, třídění a
hodnocení vstupních fakt, což je vlastně součást odborné práce.
Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu:
Fáze přípravná ‒ sběr materiálu. Jde jednak o shromažďování teoretických prací a pramenů k
nim (bibliografické odkazy, kartotéky abstraktů, výpisky, recenze), o pořizování vlastních
poznámek k nim a o vědomosti nabyté studiem těchto prací.
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Dále se pak jedná o znalosti a zkušenosti získané praxí a vlastní poznámky o této činnosti. Lze
oprávněně předpokládat, že v profesním životě vědce nebo i studenta tato fáze probíhá
nepřetržitě.
První fáze ‒ cílený sběr materiálu a jeho kritické zhodnocení
Budoucí autor je realizací konkrétního díla pověřen,
nebo se rozhodne je realizovat. Téma je dané, žánr
vyplývá z účelu (bakalářská či diplomová práce,
příspěvek na konferenci, článek do odborného
časopisu), cílová skupina v případě odborné vědecké
práce je zřejmá. K materiálu, který má již k dispozici,
autor dohledává doplňující zdroje.
Primárním problémem již není informace získat.
Problémem bývá kritické zhodnocení důvěryhodnosti
zdrojů a zařazení informací do souvislostí.
První fáze zahrnuje kromě sběru konkrétních informací též posouzení jejich hodnoty
vzhledem k uvažovanému dílu a kritické vyloučení údajů nehodnotných nebo v dané chvíli
nedůležitých (z nedůvěryhodných pramenů, neověřených dat ze zprostředkovaných zdrojů,
informací irelevantních pro daný autorský cíl, Wikipedie apod.).
Druhá fáze ‒ kompozice
Autor má již do dané problematiky hluboký vhled. Tuto sumu vědomostí a znalostí však v
sobě nese často ne zcela dokonale utříděnou. Všechny detaily mu připadají stejně důležité a
často není schopen posoudit úroveň jejich vztahu k ústřednímu tématu. Předběžně
shromážděného materiálu z první fáze má k dispozici přebytek a je třeba znovu vyřazovat
nepodstatné.
U obsahově náročných materiálů navíc často existuje více možností posloupnosti
předkládání jednotlivých faktů čtenáři při zachování logiky. Je třeba nalézt startovací bod a
určit tuto posloupnost.
Konkrétní úkoly: vyloučit přebytečný materiál, nalézt startovací bod, nalézt optimální postup
výkladu. K uspořádání myšlenek právě do žádaného logického a přehledného výsledného
tvaru mohou výborně sloužit tzv. diagramatické techniky. Jejich pomocí lze zachytit předivo
myšlenek v prostoru grafickou formou, respektive kombinací slov a grafiky různými formami
(mapy, grafy, diagramy). Myšlenkové mapy.
Takovéto zobrazení je přehlednější a v prvním kroku snazší a rychlejší, než vyjádření čistě
slovní. Odpovídá totiž více realitě. Zatímco psané sdělení je lineární „jednorozměrné“, svět,
který nás obklopuje, je složitý.
Když autor provede linearizaci materiálu, může přistoupit k rozvržení práce do menších částí.
U dlouhých a velmi obsažných děl se může jednat až o několik stupňů členění (díl – kapitola –
podkapitola). Rozvržení textu do vyšších úrovní (kapitoly) zpravidla nečiní výraznější obtíže.
Například při použití diagramatických technik se jasně rýsují jednotlivé části. Pouze u velmi
krátkých prací končí členění na úrovni odstavce. Ani členění „zdola“ nepředstavuje většinou
problém. Pokud autor zvládá jazyk, ve kterém tvoří, obvykle stylizuje jednotlivé věty a
souvětí srozumitelně.
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Jedním z nejsložitějších autorských úkolů bývá však právě členění psaného textu do odstavců
u delších děl. Po max. 15-ti řádcích děláme odstavce.
To se týká jak grafické stránky dokumentu, tak jeho obsahu. Forma textu by měla odrážet
obsah, grafické členění textu by mělo být tedy obsahu dokumentu podřízeno. Samotná
grafická segmentace textu do odstavců umožňuje čtenáři, aby se v textu rychleji orientoval
očima. Příliš dlouhé jednolité bloky textu jsou nepřehledné. Kromě toho však na grafickém
členění textu závisí, jak rychle a dobře ho čtenář bude interpretovat. Pojem „čtivost
dokumentu“ zahrnuje nejenom to, že ho čtenář snadno a rychle přehlédne, ale i to, že si ho v
nejkratší možné době vyloží tak, jak autor zamýšlel.

Dle anglofonních pravidel musí každý odstavec věcné literatury – tedy i odstavec
vědeckého odborného textu – splňovat dva požadavky: pravidlo jednoty (unity) a pravidlo
soudržnosti (coherence).
Jednotný odstavec obsahuje právě a pouze věty vztahující se tématu a k aspektu, které jsou
vymezeny v tematické větě. Tou lze poměřovat, zda všechny ostatní věty do odstavce náleží,
zda mají být přesunuty do jiného odstavce nebo z textu zcela vyškrtnuty.
Dodržování všech těchto pravidel bývá obtížné pro
autory, kteří se strukturování textu dle anglofonních
pravidel teprve učí. Zpočátku je vnímají jako obtěžující
a jejich osvojení do stádia návyku trvá dlouho.
Posléze však přinášejí užitek nejen čtenáři, ale i
autorovi samotnému ve fázi vlastního psaní. Nutí jej
totiž logicky uspořádávat myšlenky na každé úrovni
textu. Jakmile je autor přijme za své a uplatňuje je
automaticky, proces psaní se zrychlí a usnadní.
Odborný článek je jedním z nejčastějších žánrů vědecké odborné literatury. Obdobnou
strukturu jako časopisecké články mají i příspěvky na konference (v písemné formě v jaké
bývají uveřejněny ve sborníku) a vysokoškolské písemné práce (bakalářské, diplomové,
disertační). Kompozice se může lišit dle konkrétního zpracovávaného tématu. Přesto však
existuje ustálený způsob psaní. Jádrem vlastního sdělení je stať rámcovaná úvodem a
závěrem.
Ve většině doporučovaných kompozičních modelů se o úvodu a závěru uvažuje jako o
organické části stati. Článek dále může obsahovat doplňující složky jako poznámky, citace a
vysvětlivky.

Závazné (tzv. kanonické) složky každé práce jsou abstrakt a bibliografické odkazy, podle
potřeby pak i poznámkový a průvodní aparát (přílohy, seznamy rejstříky).
Abstrakt je zestručněnou verzí celé práce.
Často bývá publikován i samostatně. Proto je zvykem psát ho kromě mateřského jazyka i v
některém světovém jazyce a proto by měl tvořit po obsahové a formální stránce svébytný
celek.
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Funkce abstraktu:
Poskytuje základní informaci těm, kteří práci číst chtějí (musejí) ihned. Publikován nebo
archivován odděleně od vlastní práce slouží jako základní materiál pro uživatele, kteří se
celou prací chtějí zabývat později. Je jedním z činitelů, který rozhoduje o tom, zda se práci
bude dále věnovat uživatel, který ji nevyhledal cíleně. Je jedním ze zdrojů pro tzv.
katalogizaci práce a pro její zařazení do knihovnických databází.
Dva základní typy abstraktů:
1. Informativní: je psán z vnitřního pohledu autora. Obsahuje nejen téma, ale i užité metody,
základní data a závěry. Má rozsah cca 250 slov. Je obvyklý pro články v odborných
časopisech, zvláště v technických a přírodních vědách.
2. Deskriptivní: je psán z vnějšího pohledu. Obsahuje pouze téma. Má rozsah cca 50 slov. Je
obvyklý spíše pro zprávy nebo pro články humanitních a společenskovědních oborů.
Neposkytuje o práci kompletní informaci uživateli, kterého daná problematika zaujme.
Abstrakt nesmí obsahovat nic, co ve vlastním materiálu není. Nepatří do něj žádné dodatky,
odkazy na literaturu, obrázky, tabulky ani grafy. Každý detail, který není bezpodmínečně
nutný, je třeba vypustit. Nemá obsahovat zkratky (s výjimkou zkratkových slov, která jsou v
rámci řešeného problému pojmy). Doporučuje se užít přítomného času a zachovat jeden
odstavec. Někdy se závěrem abstraktu uvádějí klíčová slova práce.
Funkce úvodu:
Funkcí úvodu je rekapitulovat fakta, která autor
sdílí s cílovou skupinou. Vytváří tak výchozí
pozici pro stať. Po formální stránce klade na
autora velké nároky, protože na malém prostoru
nese mnoho informací. Obsahuje formulaci cíle
práce. S co největší přesností stanovuje povahu
a vymezuje šíři zkoumaného problému. Zařazuje
problém do širších souvislostí. Většinou slouží
čtenáři jako průvodce po jednotlivých částech
práce.
Podle některých pojetí má úvod být obsažnější,
stručně popisovat užité metody, případně zdůvodňovat, proč je autor vybral, a také přinést
základní výsledky. U článků, u sborníků příspěvků z konferencí odpovídá zhruba 80% textu.
Členění vlastní stati záleží na oboru i vlastním obsahu práce. Obsahuje detailní rozbor
problému a vybraného řešení. Dále přesný popis řešení včetně experimentů, měření,
pozorování, myšlenkových postupů a dalších užitých metod; vše doloženo zjištěnými
skutečnostmi, daty výpočty atd. Následuje interpretace zjištěných skutečností. V závěru
autor konstatuje dosažení cíle práce vytyčeného v úvodu. Dále je obsaženo doporučení
případným následovníkům, výhledy do budoucna v dané výzkumné problematice nebo
představy autora o jeho dalším vědeckém působení v této oblasti. V určitých kompozičních
modelech článků bývá samotný závěr (Conclusion) již velice stručný, protože hodnocení
výsledků obsahuje část (Discussion). V tom případě se samotný závěr omezuje na výhledy do
budoucna.
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Seznam použitých zdrojů (bibliografické citace):
Seznam použitých zdrojů je závaznou částí odborných textů a umísťuje se na konec práce. Je
zvykem uspořádat jej abecedně dle příjmení autorů. Publikační etika přikazuje uvést veškerá
díla, která autor citoval nebo na něž se ve své práci odkazuje. Dále pak díla, ze kterých v
podstatné míře čerpal. Do seznamu naopak nepatří díla, která pro tvorbu práce neměla
zásadní význam. Rozsah tohoto seznamu by měl být přiměřený rozsahu práce. Formu těchto
bibliografických citací stanovuje přímo norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197).

Řešení problému formulací otázek: Cílem je naučit se rozvedení heuristického postupu
řešení problému do jednoduchých a konkrétních otázek.

A. Formulace
a) Co je to za problém? (jeho rozpoznání)
b) Jaká data jsou k dispozici? (zdroj informací)
c) Jaké jsou předpoklady? (zdroj idejí a nápadů)
d) Jaké jsou dostupné prostředky a techniky? (zdroj procedur)
e) Jaké jsou logické vztahy mezi daty a neznámým? (podmínky a situace složek)
f) Jaké je hledané řešení? (profil)
g) Jaká je zapotřebí kontrola? (identifikace řešení)
h) Proč se to řešení hledá? (cíl)

B. Předběžné zkoumání
a) Jak to vypadá (hledání podobností se známým)
b) Je to definováno, a jestli ano, jak? (v případě předpokladů)
c) Předpokládá se to, a jestliže ano, z jakého důvodu? (v případě předpokladů)
d) Je na to hypotéza, a jestli ano, na základě čeho? (v případě předpokladů)
e) Je to pozorovatelné? (zvláště v případě fyzických objektů)
f) Je to počitatelné nebo měřitelné (dtto)
g) Jak to lze počítat nebo měřit? (dtto)

C. Popis
a) Co to je? (referent)
b) Jaké to je? (vlastnosti, povaha)
c) Kde to je? (místo, distribuce, výskyt)
d) Kdy k tomu dochází (čas, podmínky)
e) Z čeho se to skládá? (složení, stavba)
f) Jaký je vztah mezi částmi? (konfigurace)
g) K čemu to slouží (funkce)
h) Kolik toho je? (kvantita)

D. Interpretace
a) Které tu jsou relevantní proměnné? (faktory)
b) Které faktory jsou určující? (příčiny)
c) Jaký je vztah mezi relevantními proměnnými? (zákonitost)
d) Jak to funguje? (mechanizmus)
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e) Odkud to pochází – pramení? (původ)
f) Do čeho se to transformuje? (predikce)

E. Kontrola a vyhodnocení řešení
a) Jaká je oblast platnosti řešení? (omezení)
b) Lze téhož řešení dosáhnout jinými prostředky? (možnost nezávislého ověření)
c) Bylo řešení známé? (původnost)
d) Je řešení v souladu s úhrnem přijímaného vědění? (porovnání)
e) Jaký je přínos tohoto řešení dostupnému vědění? (efekt)
Za poznámku stojí připomenutí odlišných stylů na vysokých školách: existují odlišné
přístupy ke studentům, požadavkům na jejich výkon, odevzdávané práce. V našem
prostředí se jedná o obvyklé požadavky na odevzdávané seminární, práce.
J. Galtung (švédský nositel Nobelovy ceny) rozlišil s nadsázkou mapu užívaných vědeckých
stylů na čtyři centra:
1.

Oxford/Cambridge: požadavky zní ve smyslu „jak to lze operacionalizovat“, tj. prakticky
využít?

2.

Heidelberg (teutonský styl) požadavky zní ve smyslu „jak to můžete odvodit, doložit
(autoři, citace, prameny, literatura)?“ (naše obvyklé požadavky na školách).

3.

Paříž (galský styl) požadavek zní: “lze to říci také francouzsky?“.

4.

Tokio/Kjótó (nipponský styl) požadavek zní: „kdo je váš mistr?“ (jaký nový problém vás
učil, jak jste jej řešili a co nového jste zjistili?).
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9. JAROSLAV DUŠEK: 24 PRAVIDEL
Jaroslav Dušek je nejen herec, ale člověk, který všemožně
podporuje handicapované lidi. Jaroslav Dušek je ale také
moudrý člověk, který sepsal 24 pravidel, která vám mohou
zlepšit vztahy s okolím, vztahy sama se sebou a také vám
mohou pomoci lépe procházet životem.
1.

Když se ti něco líbí – řekni to.

2.

Když se ti něco nelíbí – řekni to.

3.

Když se ti po někom stýská, zavolej mu.

4.

Když něčemu nerozumíš, zeptej se.

5.

Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.

6.

Když něco chceš, popros.

7.

Nikdy se nehádej.

8.

Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.

9.

Když ses provinil, řekni to rovnou, omluv se a nehledej výmluvy.

10. Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou
vlastní.
11. Nestýkej se se špatnými lidmi.
12. Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
13. Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
14. Okolní svět není ani dobrý ani špatný – je mu zcela lhostejné, jestli existuješ.
15. Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
16. Nebuď suchar.
17. Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.
18. Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.
19. Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa.
20. V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
21. Věř svým pocitům.
22. K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem buď trpělivý a trochu shovívavý.
23. Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu
24. Žij dnes, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.

Jaroslav DUŠEK je duchovním otcem festivalu Alchymistické Litoměřice,
který bude zahájen jeho divadelním představením PÁTÁ DOHODA.
Výtěžek z představení bude věnován na dobročinné účely.
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10. DVACET ZLATÝCH PRAVIDEL ÚSPĚŠNĚ VEDENÉ KOMUNIKACE
V PRAXI
To, že neustále jazykujeme, někteří lidé dokonce více
než je únosné, ještě neznamená, že jsme schopni se
domluvit. Je odlišné, když mluvíme doma nebo jsme
v zaměstnání. Přesto si připomeneme, že znakem
vyzrálé osobnosti je, že se chová stabilně, nevytváří
zcela dva jiné světy: jeden formální v práci a druhý
neformální, v rodině a s přáteli.
Nemylme se, většina lidí dokáže odhadnout naši
sociokulturní úroveň, příliš dlouho nedokážeme
klamat a stylizovat se, aniž by to ostatní
spolupracovníci nepoznali. K rozpoznání stačí jen
naslouchat našim frekventovaným slovům, výrazům, slovním vazbám, emočním spontánním
projevům. Případným emočním variabilním náladám, které mohou zase svědčit o
přítomnosti deprese.
Pokud chcete mít dobré pracovní vztahy a být oblíbenější mezi kolegy, zamyslete se nad
následujícími dvaceti pravidly úspěšné komunikace. Zejména pokud máte pocit, že s
některými spolupracovníky příliš dobře nevycházíte.
Dokonce lze říci, že tato pravidla by měla být pro každého vedoucího pracovníka závazná a
pro každého, kdo aspiruje na pracovní postup, přímo předpokladem.
1. Zvolte při kontaktu se svými podřízenými a spolupracovníky přátelské oslovení. To, že
přátelské oslovení musí být doprovázené úsměvem, nemusíme ani snad říkat.
2. Zásadně se zbavte tzv. strukturálních bariér, tj. já jsem navrchu a ty dole, já jsem z jiného
oddělení apod. Při rozhovoru se neukrývejte za úřední stůl, nebo se nesnažte oficiálním
výrazem úředního stolu dohánět svoji nízkou autoritu.
3. Využívejte obdobně „ Hi-Tech“, v případě, když jej využívá druhá strana; internet, mobil,
e-mail, intranet. Ovšem nesmíme upustit od přímé osobní komunikace, která je nejlepší!
Cokoliv napíšeme, je zbaveno skrytých významů metajazykových sdělení. Zkuste přečíst
například sdělení: „On tam byl“. Nezapomínejme, že uvedená věta má tři různé
významy, záleží na tom, na které slovo dáme důraz. Pokud jej napíšeme, nemůžeme
rozlišit.
4. Snažte se vždy vycházet druhým lidem vstříc. Nečekejte, že ti druzí musí přijít vždy za
vámi, že nemůžete být vstřícní. Pokud něco vím, tak nebudu dělat, že nic nevím, ale
řeknu co znám, a tím usnadním kolegovi orientaci i následný postup sdělení.
5. Buďte empatičtí, snažte se vcítit do situace i chování druhého. Empatičtí ano, soucítící
nikoliv.
6. Smiřme se s tím, že zpráva vyslaná není nutně zpráva přijatá. Cokoliv řekneme, bude
pochopeno trochu jinak.
7. Neříkejte nikdy „nikdy“.
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8. Nestavte své spolupracovníky (ani nejbližší) do bezvýchodného postavení, pokud
nechcete získat nepřítele.
9. Vždy počítejme s emotivní reakcí druhé osoby. Jen mrtví nemají emoce. Nelze
nekomunikovat – vše je komunikací, i mlčení kolegy.
10. Pokud myslíte a komunikujete příliš racionálně, uvědomte si, že myslet znamená
paralelně „odmýšlet“. Od čeho? Od citů, emocí, vkusu. Pozor, i cit je pramenem poznání!
11. Nezapomínejme, že komunikace je „dvousměrný provoz“. Často se vyplácí dát přednost
protijedoucímu.
12. Uznávejte právo jiných lidí na jejich názor, nesnažte se je okamžitě napravovat. Lepší je
zjišťovat jeho příčiny a důvody.
13. Nekomunikujte jen tak, pro efekt.
14. Pohlédněte někdy i pořádně sami na sebe. Možná, že něco zbytečně prozrazujete.
15. Zvažujte reálné možnosti druhé strany přijmout vaše informace.
16. Kombinujme upřímnost s konstruktivností, nechoďme příliš dlouho okolo „horké kaše“.
Směřujme k řešení, a zejména k oboustrannému souhlasu.
17. Pokud se najde jiné, lepší řešení, netrvejme na svém původním názoru. Autoritu
ztrácíme pouze při zatvrzelosti a neústupnosti s pocitem, že když uznáme jiný způsob
řešení za lepší, tak budeme horší.
18. Komunikace je také odbornost, a tak si ji musíme stále zdokonalovat. Nedomnívejme se,
že již vše bylo řečeno. Vyvozujme si zkušenosti z dosavadních jednání, a podle nich
jednejme v budoucnosti. Pokud se nepoučíme z vlastních chyb, staneme se
odstrašujícím příkladem.
19. Nezapomínejme, že komunikace má dvě roviny. Jedna je informační a druhá vztahová. A
právě tato druhá rovina určuje úspěšnost, či neúspěšnost naší komunikace. Tj. mějme
dobré vztahy a vždy, či téměř vždy, se domluvíme i v obsahové rovině komunikace.
20. To dvacáté pravidlo čeká na vaši zkušenost, vaše sdělení.

A jednadvacáté pravidlo zní: každý člověk vidí
druhého i svět kolem sebe na základě svého vědění.
Vidíme tak, jaké máme vědění. Chcete lépe vidět?
Rozšiřujme si znalosti. Brýle s lepšími skly a zlatými
obroučkami zde zásadně nepomohou.
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A deset mýtů, aneb deset zaručených cest do neštěstí v komunikaci:
V předchozích řádcích jsme psali o vedení dobré komunikace na pracovišti. Teď si uvedeme
klasické desatero mýtů, jak jsme paradoxně nepřímo od dětství vedeni k chybným postojům,
které nás vedou do konfliktů se sebou samými i okolím. Mýtům, které paradoxně vedou
k tomu, jak zaručeně havarovat v komunikaci. Je to zaručený návod, jak špatně dopadnout.
1. Své chování musíš vždy a všude být připraven zdůvodnit. Vysvětli všechny své motivy,
které vedly k tvému chování a jednání. Všichni to přece očekávají. Protože jsi rozumný,
tak přece víš, proč všechno děláš.
2. Zásadně se nesmíš hodnotit sám/sama, podle svých představ, ale vždy podle toho, jak tě
vidí druzí. Na jejich mínění přece záleží, jak se budeš cítit. Jejich spokojenost s tvým
chováním je nadevše, jejich spokojenost je tvá spokojenost. Budou tě mít rádi.
3. Instituce a lidé, mezi něž přece patříš, jsou vždy důležitější a přednější než ty sám/sama.
Jsi zodpovědný za jejich problémy.
4. Zásadně nesmíš měnit svůj názor. Jinak budeš považován za bezzásadového. I když se
dozvíš nové informace, je lepší zůstat u původního postoje, budeš oblíbený/á.
5. Zásadně se nesmíš mýlit. Chyba je špatná, proto také budeš oprávněně špatně
hodnocen.
6. Vždy a v každé situaci si musíš vědět rady a být schopen na každou položenou otázku
odpovědět.
7. Musíš se chovat tak, aby tě všichni měli rádi. Pokud budeš konformní s ostatními,
nebudeš nápadný, a pokud také budeš souhlasit se všemi jejich názory, bude tě mít
každý rád a bude si tě vážit.
8. Musíš se vždy chovat logicky a racionálně, přece jsi rozumný/á. Každé chování je přece
rozumné, vždyť jsme lidé, a tak se to od nás očekává. Nesmíme zklamat své okolí.
9. Musíš být schopen/a rozpoznat, vytušit přání, očekávání, pocity druhých lidí. Přece je
plně očekávatelné, že pokud máš někoho rád/a, tak víš, co si přeje. Když to nevytušíš, je
to známkou, že tvůj vztah není dobrý.
10. Musíš se stále snažit o to, abys byla/a stále lepší a dokonalejší. Cílem je dokonalost.
Všichni to přece s námi myslí dobře, když to očekávají.
Uznejme, že se jedná o dobře míněné rady, které slýcháme
kolem sebe od dětství, ve škole i od svých nejbližších i na
pracovišti. Jsou myšleny dobře, mají nám pomoci k dobré
komunikaci s lidmi, abychom byli všemi lidmi kladně
přijímáni a hodnoceni. Rozhodně se však jedná o kroky, které
nás povedou do … neštěstí.
Přece nás mají všichni rádi a vždy to s námi myslí dobře,
nebo ne?
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11. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR
http://www.soc.cas.cz/
Jednotlivá oddělení SÚ AV ČR:
1. Centrum pro výzkum veřejného mínění
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV
ČR, v.v.i.
Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva informací začal fungovat
Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. Současné Centrum vzniklo v roce 2001
převedením svého předchůdce (IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického ústavu
Akademie věd ČR, v.v.i. Včlenění do vědecké instituce zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit
pracoviště; jako součást akademického prostředí musí CVVM splňovat veškeré nároky a dosahovat
tak té nejvyšší odborné úrovně.
Hlavní náplní práce oddělení je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset
šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace od
15 let, kterého se vždy účastní minimálně 1000 respondentů. Omnibusová podoba dotazníku
umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně řazena politická, ekonomická
i další obecně společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat
vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a
kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice
ojedinělý a jeho výstupy jsou cenným materiálem pravidelně využívaným zejména odbornou
veřejností, studenty nebo žurnalisty. Kromě pravidelných šetření projektu Naše společnost provádí
CVVM speciální výzkumy pro další oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pro vnější
zadavatele z řad institucí státní správy či výzkumných organizací a univerzit, včetně zahraničních.
CVVM se také podílí na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění Central
European Opinion Research Group (CEORG) a v letech 2001 - 2004 participovalo na výzkumném
projektu Evropské komise – Eurobarometer.
CVVM pravidelně prezentuje svou práci formou tiskových informací (přibližně 15 měsíčně) a
několikrát ročně pořádá tiskové konference k aktuálním tématům. Součástí popularizační činnosti je i
pravidelné vystupování v médiích. Široké veřejnosti je k dispozici archiv obsahující tiskové zprávy od
roku 1990. V rámci jednoho z projektů byl zpracován také archiv závěrečných zpráv z výzkumů Ústavu
pro výzkum veřejného mínění (a jeho následovníka IVVM) od konce 60. let až do roku 1999. Kopie
jsou veřejně zpřístupněny v knihovně Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., knihovně Akademie věd a v
Národní knihovně. Datové soubory s výsledky výzkumů jsou předávány do Sociologického datového
archivu, který je dále poskytuje k vědeckým a studijním účelům.
Pravidelným odborně zaměřeným výstupem je bulletin Naše společnost, který obsahuje stati čerpající
z výsledků výzkumů veřejného mínění; završením jednoho z grantových projektů je publikace České
veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti.
Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách http://cvvm.soc.cas.cz. Zde jsou od
roku 2002 uveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a příspěvky bulletinu Naše
společnost; na aktuální publikace jsou registrovaní uživatelé upozorněni e-mailem.
Časopis Naše společnost (ISSN-print: 1214-438X, ISSN-online: 2336-1646) je odborným
multidisciplinárním periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vydávaným od roku
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2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný. Vychází
dvakrát ročně, v tištěné a elektronické verzi.
Časopis Naše společnost je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR a abstrakty jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities (CEJSH).

2. Český sociálněvědní datový archiv
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) shromažďuje data z českých sociálněvědních šetření,
výzkumů veřejného mínění a mezinárodních šetření s českou účastí. Hlavním cílem naší
práce je zpřístupnění dat pro účely akademického výzkumu a výuky. Mezi další cíle patří podpora
sekundární analýzy dat a podpora speciálních výzkumných projektů. ČSDA je členem sítě evropských
sociálněvědních datových archivů CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) a
sdružení středoevropských archivů REGIO a podílí se na programech mezinárodní výměny dat.
Členové týmu ČSDA se podílejí na řešení řady výzkumů, včetně českých šetření mezinárodních
programů ISSP a ESS. Oddělení rozvíjí vlastní výzkumnou činnost zejména v oblasti metodologie a
výzkumu kvality dat. Hlavní přístup k datovým službám je prostřednictvím online katalogu Nesstar a
webových stránek. Oddělení provozuje též archiv MEDARD, který poskytuje datové služby v oblasti
kvalitativního sociologického výzkumu a internetovou technickou a softwarovou poradnu pro
kvalitativní výzkum a otázky digitalizace.
3. Ekonomická sociologie
Oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií a sociologií od
teoretických otázek až po empirický výzkum. Konkrétně se jedná o sociální souvislosti trhu práce,
mzdovou a příjmovou diferenciaci, sociální a ekonomické nerovnosti, sociální a hospodářské politiky.
Data národních a mezinárodních výzkumů jsou využívána pro poskytnutí komparativního a
vývojového obrazu české společnosti. V roce 2013 byl zakončen projekt věnovaný vztahům mezi
objektivními a subjektivními indikátory blahobytu.
V oblasti sociologie náboženství jsou řešena témata související s aktuálně probíhajícími změnami
náboženského a církevního života a jejich recepce v české společnosti. Ve velkém projektu byla
rovněž provedena obsáhlá analýza a zhodnocení vývoje celé české sociologie od jejích počátků v 19.
století až do současnosti. Řešení vyústilo do desítek článků a několika knih, včetně objemných „Dějin
české sociologie“ publikovaných v roce 2014, jejichž hlavním autorem a editorem je Zdeněk R.
Nešpor.
Projekt: Měnící se hodnoty práce a zaměstnání v České republice
Trvání projektu: 2014 - 2016
Ve světě je mnoho proudů sociálně-ekonomického výzkumu věnujících se práci a zaměstnání. Zájem
je dále zvýrazněn probíhající hospodářskou recesí, která zvýšila riziko nezaměstnanosti a nastoluje
otázky týkající se budoucích změn v oblasti pracovních sil a zaměstnanosti. V České republice je však
výzkumný zájem o tuto oblast spíše slabý. Hlavním úkolem projektu je proto poskytnout bohatý
obraz chování pracovníků u nás, se zvláštním zaměřením na změny ve vnímání práce a v hodnotách
zaměstnání. Uvedené zaměření odráží skutečnost, že v období nejistoty jsou hodnotové a
behaviorální aspekty důležitější než jindy. K tomuto účelu budou analyzovány různé sociologické a
statistické výzkumy, které umožňují časové a mezinárodní srovnání. K disponibilním datům bude
rovněž připojen modul Pracovní orientace ISSP 2015 doplněný o otázky týkající se současné situace v
České republice.
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4. Gender & sociologie
Oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice
rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární
časopis genderových studií a feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Oddělení je
zapojeno do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se
zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských
expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí a spolupracují s občanskou
společností.
Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis
genderových studií a feministické teorie. Časopis přispívá k rozvoji kritického vědeckého bádání i
diskuse o aktuálních tématech v českém, evropském i světovém kontextu. V časopise jsou
publikovány stati, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v sociálních a
humanitních vědách. Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, European Reference Index for the
Humanities (ERIH), Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších odborných
databázích. Časopis vychází 2x ročně v tištěné podobě a rovněž na internetových stránkách
(www.genderonline.cz).

5. Hodnotové orientace ve společnosti
Oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním srovnání. Jejich pojítkem je
kontinuita a změna obecných hodnotových, kulturních a národních orientací. Výzkumný záměr
oddělení stojí na premise, že hodnoty a postoje stojí za sociálními, politickými a ekonomickými
změnami ve společnosti a ty zpětně působí na změny hodnot a postojů. Nedílnou součástí činnosti
oddělení je zajištění pravidelného provádění hodnotového výzkumu European Social Survey v České
republice, který je v letech 2010 až 2015 podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy. Výsledky práce členů oddělení přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky:






Komu se rodí děti mimo manželství a proč?
Jaké typy rodin podporuje český daňový a dávkový systém a je tento systém štědrý v
mezinárodním srovnání?
Kdy je důležité, kolik je člověku let?
Koho se týká věková diskriminace a proč?
Věříme našim politickým institucím? Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy?

Současné projekty:




Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody
modelových rodin (řešitelka Mgr. Eva Mitchell)
Vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury European
Social Survey (ESS - survey) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.).
Zdraví a rodina – ISSP 2011 a 2012 (řešitelka PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)

Kontakt: tel.: +420 210 310 571, e-mail: hodnoty@soc.cas.cz
Témata:
Důvěra/sociální koheze; hodnotové orientace; identita, legitimita; mezigenerační vztahy; mezilidské
vztahy; náboženství a religiozita; rodičovství; rodina; věk a stárnutí; zdraví; životní styl.
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Vybrané publikace:
Česká republika 2002–2012:
hodnoty, postoje, chování.
Sociální report projektu
European Social Survey
2013

Sedláčková, Markéta:
Revolta stylem.
Hudební subkultury
mládeže v České
republice
2011

Vlachová, Klára (ed.):
Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od
Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích
2012

6. Lokální a regionální studia
Migrace
Řeší rovněž témata spojená s mezinárodní migrací do České republiky, vnitřní migrací cizinců a jejich
socio-kulturní a socio-ekonomickou integrací. Zabýváme se též problematikou migrace vysoce
kvalifikovaných odborníků.
Dokončené projekty





Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní
procesy?
ADAPT2DC - New innovative solutions to adapt governance and management of public
infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE
Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka
v kontextu evropské integrace
Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České
republiky

7. Socioekonomie bydlení
Členové a členky oddělení Socioekonomie bydlení se věnují základnímu i aplikovanému výzkumu z
oblasti bydlení a bytové politiky. Při výzkumné činnosti kombinují metodologické postupy sociologie a
ekonomie. Uplatňují inovativní přístupy experimentální a behaviorální ekonomie, ekonomické
sociologie a ekonomie blahobytu. Analyzují trhy bydlení a jejich aktéry, ceny bydlení, postoje k
bydlení, bytovou politiku a bytové systémy u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace
monografií a statí v domácích a zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech, ale i spolupráce
při zavádění konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další aplikace v
soukromé i veřejné sféře.
Oddělení informuje o svých aktivitách na webu seb.soc.cas.cz, kde také naleznete fulltextové verze
článků.
Oddělení vydává recenzovaný časopis Critical Housing Analysis (ISSN 2336-2839, www.housingcritical.com)
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Témata:
Bydlení; ekonomie; mzdy a příjmy; sociální nerovnosti
Vybrané publikace:
Hegedüs, József, Martin Lux,
Nóra Teller (eds.):

Lux, Martin, Tomáš
Kostelecký (eds.)

Bytová politika: teorie a
inovace pro praxi

Standardy bydlení
2010/2011: Sociální
nerovnosti a tržní
rizika v bydlení

2013

2011
Lux, Martin (ed.):
Analýza opatření bytové politiky směřujících k podpoře flexibility práce
v ČR. 1. díl – teoretický úvod
2011

Aktuálně řešené projekty:




Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů v důchodovém
věku
Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho urbánní dopady
pohledem městské politické ekologie
Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu

8. Sociologie politiky
Oddělení Sociologie politiky se zabývá systematickým studiem základních procesů demokratického
politického systému a některých jeho aktérů. Pozornost je také věnována změnám politických
postojů české společnosti, povaze a determinantám politického aktivismu a sociologickým aspektům
bezpečnosti, například vztahu mezi bezpečností a osobní svobodou.
Hlavními tématy oddělení jsou:
• politické strany a stranický systém
• volby a volební chování
• politické postoje
• Parlament ČR
• občanská společnost a politický aktivismus
• sociologické aspekty bezpečnosti
Oddělení je zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a do řešení několika mezinárodních
projektů. Členové týmu zároveň organizují povolební výzkumy, přičemž spolupracují v mezinárodních
sítích Comparative Study of Electoral Systems a European Election Study.
Kontakt: tel.: +420 210 310 563, +420 210 310 237,
http://www.soc.cas.cz/oddeleni/sociologie-politiky
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12. NOVÁ ODBORNÁ LITERATURA, která si zaslouží vaši pozornost:
PRAVDA JE VYNÁLEZ LHÁŘŮ
PRAGMA, 2016
Heinz von Foerster (1911 – 2002), zakladatel
Biologické počítačové laboratoře, kde probíhal
výzkum problematiky teorie poznání - s následnou
spjatostí se směrem známým jako Konstruktivismus
(v oblasti filosofie, psychologie, biologie i sociologie a
dalších oborů). K těmto odborníků patří i dnes
zmíněný G. Bateson.

Jak skutečná je skutečnost? Jsou naše představy o
světě pouze výmysly, nebo se shodují s vnější
realitou? Je možné poznat pravdu? To jsou otázky, o
nichž ve svých rozhovorech debatují fyzik a filozof
Heinz von Foerster a vědec, zabývající se
problematikou médií, Bernhard Pörksen. Společně
pátrají po hranicích naší schopnosti poznávat,
diskutují o zdánlivé objektivitě našeho smyslového
vnímání, následcích terorismu pravdy a o tom, jak souvisí poznání s etikou, způsobem
uvažování a schopností dospět ke správným záměrům.

Zásadně doporučuji tuto publikaci všem studentům k prostudování.
-Jiří Kučírek-
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Odborná psychologická literatura
Autor: Jaromír Janoušek
Originální název: Psychologické základy verbální komunikace
Nejnovější vydání: Grada, 2016
ISBN: 978-80-247-4295-3
Počet stránek: 384
Publikace popisuje souvislosti mezi jazykem a lidskou psychikou, vliv
individuality, meziosobních vztahů, specifičnost ženské a mužské komunikace
a další otázky dorozumívání mezi lidmi.
Tematicky a způsobem zpracování je práce určena především odborníkům
věnujícím se této problematice, ale podnětná je i pro širší odbornou veřejnost
včetně studentů psychologie a dalších společenskovědních oborů (filozofie,
lingvistiky, sociologie a dalších).

Z pohledu psychologie
Autor: Ian Walker
Originální název: Výzkumné metody a statistika
Nejnovější vydání: Grada, 2016
ISBN: 978-80-247-3920-5
Počet stránek: 224
Výzkumné metody a statistika tvoří páteř všech psychologických studií,
přesto může být jejich osvojování problematické. Ian Walker, který přednáší
psychologii na Univerzitě v Bathu ve Velké Británii, vás přehledně a zároveň s
humorem provede základními kroky vedení výzkumného projektu, počínaje
jeho naplánováním a analýzou výsledků konče. Kniha zpřístupňuje základní
témata ve statistice a dokresluje je zajímavými příklady a vysvětleními.
Představuje proto prvotřídní text pro počáteční fáze studia statistiky. Zvýší
vaši sebedůvěru v chápání a při používání základních nástrojů
psychologického výzkumu.

Odborná psychologická literatura
Autoři: Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová
Originální název: Interkulturní psychologie
Nejnovější vydání: Grada, 2016
ISBN: 978-80-247-5414-7
Počet stránek: 312
Kniha představuje interkulturní psychologii jako mezioborovou disciplínu a
odpovídá na řadu aktuálních otázek: radikální náboženské proudy, imigrace,
etnické konflikty, zvládání kulturně odlišných situací. Je určena čtenářům,
kteří se zaměřují na oblast interkulturní psychologie, diplomacie, cestovního
ruchu, státní správy, nevládního sektoru. Nalezne však odezvu i u studentů
psychologie a dalších humanitních oborů a u všech, kdo se zajímají o
současnou situaci u nás i ve světě.
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Odborná psychologická literatura
Autor: Lenka Holá
Originální název: Mediace v teorii a praxi
Nejnovější vydání: Grada, 2016
ISBN: 978-80-247-3134-6
Počet stránek: 272
V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu
řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá
účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení.
Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její
samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky
mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých
oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací
rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož
specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké
množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými
mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům,
právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům,
sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace,
personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.
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INSIGNIE
VYSOKÉ ŠKOLY APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE

VŠAPs dál rozšiřuje své působení v nových
prostorách. Chce také povznést důstojnost
akademických obřadů.
Proto nechala vytvořit insignie školy, které budou
provázet všechny absolventy VŠAPs na slavnostních
promocích.
Rovněž bude vítat nové studenty při slavnostních
imatrikulacích v příštích 100 letech (ve skrytu si
myslíme, že to bude i doba mnohem delší).
Spřátelte se s ní a vzdejte jí poctu.
-rektor-
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