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Milé kolegyně, kolegové, studenti VŠAPs, příznivci i budoucí studenti naší 
vysoké školy, pracovníci se zájmem o aplikovanou psychologii z řad veřejnosti,  
 

věříme, že jste prožili krásné prázdniny a načerpali spoustu nových sil do dalšího studia  
a k práci. 

Redakce Newsletteru během léta intenzivně pracovala na dalším, letos již jeho čtvrtém 
vydání, které se Vám právě dostává do rukou. Prostřednictvím Newsletterů Vás pravidelně 
informujeme nejen o důležitých aktivitách vysoké školy, ale také o plánovaných akcích  
a dalších zajímavostech z různých oblastí aplikované psychologie. Doporučujeme Vám nové 
knihy, publikace a články k přečtení. Informujeme Vás o zajímavých veřejných přednáškách, 
kurzech, konferencích a psychologických výcvicích, kterých se můžete zúčastnit na VŠAPs  
i jinde. 

Našim čtenářům děkujeme za pozitivní reakce na vydání prvních tří Newsletterů. Vážíme si 
všech Vašich podnětů a budeme je postupně zařazovat v dalších číslech. Oceníme, když nám 
i nadále budete posílat své články, náměty, připomínky a nápady. 

V tomto čísle pokračujeme ve zveřejňování slavných METALOGŮ teoretika vědy  
a antropologa G. Batesona, tentokrát v rozhovoru na téma „O hrách a vážných věcech“.  

Dále si můžete přečíst dva komentáře z pera Prof. Ing. Zbyňka Pitry, DrSc., pedagoga naší 
vysoké školy. V první se věnuje tématu „Vytváření podmínek pro uplatňování kreativity 
pracovníků organizace v zájmu tvorby podstatných inovací“ a v druhém „Myšlenkovému 
experimentu a kreativní diskusi“. 

Nepřehlédněte prosím informace o celoživotním vzdělávání na VŠAPs a dvou certifikovaných 
výcvicích, připravených pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace – výcvik 
v koučování a výcvik v Rogersovské psychoterapii. 

Dnes Vám také představujeme dalšího významného partnera VŠAPs, nakladatelství GRADA 
Publishing, a.s. a přinášíme fotoreportáže z významných akcí školy a ze slavnostní promoce 
letošních úspěšných absolventů, která se konala 14. 7. 2016 v aule vysoké školy v Terezíně.  

Od příštího čísla se můžete těšit na novou rubriku „Rozhovory s akademickými pracovníky 
VŠAPs“ a mnoho dalších zajímavých informací. 

-redakce- 
 

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 vysokou školu  najdete také na Faceboku. 

http://www.vsaps.cz/
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RŮST, NEBO MÍT JISTOTU? 
 

Odkud pramení naše touha po jistotě? Myšlenka jistoty je charakteristická pro západní vědu 
a je spjatá výrazně s R. Descartem. Myšlenka jistoty se objevuje v okamžiku náboženských 
válek – kdy proti sobě stojí různé náboženské „pravdy“ a „jistoty“. Idea Zákona spočívá na 
představě jistoty. Například v čínském myšlení neexistuje výraz „přírodní zákon“. Ovšem 
existuje zde vědomí určité univerzální harmonie, kterou lze zkoumat kvalitativně, ale není to 
nic srovnatelného se západním pojetím přírodního zákona jako nutnosti. 

Chci se mít lépe, ale chci mít svou jistotu, to jsou dva 
„druhy“ sil, které máme stále v sobě. Jenže obojí mít nelze. 
Tendence směřování k  jistotě vychází i z naší existenciální 
úzkosti a je spjatá s obavou z budoucnosti, obavou 
z nejistoty všeho nového, obavou ze změny. Máme strach 
z podstoupení rizika, strach z vlastní odpovědnosti, 
svobody a vlastního kroku.  

Protože chtít dosáhnout něčeho, znamená vykročení od „jistoty“ k „růstu“. Teprve v tomto 
okamžiku začínáme postupovat, pronikat k plné funkční schopnosti všech svých tvořivých sil. 
A současně, což je podstatné, i k důvěře vůči vnějšímu světu. Jistota, setrvávání na svém 
„jistém“, znamená strach, nedůvěru, poraženectví. 

Osobně se vyvíjíme tehdy, jestliže naše radost z růstu a obava z jistoty je větší než strach 
z růstu a radost z jistoty. 

Jestliže se zdravý, nezastrašený člověk skutečně svobodně rozhoduje, pak většinou dojde 
k jednoznačnému rozhodnutí ve směru zdraví a rozvoje. Člověk, který roste, nechává za 
sebou jistotu jako závaží, které brání v růstu. 

Jednu jistotu ale potřebujeme, své rodinné zázemí, své přátele, dobré mezilidské vztahy.  

Bohužel většinou v nás zvítězí, v případě rozhodování, 
právě jistota. Odtud pramení ona častá zlomyslnost  
a nepřejícnost vůči těm, kteří dokázali zlomit pouto jistoty  
a vykročit směrem k růstu, směrem k rizikům. Ti, kteří chtějí 
vykročit, stojí před vlastním rozhodováním, svou 
odpovědností. Nikdo nemůže za druhého rozhodovat, 
protože by snížil, omezil jeho vlastní sebedůvěru, zbavil ho 
radosti ze zkušenosti, vlastního úsudku a následně  
i schopnosti rozlišovat a oprostit se od „svůdců“ jistot. 
Zůstat stát ve své jistotě (a stále si jen stěžovat), neznamená nic jiného, než osobnostní 
vyhořelost, duševní exitus. Růst ovšem není spojen jen s odměnou a radostí, nýbrž vždy  
i s mnoha vnitřními bolestmi.   

Každý krok těch, kteří vykročili směrem k růstu, je krokem do neznáma, a je proto možná  
i nebezpečný. Růst znamená vzdát se něčeho důvěrného, dobrého a uspokojivého. Často to 
může znamenat i rozloučení, oddělení se. Často to znamená vzdát se jednoduššího, lehčího  
a méně normálního běžného života a vyměnit jej za život namáhavější, odpovědnější a těžší. 

Pohyb dopředu se děje prostřednictvím ztrát jistot, vyžaduje proto odvahu, vůli, schopnost 
rozhodovat se. A pokud máte strach z vlastní slabosti či konkurence?  
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Mohu vás uklidnit – dokážete mnohem více, než si o sobě myslíte! Ale to „více“ dokážete  
až tehdy, když budete muset. Na počátku se ale musíte rozhodnout: chcete růst, vyvíjet se,  
či mít jistotu? Naše rozhodnutí je i naše budoucnost. 

Nikdo nemá nic dopředu dáno, osudově určeno, nikdo neví, jaké možnosti se mu objeví,  
či jak se sám zachová. 

 

PROTO NIKOHO PŘEDEM NEODSUZUJME A NIC NEPOVAŽUJME  
ZA NEMOŽNÉ, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS MÁ PŘÍLEŽITOST A VŠECHNO 

SE MŮŽE STÁT! 

 

-Jiří Kučírek- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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 umožňují studentům získat i prak-
tické 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 a poradenství. 

 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:  

Rektor VŠAPs vyhlásil poslední kolo přijímání 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 21. září 2016. 

Využijte poslední možnosti k přihlášení!  

Těšíme se na Vás! 

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

2.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zveme všechny zájemce o studium 
na další den otevřených dveří. 
V nových prostorách VŠAPs na 
adrese Akademická 409, Terezín, 
Vás rádi přivítáme dne:  
 

6. září 2016 (16 – 18 hodin).  
 

Přijďte se podívat a zeptejte 

se na vše, co Vás zajímá! 
 

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).  

POSLEDNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017:  

   6. ZÁŘÍ 2016 

 26. ZÁŘÍ 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 

Zasedání orgánů VŠAPs: 
- Akademická rada: Terezín, 14. 9. 2016, od 14:00 hodin.  
- Pedagogická rada: Praha, 15. 9. 2016, od 14:00 hodin 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoba bakalářských prací: 
- Termín konání SZZk: 21. 9. 2016 
- Promoce absolventů: 1. 10. 2016, od 10:00 hodin 

Zahájení akademického roku 2016/2017: 
- Slavnostní imatrikulace studentů: 1. 10. 2016, od 11:00 hodin 

2. společenský večer VŠAPs: 
- Kulturní dům v Terezíně: 24. 2. 2017, od 20:00 hodin 

http://www.vsaps.cz/


7 
 

2.4. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA VŠAPs 

Ve dnech 22. a 23. června 2016 se konaly na VŠAPs Státní závěrečné zkoušky a obhajoby 

bakalářských prací. Blahopřejeme všem 22 úspěšným absolventům k získání bakalářského 

titulu.   

Zde jsou jména pěti nejlepších studentů, kteří zakončili studium s vyznamenáním, tedy  

se získáním červeného diplomu: 

Elisabeth Maźniová – denní studium  Vilma Daníčková – kombinované studium 

Lucie Marešová – kombinované studium  Alexandr Rokos – kombinované studium 

Bohumila Schwarzová – kombinované studium  

 

FOTOREPORTÁŽ ZE STÁTNÍCH ZÁVEREČNÝCH ZKOUŠEK 
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2.5. SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ VŠAPs 

Slavnostní ceremoniál za přítomnosti významných představitelů akademické 
obce vysoké školy, představitelů města Terezín, úspěšných absolventů a jejich 
hrdých rodin a přátel se konal ve zcela zaplněné aule VŠAPs v Terezíně dne 
14. července 2016. Letošní absolventi měli privilegium jako první složit slib na 
nové umělecky ztvárněné insignie vysoké školy. 

Zde je několik fotografií ze slavnosti, kdy se z našich studentů stali absolventi. 
Celé album naleznete: http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Promoce_7-2016/ a na Facebooku 
školy můžete shlédnout také videoreportáž z promoce, kterou natočila regionální televize.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Promoce_7-2016/
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2.6. ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY 

Druhé číslo časopisu vyjde na začátku září 
2016. Můžete v něm najít kupříkladu články 
z oblasti psychologie práce, z lékařské 
psychologie a z dalších psychologických 
disciplín. Autoři článků jsou převážně 
psychologové, vysokoškolští pedagogové 
působící na univerzitách a vysokých školách 
v Čechách a na Slovensku. Další autoři rovněž působí ve vysokém školství v příbuzných 
oborech, ve kterých uplatňují poznatky z psychologie v praxi antropologie a managementu. 

Tištěnou verzi si můžete koupit za na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis 
v elektronické podobě získáte bezplatně na adrese: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-
psychologie/ 

 

2.7. OHLASY Z FESTIVALU ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE 

Symbióza VŠAPs s regionem se odrazila také v tom, že se škola stala 

partnerem květnového festivalu ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE. Aktivně 

jsme se zapojili do programu festivalu, určeného pro všechny, kteří mají 

chuť tvořit, sdílet a inspirovat se. Rektor VŠAPs, PhDr., Mgr. Štefan 

Medzihorský byl hostem panelových diskusí s názvem „Moudrost v nás“  

a „Cesta do mého srdce“. Škola připravila pro návštěvníky festivalu 

„psychohrátky“ a zájemci si mohli vyplnit a nechat vyhodnotit 

„psychotesty“ a za odměnu ochutnat „psychokoláčky“. Ohlas účastníků byl obrovský, a tak 

se u stánku VŠAPs často tvořila „fronta“ zájemců o další sebepoznání a seberozvoj.  

To se stalo podnětem k přípravě interaktivních kurzů „JAK ZVLÁDAT STRES“ (26. 9. 2016  

od 16 hodin – viz následující stránka) a „Jak být asertivní“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/
http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/
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2.8. NABÍDKA BRIGÁDY PRO STUDENTY V NIZOZEMSKU A NĚMECKU 

Personální agentura OTTO Czech s.r.o. (s licencí Úřadu 
práce ČR) nabízí legální zaměstnání v souladu s platnými 
právními předpisy v Nizozemsku a Německu. Brigády jsou 
skvělou příležitostí pro studenty toužící po praxi 
v mezinárodních společnostech a vylepšení cizího jazyka. 
Vše, co potřebujete, je alespoň základní znalost AJ nebo NJ 
a pozitivní přístup. 

Podrobné informace a podmínky naleznete na http://www.ottoworkforce.cz  

 

2.9. „JAK ZVLÁDAT STRES“ – INTERAKTIVNÍ KURZ V TEREZÍNĚ 

Termín: 26. září 2016 (16 – 20 hodin), 
Místo konání: VŠAPs v Terezíně 

Kurz spojený s nácvikem relaxačních technik a prevencí 
stresu vede rektor VŠAPs, PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský. 
Více informací na http://www.vsaps.cz/kurzy/  

Stres může snadno dostoupit nebezpečně vysoké hladiny. 
Možná si ani neuvědomujete, jak moc stres ovlivňuje i Vás. Můžete se však chránit tím,  
že se naučíte včas rozpoznat příznaky stresu z přetížení a podniknout potřebné kroky  
ke snížení a eliminaci jeho škodlivých účinků.  

 Přijďte na antistresový trénink, který Vám pomůže. 

 

2.10. SLEVA 20% NA VŠECHNY PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ GRADA 

Díky dlouholeté spolupráci VŠAPs předním nakladatel-
stvím odborné literatury jsme pro naše studenty 
připravili i v akademickém roce 2016/2017 výhodnou 
možnost nákupu publikací, a to nejen pro studium.  

Slevové kupóny si můžete vyzvednout na studijním 
oddělení VŠAPs v Terezíně. 

 

 

 

 

http://www.ottoworkforce.cz/
http://www.vsaps.cz/kurzy/
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3. POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPs 
 

ŠIKANA A KYBERŠIKANA 
Termín:    sobota 5. listopadu 2016, 16 – 18 hod.  

Přednáší: PhDr. Miroslav ČEDÍK 

Miloslav ČEDÍK je akademický pracovník VŠAPs, speciální 
pedagog – etoped, akreditovaný supervizor a video-
trenér, lektor, akreditovaný certifikátor pro oblast 
primární prevence. Psychoterapeut a poradce pro kompli-
kované 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 široká možnost 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. 

 

MOBBING A JEHO HROZBY 
Termín:    sobota 3. prosince 2016, 16 – 18 hod.  

Přednáší: Mgr. Michaela ŠVEJDOVÁ 

Michaela ŠVEJDOVÁ je andragožka, nezávislá poradkyně  
a konzultantka v oblasti šikany na pracovišti, PR a osobního 
rozvoje. Mobbingem se zabývá od roku 2009. V roce 2012 
založila informační portál sikanavpraci.cz, následně také 
založila Mobbing Free institut a Mobbing free poradnu. Věnuje se více jak 17 let Public 
Relations a komunikaci, tento obor vyučovala i na University of New York in Prague. V práci  
s klienty jí pomáhá také 10letá konzultační činnosti v oblasti osobního rozvoje a duševní 
hygieny. V této době se věnuje osvětové činnost vedoucí ke zdravé, uvědomělé a odpovědné 
společnosti. Je iniciátorkou a pořadatelkou kulturně-vzdělávacího festivalu ALLFESTIVAL.  

 Přijďte na zajímavou přednášku a následnou diskusi s odbornicí na šikanu v práci. 
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4. Z ODBORNÉ ČINNOSTI PEDAGOGŮ VŠAPs 
 

Významný publikační úspěch  
Pedagog VŠAPs a odborník na multikulturalitu, PhDr. Martin Kuška, Ph.D., publikoval 
koncem června 2016 odborný článek v časopise Frontiers in Psychology (patřící do nejvyšší 
kategorie impaktovaných časopisů a je druhým nejcitovanějším psychologickým časopisem 
na světě). Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde: http://goo.gl/9Gstvc   
 

Projekt pomoci ohrožených dětem 
Šest videozáznamů, na jejichž vzniku se podílel také akademický pracovník 
VŠAPs, PhDr. Miroslav Čedík, vzniklo jako součást projektu, zaměřeného 
na práci mobilních týmů zapojených do pomoci ohroženým dětem.  
Klikněte pro přehrání: http://bit.ly/strep_projekt  
nebo https://www.youtube.com/channel/UCXphB6EmaeIuUtMpCNuyEqw  

PROHLÉDNĚTE SI ZKUŠENOSTI ODBORNÍKŮ!  
 

 

5. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs 
 

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně připravila pro zájemce o další rozšiřování  
a prohlubování kvalifikace výcviky v koučování a v Rogersovské psychoterapii, které jsou 
garantovány a certifikovány VŠAPs, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního 
vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

 

5.1. VÝCVIK V KOUČINGU  

Roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu bude zahájen 
v sobotu 22. října 2016 v 9:00 hodin v budově VŠAPs Terezíně. 

Program a rozsah výcviku je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi 
mohli zažádat o základní stupeň akreditace u České asociace koučů 
(ČAKO). 

Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor a vysoko-
školský pedagog (na VŠAPs přednáší předmět Koučink a mentorink) se 17-ti letou 
praxí v koučování a ve výuce koučování. 

Přihlášku, bližší informace o programu, termínech, ceně a reference naleznete 
na webových stránkách školy: http://www.vsaps.cz/kurzy/.  

Vybrané reference z ročního výcviku koučování 2015/2016 
Poznat sám sebe, vidět svět a životní události v širších souvislostech a největší úspěch vidět  
ve vlastních výsledcích své práce a v kladném působení v životech ve svém okolí. Koučink pro mě 
znamená další nabytí životních zkušeností a jsem ráda, že mám příležitost ve spolupráci s vynikajícím 
koučem Mgr. Petrem Růžičkou touto cestou jít. Všem upřímně doporučuji. (Bc. Štefanie Štětinová) 

Udělala jsem výborné rozhodnutí, že jsem tento kurz absolvovala. Atmosféra v kurzu byla skvělá. Petr 
mi seděl jako člověk a také jako kouč. Přínos kurzu – pozitivní myšlení, nové možnosti, hlubší 

http://goo.gl/9Gstvc
http://bit.ly/strep_projekt
https://www.youtube.com/channel/UCXphB6EmaeIuUtMpCNuyEqw
http://www.vsaps.cz/kurzy/
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přemýšlení o sobě i druhých lidech, nové a lepší postoje, větší kompetentnost pro pomáhající 
profese. Moc děkuji. Všem doporučuji. (Karin) 

Velice přínosný a zajímavý kurz. Jsem moc rád, že jsem se rozhodl pro tento výcvik. Otevřelo mi to 
další možnosti v životě. (Petr Pačes) 

Kurz koučování s Mgr. Petrem Růžičkou byla nejlepší investice v mém dosavadním životě. Tato 
metoda mě naučila přemýšlet o věcech jinak. Věří, že každý má v sobě skrytý potenciál a klíčem pro 
jeho odemknutí je vždy on sám. A já měla tu čest se díky tomuto kurzu stát oním průvodcem po této 
cestě, která dokáže posunout člověka z bodu kde právě je, do bodu, kde by skutečně chtěl být. Kurz 
nebyl žádný nudný seminář, všechny poznatky jsme praktikovali v praxi zábavným způsobem a já 
sama díky tomu zjistila mnoho zajímavých věcí o sobě samé. Pan Růžička byl skvělým, milým  
a podporujícím mentorem, vysvětloval nám všechno tak zajímavým způsobem, že člověk „hltal“ 
každé jeho slovo. Chtěla bych mu tímto velmi poděkovat za tuhle jedinečnou příležitost a zároveň 
bych chtěla poděkovat i ostatním členům kurzu za motivující a podporující atmosféru, ve které se 
člověk nebál být sám sebou. (Dominika Gregorová) 

 

5.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII 

Certifikovaný třísemestrální výcvik psychoterapie bude 
zahájen v únoru 2017 a je určen stávajícím studentům  
a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie, 
kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti 
psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského 
přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci 
ve své profesi. 

Přihlášku, bližší informace o programu, termínech a ceně 
naleznete na webových stránkách školy: 

                                                                 http://www.vsaps.cz/kurzy/ 

 

 

6. VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ AKCE, PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, KURZY  

 
 MUZEUM FRANTIŠKA JOSEFA I. 

Navštivte soukromé Muzeum F. Josefa I., které 
sídlí ve stejné budově jako VŠAPs – v bývalých 
dělostřeleckých kasárnách v Terezíně. 
Otevřeno: úterý až neděle, 10 – 16 hodin 
Více informací na www.franz-josef.cz  

 

Za účel a poselství tohoto muzea jeho 
zakladatel považuje v prvé řadě narovnání 
pokřiveného náhledu na období vlády 
Františka Josefa I. Nabízí skutečný pohled  
na historické události nezkreslené předchozími 
režimy, znovuvzkříšení zapomenutého umění lidských rukou a snahu o pohled na hodno-
ty, které nám zanechal svou činností František Josef I. a jeho doba.  

http://www.vsaps.cz/kurzy/
http://www.franz-josef.cz/
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 JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2016 
30. 9. (od 19 hodin) a 1. 10. 2016 (do 20 hodin)  
Tradiční oslavy založení města Terezína se zaměřením  
na jeho vojenskou historii. Vojenský pochod, vojenské 
přehlídky, ukázky vojenského výcviku. Hlavním bodem 
programu bude dobytí dělostřelecké baterie. Dále vás čeká 
staročeský jarmark a noční souboje.  
Velkolepá podívaná pro příznivce historie a staré vojenské 
techniky. Těšit se můžete na historické jednotky, které  
se představí při přehlídce a vzájemném střetu uvnitř 
pevnosti. Jistě Vás zaujme historická válečná technika  
i vojenský tábor a konečně i samotná císařovna Marie 
Terezie a císař Josef II., včetně jejich dávného nepřítele 
pruského císaře, Fridricha II. Velikého.  

 

 TEREZÍNSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 
Stále ještě máte šanci stihnout dva termíny varhanních 

koncertů v kostele Vzkříšení páně Terezíně:  

21. září 2016 a 5. října 2016 v 18 hodin 

Nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru! 

 

 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 

 
 ZAŽÍT MĚSTO JINAK: „SPOLEČNĚ TVOŘÍME MĚSTO, VE KTERÉM CHCEME ŽÍT“  

Město Terezín se připojilo k celorepublikovému projektu 
sousedských slavností. Zažít město jinak jsou slavnosti, 
jejichž náplň vytvářejí obyvatelé daných lokalit. Jsou 
založeny na principu společného sdílení veřejného prostoru, 
vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních 
organizátorů a dalších subjektů. Důvodem konání slavností 
je, aby obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání 
svého okolí a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech 

budou mít hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní 
podniky, organizace, školy, spolky apod. 

Termín:   neděle 18. září 2016, 13 – 20 hodin 
Místo:  Terezín – altán ve Smetanových sadech (vedle budovy VŠAPs) 

Vysoká škola aplikované psychologie se s radostí připojuje k dobrovolným organizátorům 
této zajímavé akce. Obyvatelům města Terezín a návštěvníkům akce poskytneme 
možnost vyzkoušet si psychotesty a po jejich vyhodnocení pro zájemce také krátkou 
konzultaci s psychologem. Nabídneme také zábavné psychohrátky, sloužící k lepšímu 
sebepoznání.                               PŘIPOJTE SE K NÁM A PŘIJĎTE PODPOŘIT DOBROU VĚC! 

http://www.kreatos.philosophy.cz/
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7. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY VŠAPs 

Nakladatelství GRADA PUBLISHING, a.s. patří k dlouho-
letým partnerům Vysoké školy aplikované psychologie, 
pro jejíž studenty poskytuje zajímavou slevu ve výši 20 % 
na všechny vydávané publikace. 

Představení, historie 
Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence 
vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, 
počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské 
republice.  

K dnešnímu dni GRADA vydala téměř 8.000 novinek v celkovém nákladu více než 16 milionů knih. 
Nabídka společnosti GRADA pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí 
lidské činnosti. Ročně produkuje cca 400 novinek ve více než 29 oborech asi v 90 edičních řadách.  

Knižní oblasti 
V její produkci jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, 
manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře  
a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně 
odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život a nově  
i knihy z oblasti beletrie a dětské literatury. 

Cíl a poslání 
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti 
aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné 
kvalitě, včas, v optimální formě a rychlé dostupnosti. Autory knih se značkou GRADA jsou proto 
nejlepší čeští odborníci v daných oblastech. GRADA vydává také mnoho překladů významných 
zahraničních titulů. Z nabídky GRADA si tedy pro svou práci potřebné znalosti vyberou nejen 
vynikající experti a přední odborníci, ale veškerá odborná veřejnost včetně studentů všech stupňů 
škol a také pro řadu všeobecně praktických témat a publikací i široká veřejnost. 

Novinky 
Od roku 2015 společnost postupně expanduje do dalších oblastí. Jako první v tomto roce 
představila speciální značku COSMOPOLIS, která čtenářům přináší zahraniční i českou beletrii všech 
žánrů. Druhou v řadě uvádí značku pro dětskou knihu s názvem BAMBOOK. Ta představuje dětským 
čtenářům české i zahraniční autory a ilustrátory. Třetí značkou je ALFERIA, literatura poznání,  
a knihy z oblasti rozvoje osobnosti, harmonie duše a těla, a alternativního vědění. 

Ocenění 
Společnost GRADA Publishing je každoročně zařazena mezi 100 nejvýznamnějších firem ČR podle 
žebříčku prestižní organizace Czech top 100. V roce 2015 získala mimo jiné uznávané globální 
ocenění Czech Superbrands a ocenění Czech Stability Awards s hodnocením AA. Knihy vydané  
v GRADĚ získávají mnoho ocenění jak prestižních organizací, tak veřejnosti. 

VŠAPs a GRADA 
V roce 2015 uzavřela VŠAPs s nakladatelstvím GRADA smlouvu o vydání kolektivní monografie 
s názvem „APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE V 21. STOLETÍ“. Autoři monografie jsou akademičtí 
pracovníci VŠAPs. Vlastní vydání monografie se řídí edičním plánem nakladatelství GRADA. 
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8. GREGORY BATESON  

Gregory Bateson  (1904 – 1980) anglický sociální antropolog  
a teoretik vědy.  

O životě a díle tohoto vědce jsme již podrobněji psali 

v předchozím Newsleteru č. 3. Gregory Bateson se proslavil také 

stručnými a provokativními definicemi, jež přešly i do běžného 

jazyka. Většina jeho děl není také psána akademickou formou, což 

mu vyneslo kritiku ze strany redukcionistické vědy ascientistů, 

přestože Bateson sám také kritizoval iracionalismus a esoteriku 

například studentského hnutí.  

Známé jsou citáty Gregory Batesona, z nichž jsme pro Vás vybrali tyto: 

 „Mapa není totéž co krajina a název není totéž co označovaná věc.“ 

 „Jazyk obvykle zdůrazňuje jen jednu stránku věci. Dvojí popis je lepší než jeden.“ 

 „Informace je ten rozdíl, na němž záleží (the difference that makes difference).“ 

 „Moc korumpuje nejrychleji ty, kdo na ni věří, a ti o ni také nejvíc stojí. Náš demokratický systém 
má sklon dávat moc těm, kdo po ní nejvíc touží, a usnadňuje těm, kdo o ni nestojí, aby se jí vyhnuli. 
To není to nejlepší uspořádání, pokud moc nejvíc korumpuje ty, kdo na ni věří a chtějí ji.“ 

 „Živočich, který zvítězí v boji s prostředím, zničí sám sebe.“ 

 „Největším problémem na světě jsou výsledky, plynoucí z rozdílu mezi tím, jak funguje příroda a jak 
lidé myslí.“ 

 

Přinášíme další slíbený Metalog G. Batesona (rozhovoru, který vedl se svou dcerou).  

Metalog: O HRÁCH A VÁŽNÝCH VĚCECH 
 

Dcera: Tati, bereš tyhle naše rozhovory vůbec vážně? 

Otec: Samozřejmě. 

D: Není to jen nějaká hra, kterou se mnou hraješ? 

O: Bůh chraň… ale je to určitá forma hry, kterou hrajeme společně. 

D: Takže je nebereme vážně! 

O: Nejdřív mi musíš vysvětlit, co rozumíš pod pojmy „vážný“ a „hra“. 

D: No… když se… vlastně nevím. 

O: Když se co? 

D: Myslím… myslím, že já je beru vážně, kdežto pro tebe jsou jenom hra… 

O: Tak počkej. Zamysleme se nad tím, co je na „hře“ a „hraní“ špatného a co dobrého. 
Zaprvé – nezáleží mi – tedy ne moc – na tom, zda vyhraju nebo prohraju. Když mě svými 
otázkami zaženeš do úzkých, pak se ovšem snažím myslet správně a jasně říkat, co mám  
na mysli. Ale nepodvádím a nenastražuji ti žádné léčky. Nejsem v pokušení hrát nepoctivě. 
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D: To je ono. Ty to nebereš vážně. Pro tebe je to jenom hra. Lidé, kteří podvádějí, prostě 
nevědí, co je to hrát. Berou hru smrtelně vážně. 

O: Ale ona je něco vážného. 

D: Ne, není – pro tebe není. 

O: Protože se nesnažím podvádět? 

D: Ano – částečně proto. 

O: A copak ty chceš podvádět a blufovat pořád?  

D: Ne – samozřejmě že ne. 

O: Takže? 

D: Ale tati – to ty nikdy nepochopíš. 

O: Myslím, že ne. Podívej, právě jsem si připsal v našem rozhovoru několik bodů, protože 
jsem tě přiměl, abys uznala, že ani ty nechceš podvádět – a pak jsem toto doznání spojil  
se závěrem, že z toho plyne, že ani ty nebereš naše rozhovory „vážně“. Nebyl to svým 
způsobem podvod? 

D: Ano – svým způsobem ano. 

O: Taky si myslím. Promiň. 

D: Podívej tati – kdybych podváděla nebo chtěla podvádět, pak by to znamenalo, že to, o čem 
mluvíme, neberu vážně. Že s tebou jenom hraji nějakou hru. 

O: Ano, to dává smysl. 

D: Ale vždyť to vůbec smysl nedává, tati. To je jen hrozný zmatek. 

O: Ano – zmatek – ale přesto to dává svým způsobem smysl. 

D: Jak to tati? 

O: Počkej chvilku. To je totiž dost vážná otázka. Za prvé – myslím, že se v těchto rozhovorech 
někam dostáváme. Mám je velmi rád a myslím, že ty taky. A taky si myslím, že kdybychom 
oba mluvili celou dobu jenom přísně logicky, nikdy bychom se nikam nedostali. Jenom 
bychom papouškovali všechna stará klišé, která všichni opakují už několik set let. 

D: Co je to klišé, tati? 

O: Klišé? To pochází z francouzštiny a myslím, že původně užívali toto slovo tiskaři. Když tiskli 
větu, museli vzít jednotlivá písmena a vsadit je do jedné drážky. A slova a věty, které lidé 
často používali, měli tiskaři předem připravena. A tyto předem připravené věty nazývali klišé. 

D: Teď jsem zapomněla, co jsi to o klišé říkal předtím, tati. 

O: Ano – mluvil jsem o zmatcích, do kterých se v našich rozhovorech někdy dostaneme a jak 
tyto zmatky dávají určitý smysl. Kdybychom se do těchto zmatků a slepých uliček 
nedostávali, bylo by to jako hrát karty, aniž bychom je předem zamíchali. 

D: Ano, tati – ale co to bylo o těch předem připravených spojeních slov? 

O: Klišé? No – to je to samé. Všichni máme předem připravenu řadu frází a myšlenek, tak 
jako má tiskař předem připravena určitá spojení slov. Ale pokud chce tiskař tisknout něco 
nového – řekněme něco v jiné řeči – pak musí všechna tato stará spojení písmen a slov zrušit. 
Stejně tak, pokud chceš přijít na něco nového, na nějaké nové myšlenky, musíš zrušit 
všechny předem připravené myšlenky a jejich útržky promíchat. 
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D: Ale tati, ten tiskař přece nesmíchá ta písmena úplně, ne? Nenasype je přece jen tak  
do jednoho pytle. Spíše je roztřídí, každé slovo na své místo – všechna „a“ do jedné přihrádky, 
všechna „b“ do druhé, „čárky“ do další a tak dál. 

O: Ano, to máš pravdu. Protože to by se z toho mohl zbláznit, jak by se snažil najít „a“, kdyby 
ho potřeboval. 

O: Nad čím teď přemýšlíš? 

D: Ne – je to tím, že je tu teď moc otázek najednou.   

O: Například? 

D: No, chápu, co myslíš tím, proč musí někdy nastat určitý zmatek, 
abychom byli schopni přijít na něco nového. Ale přemýšlím o tom 
tiskaři. Ten musí mít svá písmena roztříděna i poté, co zrušil všechna 
předem přichystaná slova. A přemýšlím nad našimi zmatky. Musíme i my 
udržovat kousky našeho myšlení v nějakém pořádku, abychom se z toho nezbláznili? 

O: Ano, myslím, že ano – ale nevím, jaký typ pořádku to je. To je pekelně těžká otázka. 
Myslím, že odpověď na tuto otázku dnes nenajdeme. 

O: Říkala jsi, že je tu „řada otázek“. Máš nějakou další? 

D: Ano – o hrách a vážných věcech. S tím jsme přece začali a mně není jasné, jak a proč jsme 
se dostali k povídání o zmatcích, do nichž se dostáváme. To, jak všechno pleteš dohromady – 
není to svým způsobem podvádění? 

O: Není, to tedy rozhodně není. 

O: Přišla jsi se dvěma otázkami. A určitě existuje řada dalších… Začali jsme tím, že ses ptala 
na naše rozhovory – jestli je bereme vážně. Nebo jestli je to jen nějaká hra. A cítila ses 
dotčena při pomyšlení, že ty je vážně bereš, zatímco pro mě by to mohla být jen hra. Zdá se 
mi, že rozhovor je hrou tehdy, jestliže se jej účastní osoba v určitém emočním rozpoložení 
nebo s určitým přístupem – a že nejde o „hru“, pokud jsou jeho pocity nebo přístup jiné. 

D. Ano, protože ty přistupuješ k našim rozhovorům jinak, než já… 

O: Takže, kdybychom je oba považovali za hru, pak by bylo vše v pořádku? 

D: Ano, samozřejmě. 

O: Takže se zdá, že musím vysvětlit, co chápu pod pojmem „hra“. Vím, že beru vážně – ať už 
to znamená cokoli – to, o čem se spolu bavíme. Mluvíme o různých nápadech a myšlenkách. 
A vím, že si s těmito myšlenkami pohrávám, abych jim porozuměl a abych je spojil 
dohromady. „Hraji“ si s nimi v tom smyslu, v jakém si dítě hraje s kostkami, když staví dům.  
A dítě, které staví dům z kostek, bere tuto činnost velice vážně. 

D: Ale je to hra, tati? Myslím, hraješ ji proti mně? 

O: Ne. Beru to tak, že hrajeme spolu proti těm kostkám – myšlenkám. Někdy, pravda, trochu 
soutěžíme – o to, kdo první dostane další myšlenku na správné místo. A někdy trochu 
útočíme na některou část stavby toho druhého, nebo se já snažím ochránit svou část stavby 
proti tvé kritice. Ale nakonec stavíme vždycky společně myšlenky tak, aby naše stavba stála 
pevně. 

D: Tati, má to naše povídání nějaká pravidla? Rozdíl mezi hrou a obyčejným hraním je v tom, 
že hra má pevná pravidla. 
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O: Ano, nech mě o tom přemýšlet. Myslím, že máme určitý druh pravidel… a myslím si, že  
i dítě stavící si dům z kostek se musí řídit určitými pravidly. Kostky samy vytvářejí určitá 
pravidla. V některých pozicích drží, v jiných se sypou. A bylo by určitým druhem podvodu, 
kdyby je to dítě slepilo lepidlem, aby udrželo kostky v takových pozicích, v nichž by se 
normálně rozsypaly. 

D: Ale jakými pravidly se řídíme my? 

O: No, myšlenky, s nimiž si hrajeme, vyžadují určitá pravidla. Existují pravidla, podle kterých 
se mohou myšlenky navzájem podporovat. A pokud jsou nevhodně spojeny, pak se celá 
stavba zřítí. 

D: Takže lepidla nepoužíváme, tati?   

O: Lepidla ne. Jen logiky. 

D: Ale říkal jsi, že kdybychom mluvili přísně logicky, pak 
bychom se nezapletli do žádných zmatků a nemohli bychom 
přijít na nic nového. Dostali bychom se jenom k předem 
připraveným závěrům. Jak jsi jim říkal? 

O: Klišé. Ano. Klišé drží dohromady jen pomocí lepidla. 

D: Ale ty jsi mluvil o logice, tati. 

O: Ano, já vím. Už se v tom zase motáme. Ale opravdu nevím, jak se z tohohle zmatku 
dostaneme. 

D: A jak jsme se dostali do něj, tati? 

O: Dobrá, zkusme se vrátit po svých vlastních stopách. Mluvili jsme o „pravidlech“ našich 
rozhovorů. A já jsem řekl, že si s myšlenkami hrajeme podle pravidel logiky… 

D: Tati, nebylo by lepší, kdybychom měli těch pravidel o něco více a dodržovali je o něco 
přísněji? Pak bychom se nemuseli zamotávat do těchto zmatků. 

O: Ano. Ale počkej. Ty myslíš, že se do těchto problémů dostáváme proto, že nedodržujeme 
pravidla, která nemáme. Nebo jinak. Že by se dala najít pravidla, která by nás uchránila před 
zmatky, pokud bychom je dodržovali. 

D: Ano tati, k tomu přece pravidla hry slouží. 

O: Ano, ale chceš změnit naše rozhovory na hry tohoto typu? To si raději zahrajme kanastu – 
to je taky docela zábava. 

D: Ano, to máš pravdu. Můžeme si zahrát kanastu, kdykoli se nám zachce. Ale teď bych se 
raději věnoval této hře. Jenom nevím, o jaký typ hry vlastně jde. Ani jaký typ pravidel vlastně 
má. 

O: A přesto ji už nějakou dobu hrajeme. 

D: Ano. A baví nás to. 

O: Ano. 

O: Vraťme se k té otázce, kterou jsi už položila a o které jsem řekl, že na ni dnes odpověď 
nenajdeme. Mluvili jsme o tom, že tiskař zruší svá klišé a ty jsi namítla, že i pak určitý 
pořádek v písmenech zachová – aby se z toho nezbláznil. A pak ses zeptala: „Jaký druh 
pořádku v myšlenkách potřebujeme, abychom se z toho nezbláznili, když se zamotáme  
do zmatků?“ Připadá mi, že pojmem „pravidla“ označujeme právě tento typ pořádku. 
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D: Ano – a „podvádění“ nás do těchto zmatků přivádí. 

O: V jistém smyslu ano. To je pravda. Až na to, že celý smysl této hry je, abychom se  
do nějakého zmatku dostali a abychom se z něj nějak vymotali. Kdyby těchto zmatků nebylo, 
pak by se naše „hra“ nijak nelišila od kanasty nebo šachů – a to přece nechceme. 

D: Ale to ty určuješ ta pravidla, tati? Je to fér? 

O: Tohle, dcero, je nízké obvinění. A asi unfér. Ale vezmu to, jak jsi to řekla. Ano, jsem to já, 
kdo určuje ta pravidla – konec konců nechci, abychom se zbláznili. 

D: Dobrá. Ale tati, měníš někdy ta pravidla? Aspoň občas? 

O: Hm, další nízké obvinění. Ano, dcero, měním je neustále. Ne všechna, ale některá z nich 
ano. 

D: Pak bych si aspoň přála, abys mě předem upozornil na to, že se je chystáš změnit! 

O: Hmm – no ano. To bych sám rád; ale tak to není. Kdyby se to podobalo šachu nebo 
kanastě, mohl bych ti vysvětlit pravidla a pak bychom mohli přestat hrát a prodiskutovat je. 
A pak bychom mohli začít hrát podle nových pravidel. Ale jaká pravidla bychom dodržovali 
mezi tím? Během diskuse o nových pravidlech? 

D: Tomu nerozumím. 

O: Ano. Háček je totiž v tom, že smyslem těchto 
rozhovorů je na tato „pravidla“ přijít. Podobá se to životu 
– hra, jejímž smyslem je objevit pravidla, která se neustále 
mění a proto jsou neobjevitelná. 

D: Ale to bych pak nemluvila o hře, tati. 

O: Možná ne. Já bych to hra nazval, nebo možná spíš „hraní“. Určitě to není něco jako 
kanasta nebo šachy. Spíše se to podobá tomu, co spolu provádějí koťata nebo štěňata. 
Možná, nevím. 

D: Tati, a proč si koťata a štěňata hrají? 

O: To nevím – to tedy opravdu nevím. 

 

9. DESATERO JAK VYJÍT ZE SVÝMI PODŘÍZENÝMI  

Princip hierarchie, na němž je vždy založeno rozdělení mezi ty, kteří 
jsou nahoře a těmi, co jsou pod vámi, nás provází celý život. I ten, kdo 
je šéfem, má nad sebou jiného šéfa, a tak to postupuje stále vzhůru. 
Cestou opačným směrem se zvyšuje ale počet těch, kteří jsou 
podřízeni poslednímu šéfovi v této sestupné řadě. Od podřízených 
očekáváme uznání a respekt, k nadřízeným se chováme naopak 

s respektem a uznáním. Můžeme se takto zlomyslně uspokojit, když víme, že váš šéf se vždy 
částečně obává svého šéfa. Podniková hierarchie je obdobná jako rodinná hierarchie, také je 
někdo mluvčí, někdo hýbe cizí hlavou a někdo je autoritou v pozadí. 
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1. Nemyslete si, že jmenováním do vedoucí funkce automaticky ostatní kolegové a spolu-

pracovníci si budou myslet, a hlavně si nesmíme myslet sami, že jsme náhle moudřejší  
a zajímavější.  

Ve většině případů pochvalné pokyvování nad vašimi poznámkami je pokyvováním nad 
autoritou místa vedoucího (osoba se může změnit, respekt mají podřízení zejména před 
místem). Respekt vůči nám ze strany podřízených u většiny lidí vyvolá pocit důležitosti  
a nepostradatelnosti, první krok ke svému zesměšnění. Podřízení velmi bystře rozpoznají 
povýšenectví a náznaky distance – výsledkem je, že si vás budou vážit pouze formálně. Nikdo 
neudělá více, než musí. 

Nejlepší je získat neformální autoritu u svých podřízených a ta není spjata se jmenovacím 
dekretem, ale s vaší osobností.  

2. Pokud chceme vyjít se svými podřízenými, musíme je motivovat. Motivace je vnitřní 

podnět, jenž jednotlivce podněcuje k akci, aby dosáhl stanoveného cíle a uspokojil tak svoji 
potřebu.  

Uvedeme si nejdůležitější motivační oblasti, které podřízení oprávněně očekávají: 

 Pracovní rozvoj a pracovní jistota 
 Povýšení 
 Plat a odměny, provize a jiné finanční zisky 
 Získávání nových dovedností   
 Pocit užitečnosti, důležitosti 
 Status  
 Moc 
 Respekt 

Pokud budete přehlížet tyto potřeby podřízených, nemůžete očekávat žádnou loajalitu. 

3. Když jste šéfem, musíte motivovat své podřízené, aby vás nepomlouvali, udělali více, 

než se očekává a byli spjati s institucí, která je zaměstnává.  

Pokud budete spolupracovníky motivovat, budou se o vás dobře vyjadřovat a udělají vždy 
více práce, než kolik musí. Proč bychom ostatně nepomohli a neudělali více pro někoho, kdo 
si nás váží a dokáže dokonce i naslouchat, a zejména nedemonstruje svoji roli šéfa. 

Jak motivovat své podřízené: 

 Vždy pochvalte své podřízené za dobře vykonanou práci. Tj. musí existovat nejen 
negativní zpětná vazba (když něco pokazíme a jdeme na kobereček), ale také i pozi-
tivní zpětná vazba (vždy a pokaždé pochválit za dobře odvedenou práci a nemyslet si, 
že je to přece jejich povinnost). 

 Pravidelně se ptejte spolupracovníků a podřízených na jejich názory. 
 Starejte se pečlivě o to, aby podřízení byli včas a dobře o všem informováni. 
 Dávejte vždy dobrý osobní příklad. I spolupracovníci budou dělat to, co vy děláte a ne 

co mluvíte. 
 Mluvte s podřízenými o jejich požadavcích. 
 Dejte vždy na vědomí svému podřízenému, jak je důležitý nejen pro vás, ale celou 

firmu. 
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 Dávejte odpovídající vedení jeho či její pracovním činnostem. 
 Vždy vhodně načasujte konstruktivní kritiku a vsuňte ji mezi pochvaly. Je bohužel 

v našich podmínkách zvykem nejdříve uvádět špatné výsledky a nakonec jako 
bonbónek útěchy vsunut pár dobrých slov o naší práci. Však to známe ze školy. 

 Nikdy nedopusťte, aby se váš podřízený cítil opuštěný a bezradný. 

4. A nyní uvedeme souhrn nejdůležitějších oblastí, které naopak nemotivují vaše 

podřízené: 

 Zejména fakt, že dotyčný člověk vykonává práci, zaměstnání, které se pro něj nehodí. 
Jinak řečeno, jde o kvalitního člověka, ale na nesprávném místě. 

 Absence potřebných a nutných informací. 

 Neproduktivní rivalství, řevnivost. 

 Nekvalitní a neodpovídající školící program pro pracovníky. 

 Nedostatečné či chybné počáteční zaškolení. 

 Krizový management. 

 Špatná komunikace mezi lidmi. 

 Nespokojenost s platem a odměnami. 

 Neodpovídající pracovní podmínky. 

 Termíny, které nelze stihnout. 

 Příliš jednoduchý úkol. 

 Nejasné normy. 

 Nedosažitelné úkoly. 

 Přílišná rivalita a soupeření mezi podřízenými. 

 Absence pozitivní zpětné vazby. 

5. Nikdy nemůžete dlouhodobě podřízené motivovat zvnějšku. Můžete však dlouhodobě 

podporovat uvolňování jeho vnitřní motivační energie. To přepokládá dobře znát své 

podřízené. 

Nezapomeňte, že kdo na práci hledí jen jako na zdroj výdělku, přestává 
pracovat, jakmile si vydělal svou mzdu. 

Pro koho je práce vnitřní hodnotou, ten pracuje, pokud může. 
Opakování stále stejného úkolu vždy vaše podřízené znudí a otráví.  

6. Pokud přijímáte nové spolupracovníky, své další podřízené, tak nezapomínejte  

na pygmalion efekt, golem efekt, typizování a preferenční postoje. 

Pygmalion efekt znamená, že s novým příchozím pracovníkem se okamžitě obvykle očekávají 
pozitivní změny. Golem efekt je opačný úsudek, vůbec neočekáváte žádné změny k lepšímu. 
Typizování na pracovišti znamená unáhlené a zavádějící dělení podřízených na určité 
negativní typy: je to „ moula“, „ lenoch“, „ na to nemá“ atd. Preferenční postoje je unáhlené 
celkové pozitivní hodnocení podřízených pouze na základě jen některých dílčích pozitivních 
vlastností, například „má výborné a obratné vystupování“, „dokáže výborně zvládat 
konkrétní operaci“ apod. 
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7. Nezapomínejte, že vaši podřízení vám jsou podřízení pouze a jen v zaměstnání  

na určitou dobu. Tj. pokud chcete vyjít se svými podřízenými, tak musíte respektovat také  

i to, že mají svůj osobní život, povinnosti a vlastní styl života. Každý člověk má právo  

na privát, soukromí. Proto dobrý šéf, který chce vyjít s podřízenými, nikdy zbytečně 

neproniká do soukromí svých zaměstnanců a naopak nerozkrývá své osobní soukromí.  

Vyprávět na pracovišti své osobní soukromé historky z rodinného či partnerského života  
je fatální chybou, protože jakmile se o vás rozšíří pověst nestálého, člověka, který nezvládá 
své osobní a rodinné problémy, snižuje se vám šance na další postup. 

8. Banální chybou je zaplétat se do milostných sítí se svými podřízenými, protože  

je následně jen málo řešení.  

V případě, že přestanou být milenci či milenkami, stávají se potenciálními rizikovými 
osobami, které ohrožují strukturu organizace a vaši roli šéfa. Vztah, o němž se ví, ohrožuje 
autoritu, výrazně demotivuje ostatní podřízené, protože vidí nezasloužené výhody u některé 
osoby. Navíc se vytváří další mocenské centrum, které je již částečně mimo vás. Nemůžete  
se chovat již stejně ke všem spolupracovníkům, podřízeným. Jeden či jedna preferovaná 
osoba takto rozloží kohezi, soudržnost pracovní skupiny.  

9. Nezapomeňte, že kariéry na celý život již neexistují, pracujte na své příští. Totéž 

očekávejte i od svých podřízených.  

Pokud jste šéfem, neznamená to, že jím budete napořád. Některý váš podřízený se může 
potenciálně i na jiném pracovišti stát vaším šéfem. Chovejte se proto k podřízeným nikoliv 
s nadějí na případný budoucí zisk, ale spravedlivě a slušně. Tím si nevytvoříte nepřátele.  

10. Jste-li šéfem, znamená to, že se stáváte určitým vzorem (bohužel někdy i negativním) 

v chování a jednání pro druhé. Předpokládá to proto přímo povinnost sledovat nové 

trendy ve svém oboru, sledovat odbornou literaturu, prostě mít přehled. Podřízení to totiž 

od vás nutně očekávají, jinak se můžete rozloučit se svojí kariérou a respektem  

od ostatních.  

Pokud jste šéfem, musíte nutně očekávat, že se předpokládá váš další postup, není možné 
zůstat stát na jednom místě do důchodu. V tom případě je lepší se nehlásit na vedoucí 
funkci. Některý z vašich podřízených přirozeně čeká na vaši židli. 

Poslední jedenáctá rada je již paradoxní, i když 

budete dělat vše s cílem být dobrým šéfem pro své 

podřízené, přesto existují důvody, pro které vás váš 

šéf nebude mít rád. 

Jsou to čistě osobní nezveřejňované příčiny, třeba to, 
že jeho přítel chce umístit do podniku na vedoucí 
funkci svého přítele, který se vrátil ze zahraničí, nebo 
jste příliš bystří, vidíte mu pod prsty a vážně 
ohrožujete jeho pozici. Jak se říká, při cestě dolů budete potkávat bývalé kolegy, tak s tím 
počítejte. Pod manifestním důvodem se obvykle skrývají latentní, skryté příčiny, které 
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neřekneme, protože nemůžeme, ale tak je tomu všude, i doma. Vztah nadřízeného  
a podřízeného je vždy vztahem nerovnoprávným, s tím můžeme nesouhlasit, ale to je vše,  
co naděláme.  

 

OSOBNOSTNÍ TYPY a způsob, jak s nimi komunikovat 
 

Všichni musíme jednat na pracovišti se svými kolegy ať je nám 
to milé či nemilé. Jenže jak s nimi vycházet? Existuje stručná 
charakteristika osobnostních typů a způsobů, jak s těmito 
typy lidí komunikovat. Můžeme uvést, s vědomím redukce,  
tj. zkreslení, čtyři typy osobností, s nimiž se můžeme  
na pracovišti setkat. Pokud nedokážeme ke každému 
přistupovat individuálně, nebudeme ani úspěšní, ani oblíbení.   

 

PRAGMATICI, ANALYTICI,  EXTROVERTI A AMIKABILNÍ  
 

 Kdo je PRAGMATIK na pracovišti a jak s ním je nutno spolupracovat?  

Pragmatici jsou naši spolupracovníci, kteří rádi vyhledávají složité úkoly a problémové 
situace, orientují se na dosahování výkonů, jsou ochotni podstoupit jistá rizika na své cestě. 
Důvěřují si, v řeči jsou jasní, konkrétní a věcní, hovoří spíše rychle, dokáží pohotově reagovat 
na problémy, váží si svého času. Jsou to lidé, kteří se dokáží v případě problémů rychle 
orientovat, nacházet alternativní cesty a řešení. Vyhmátnou podstatné, nezatěžují se 
podružnostmi. Rádi se dobře oblékají a obklopují se věcmi, které je mohou reprezentovat, 
odkazovat na jejich dráhu, cíle.  

Jak ale s těmito lidmi na pracovišti lze dobře spolupracovat? 

Pokud se dostanete do kontaktu s takovým člověkem, tak jednoznačně  
se předem připravte na jednání, neprotahujte řeč okolkováním, vyjadřujte  
se věcně a konkrétně, mluvte zásadně krátce a jednoznačně (žádné slovní 
berličky ve smyslu „já nevím“, „možná“, „ asi“, „snad“). Vystupujte ve svém 
zájmu sebevědomě a sebejistě, nezapomínejme, že pragmatici mají rádi silnější 
osobnosti, sklouznutí do servilnosti je pád. Nebuďme mu ale konkurentem. Zásadně  
se nesnažte pragmatikovi napovídat, co jak a kde má udělat, co je výhodné. Naše role  
ve spolupráci by se měla omezit na poskytování podstatných informací, závěr je na něm.  

 

 Kdo je ANALYTIK na pracovišti a jak s ním komunikovat? 

Je to typ osobnosti, který se orientuje na činnosti, které je nutně dobře evidovat, 
kategorizovat, zařazovat, miluje podrobné analyzování jednotlivých činností. Tito lidé jsou 
spolehliví a přesní, pohybují se ve světě faktů a na vás se třeba ani moc nedívají. Proto milují 
přesnou práci bez chyb, očekávají od nás precizní práci a požadují jasná pravidla na 
pracovišti, budou je dodržovat a totéž očekávají od nás. Jejich jistota je v opakovaných 
kontrolách a ověřování.   
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Jak s těmito typy osobností spolupracovat? 

Předně a jednoznačně, pokud s nimi chceme mít dobré pracovní 
vztahy, tak na jednání si připravte co nejvíce tabulkových grafů  
a přehledů, které budou jasně a detailně hovořit. V rozhovoru 
mluvme pomaleji, ne jako s pragmatiky. Při rozhovoru postupujte 
metodicky krok za krokem, systematicky, bez žádných operativních skoků. Nesnažte  
se některá fakta považovat za nevýznamná, analytický člověk považuje každou informaci  
za důležitou. 

 

 Kdo je EXTROVERT a jak s ním spolupracovat? 

Extroverti jsou osoby, které se rádi předvádějí, mají rádi plno vzruchů a podnětů okolo svého 
okolí, totéž očekávají od nás. Jsou to spolupracovníci, kteří mají dostatek, či spíše nadbytek 
fantazie, nesnášejí skrupule, striktní postupy a svázanost pravidly. Milují rozlet, přebíhají  
od nápadu k nápadu, neudrží se u jedné věci. V zápalu témat dokáží od některého utéci  
a zapomenout o co se vlastně na začátku jednání jednalo. Jsou to lidé spíše roztěkaní, 
nemilují dlouhé fádní a formální hovory. 

Jak s těmito lidmi dobře spolupracovat? 

Předně, buďme vstřícní, nesnažme je zarazit, ale nebojme je 
navrátit k původnímu tématu, neurazí se. Extrovert s radostí 
přenechá druhému věcnost a formální stránku jednání.  
Při jednání neopomeňme občas hovor odlehčit něčím vtipným, 
protože se jinak s vámi bude cítit jako s nezáživným a nudným 
kolegou, kterému se raději vyhne. Dávejme najevo, že nás tato 
hra baví, můžeme mu i něco přihrát. Hrát si na vážného 

nezabere, v žádném případě ale nebuďme úředními myškami, protože v tom případě se moc 
stýkat nebudete. 

 

 Kdo je AMIKABILNÍ a jak s ním spolupracovat? 

Jsou to lidé, kteří milují pohodu, klid, dobré vzájemné vztahy na pracovišti, kolegialitu. 
Naopak se vyhýbají nepříjemným věcem a hovorům, nejsou si jisti příliš sami sebou, ale mají 
dostatek trpělivosti každého vyslechnout a vyjadřovat empatii. Možná se ale až příliš 
zapovídají do problémů. V rozhodování jsou nerozhodní, aby snad něco nepokazili či někoho 
neurazili, v případě rozhodování jsou stále na vahách. Na pracovišti si budují vztahy pomalu  
a obezřetně, pak jsou loajální, nekonfliktní. Chybí jim rozhodnost. 

Jak s těmito lidmi spolupracovat? 

Očekávají od nás ocenění a zásadně buďme při jednání trpěliví, nespěchejme, nestylizujme 
se do formálních rolí. Buďme vstřícní a neformální, v případě kritiky mírní - pochopí to, 
nemusí se jim to přímo vykládat na stůl. Pozor na naši kritiku za jejich zády, pokud se to 
dozví, mohou se stáhnout, rovněž se mohou urazit za nějakou drobnost, važme slova! Příliš 
emotivní jednání jim nevyhovuje. Pokud navodíme dobré přátelské klima bez náznaků 
nepřátelství, budou vstřícní a kooperativní. Nechtějte po nich rychlá rozhodnutí, potřebují 
čas. 
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10. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO UPLATNĚNÍ KREATIVITY PRACOVNÍKŮ 

       ORGANIZACE V ZÁJMU TVORBY PODSTATNÝCH INOVACÍ 
 

Myslím si, že hlavní myšlenky článku HILL, L. A. - BRANDEAU, G. - TRUELOVE, E. - LINEBACK, 

K.: Collective Genius, Harvard Business Review, June 2014, pp. 94-102, které jsem se 

pokusil zachytit v následujícím textu, budou pro mnoho čtenářů nejenom zajímavými, ale 

také užitečnými pro jejich praxi. 

Konkurenceschopnost dnešních organizací a jejich dlouhodobá prosperita je do značné míry 

podmíněna jejich schopnostmi inovovat model svého podnikání, tj. vytvářet podstatné 

inovace. Ve svém vnitřním prostředí organizace proto musí vznikat podmínky pro to, aby se 

průběžné i podstatné inovace staly trvalou součástí jejích podnikatelských aktivit.  

To vyžaduje, aby manažeři na všech úrovních organizace uměli a chtěli nastavit taková 

pravidla chování, která podporují ochotu i schopnosti všech členů jimi vedeného pracovního 

kolektivu vytvářet inovace a tím umožnit organizaci vhodně reagovat na vývoj v jejím okolí. 

Musí dokázat vytvářet podmínky pro úspěšné 

řešení problémů, které vyvolává vývoj v okolí. 

Organizace musí na tyto problémy reagovat tak, 

aby jejich řešení využila nejenom k udržení, ale i ke 

zvýšení své stávající podnikatelské výkonnosti.  

V závislosti na typu inovace (její podstatou je 

změna podnikatelského chování organizace), 

kterou řešení aktuálního problému vyžaduje, musí 

jednotliví manažeři měnit formy, kterými uplatňují 

svou mocenskou autoritu při vyžadování určitých 

projevů pracovního chování od svých podřízených. 

Klasické pojetí uplatňování mocenské autority manažerů dokáže zajistit vysokou úroveň 

účelnosti a efektivity řešení vznikajících podnikatelských problémů v případech, kdy jejich 

řešení je známé a je proveditelné silami organizace. To je případ průběžných inovací, kdy 

organizace vylepšuje stávající nabídku svých produktů a služeb či vylepšuje své interní 

procesy v zájmu snížení vlastních nákladů. Úspěch průběžné inovace je podmíněn změnou 

podnikatelského chování, kdy organizace nemění stávající model managementu svého 

podnikání, pouze modifikuje některé programy a politiky jeho provádění. 

Ovšem v případech, kdy nově vznikající podnikatelský problém vyžaduje neobvyklé 

(originální) řešení a kdy nikdo není schopen předem stanovit postup jeho tvorby i vzniku 

podmínek jeho proveditelnosti, je klasické pojetí uplatnění mocenské autority 

kontraproduktivní. To je případ podstatných inovací, kdy organizace realizaci svého 

inovačního řešení podporuje tím, že souběžně mění model svého podnikání. V takových 

situacích nemůže manažer vystupovat jako tvůrce vize proveditelného řešení a motivovat 

podřízené k jeho provedení. Jeho úkol je výrazně odlišný – musí vytvořit podmínky  

pro kreativní hledání (dosud neznámého) řešení týmem, složeným z různých specialistů 

(pracujících s odlišnými mentálními modely). 
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Podstatná inovace (vyhledání kvalitativně nových možností řešení) vzniká v prostředí 

kreativní diskuse, kdy jednotliví specialisté představují své inovační náměty, které jsou 

ostatními specialisty posuzovány, rozpracovávány a vzájemně konfrontovány.  

Manažer v této situaci není tím, kdo přijímá finální rozhodnutí, ale zastává roli vůdce 

(prvního mezi sobě rovnými) inovačního týmu. Podstatou plnění jeho vůdcovské role  

je vyvolávat a podporovat ochotu jednotlivých pracovníků podělit se o své znalosti  

a zkušenosti s ostatními. Souběžně s tím musí vyvolávat tvůrčí diskusi o sdílených znalostech 

a z nich vycházejících nápadech na koncept inovačního řešení, ve které jsou představené 

nápady vzájemně konfrontovány a kombinovány - v zájmu vytvoření efektivního řešení 

podstatné inovace. Dlouholetou praxí je potvrzena skutečnost, že vznik podstatné inovace 

vyžaduje tvůrčí konfrontaci vzájemně protichůdných nápadů. Bez této mentální konfrontace 

nedojde ke vzniku ani nových znalostí, ani představ o jejich výhodném komerčním využití 

k tvorbě dosud neznámých a originálních řešení. Výsledná podstatná inovace je přitom 

stejně jako jakákoliv jiná inovace podnikatelský fenomén! Je úspěšná pouze tehdy, když  

se realizace nových originálních inovačních řešení stane zdrojem vyšších výnosů organizace. 

Vytvoření prostředí (sociálního klimatu), ve kterém 

jsou členové pracovního kolektivu ochotni konfron-

tovat své představy a náměty s ostatními v zájmu 

vytváření originálního řešení – podstatné inovace –  

vyžaduje, aby se všichni jeho členové ztotožnili s cíli 

organizace a dodržovali pravidla tvůrčích diskusí. 

Atmosféra tvůrčí spolupráce, vznik soudržné komunity 

inovátorů se opírá o tři nosné prvky, představené 

obsahem následující tabulky: 

 

Poslání Proč jsme vznikli? 

Poslání vymezuje to, kdo je členem kolektivu a s čím 

se všichni identifikují. Poslání iniciuje členy týmu 

k vysoké tvůrčí angažovanosti a podporuje jejich vůli 

riskovat při volbě inovačních postupů. 

Sdílené 

hodnoty 

Co shodně 

považujeme za 

důležité? 

Sdílené hodnoty podporují soudržnost kolektivu. 

Obvykle k nim patří tvůrčí ambice, společenská 

odpovědnost, dobrovolná spolupráce a učení se. 

Dodržování 

pravidel 

spolupráce 

Jak vzájemně 

komunikujeme a jak 

dosahujeme shody 

v podstatných 

otázkách? 

Respekt k pravidlům spolupráce je podmínkou řešení 

názorových konfliktů, které tvůrčí aktivity zákonitě 

provázejí a někdy mohou vyvolat spory, ohrožující 

soudržnost kolektivu. 

 

Ochota ke spolupráci je sice nutnou, nikoliv však postačující podmínkou vzniku sociálního 

klimatu, které podněcuje vznik podstatných inovací. Je ještě nezbytné, aby se v rámci týmu 

uplatňovaly také dále prezentované specifické kreativní schopnosti: 
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Kreativní  

zpochybňování 

Schopnost generovat nový pohled na okolní skutečnosti, jevy a události 

v průběhu odborných diskusí a názorové konfrontace mezi specialisty. 

Kreativní 

přístupy 

Schopnost klást si správné otázky. Generovat a prověřovat pracovní 

hypotézy, oponovat odlišným názorům a hledat názorový průnik odpovědí 

na základní otázky 

Kreativní řešení 

Schopnost dospět k novému výkladu znalostí vytvořených konsensuálním 

průnikem protichůdných výchozích stanovisek. Umění přijmout vzájemně 

přijatelné rozhodnutí. 
 

Kreativní zpochybňování vyžaduje, aby každý člen tvůrčího týmu permanentně prokazoval 

dvě intelektuální schopnosti: udržet si názorovou diverzitu a dokázal se ukázněně zapojit  

do konfliktních diskusí. 

Kreativní přístupy, které se uplatňují v konfliktních diskusích mezi členy tvůrčího týmu, mají 

různý charakter v jednotlivých fázích tvorby inovačního řešení:  

 První fázi kreativní diskuse představuje rychlá formulace pracovních hypotéz a návrhy 

myšlenkových experimentů směřujících k jejich verifikaci,  

 po ní následuje účelné vyhodnocení výsledků v první fázi provedených myšlenkových 

experimentů a učení se z jejich průběhu,  

 na závěr pak dochází k využití takto získaných výsledků a zkušeností při tvorbě nových 

znalostí a při hledání jejich konsensuální kombinace. 

Přirození vůdci kreativních týmů ani neprosazují, ani nenabízejí přijatelné závěry kreativních 

přístupů jako výsledné rozhodnutí, ale pouze vytvářejí prostředí pro dosažení konsensu  

o finálním inovačním řešení (i o podmínkách nutných pro jeho úspěšnou komercializaci). 

Paradoxy inovačního řešení, které musí vůdce (lídr) kreativního řešení při ovlivňování 

procesů transferu výchozího nápadu do podoby komerčně úspěšní inovace překonat, jsou 

způsobeny tím, že musí neustále udržovat rovnováhu mezi kontroversními postoji 

jednotlivých členů jím vedeného týmu, tedy 

 

vytvářet prostor pro individuální tvorbu 
nových znalostí a podnětů 

…. a zároveň vystavovat nápady jednotlivců 
kolektivnímu posouzení. 

podporovat individuální kreativitu …. a zároveň vytvářet prostor  
pro konfrontaci jednotlivých nápadů. 

posilovat různé formy učení se a provádění 
myšlenkových experimentů 

…. a zároveň zajistit potřebnou úroveň 
řešitelské výkonnosti týmu. 

umožňovat tvůrčí improvizaci jednotlivců i 
týmu 

…. a zároveň zajistit respektování struktury 
plánu inovačního řešení. 

projevovat trpělivost při hledání optimálního 
řešení 

…. a zároveň zdůrazňovat naléhavost 
dodržení plánovaných termínů. 

vyvolávat uplatnění postupu zdola-nahoru 
při tvorbě komplexního řešení inovace 

…. a zároveň uplatňovat řídící zásahy  
do jeho průběhu postupem shora-dolů. 
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Převaha přístupů, představovaných na pravé straně obvykle způsobí potlačení přirozené 

kreativity členů řešitelského týmu (a tím oslabí či dokonce znemožní dosažení originality 

nabízených inovačních řešení); převaha přístupů prezentovaných v levém sloupci vede 

k chaotickému průběhu diskusí mezi členy týmu, což způsobí, že kolektiv nedospěje včas,  

či dokonce nikdy, ke shodě o podobě finálního kreativního řešení. 

- Zbyněk Pitra - 

 

11. MYŠLENKOVÝ EXPERIMENT A KREATIVNÍ DISKUSE 

Proces zpracování projekčního řešení podstatné inovace a plánu jejího úspěšného vstupu 

na cílový trh je ve své podstatě sekvencí myšlenkových experimentů. Provedení každého 

myšlenkového experimentu je vždy spojeno s realizací kreativní diskuse mezi aktéry (členy 

týmu pověřeného tvorbou) inovačního řešení. Technikám umožňujícím zajistit úspěšný 

průběh takových myšlenkových experimentů se věnuje příspěvek THOMKE, S. - MANZI, J.: 

The Discipline of Business Experimentation, Harvard Business Review, December 2014, 

pp.70-79. Pokusil jsem se volně představit hlavní myšlenky citovaného článku a věřím,  

že je shledá zajímavými mnohý z čtenářů tohoto Newsletteru. 

Vůdcovská role manažera v kreativních diskusích 

Manažeři kreativních pracovních týmů, jsou nuceni plnit 

svou vůdcovskou roli zcela jinak než je tato role běžně uplatňovaná 

při vedení pracovníků ve standardním podnikatelském režimu  

(na kterou jsou manažeři většinou zvyklí). Při plnění své vůdcovské 

role se manažer kreativního týmu - jeho přirozený vůdce - musí stát katalyzátorem procesu 

všemi členy týmu aktivně prováděného experimentálního hledání pružných a účelných reakci 

na změny společensko-ekonomického rámce, ve kterém organizace aktuálně podniká. 

Manažer ve své vůdcovské roli vystupuje ne jako nadřízený, ale jako první mezi sobě rovnými 

(s vyšší úrovní osobní zodpovědnosti nikoliv rozhodovacích pravomocí); nesmí ani dávat 

pokyny k postupu, ani mu nepřísluší formulovat závěry, vyplývající z kreativní diskuse. Ve své 

vůdcovské roli však musí nenásilně zdůrazňovat význam znalostí a doporučovat užití 

informací, nezbytných pro kvalifikované rozhodnutí pracovního týmu.  

Přirozené vůdcovské schopnosti manažera týmu řešitelů inovačního projektu se projevují 

tím, že dokáže nenásilně přesvědčit ostatní, aby sami o své vůli dělali to, co po nich 

požaduje. Nesmí jim to nařizovat z titulu své formálně vyšší mocenské pozice. Opírat se při 

vedení kreativních pracovních týmů, složených vesměs z významných specialistů (chytrých 

lidí), o formální mocenskou autoritu je zcela kontraproduktivní. Může dokonce vést 

k veřejnému zesměšnění odborných i rozhodovacích kompetencí takto se projevujícího 

manažera. Vůdcovské působení manažera při tvorbě podstatných inovací musí proto 

vycházet z přesvědčivé prezentace myšlenkových modelů (vizí) budoucího podnikání, jejichž 

uskutečnění umožní dosažení kvalitativně vyšší úrovně fungování organizace v globální 

konkurenční soutěži. Tedy umožní dosáhnout vyšší podnikatelské výkonnosti organizace 

prostřednictvím intelektuálních aktivit otevírajících pro ni možnosti k efektivnímu využití 

(vesměs v jejím okolí) nově vznikajících slibných podnikatelských příležitostí. 
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Manažeři kreativních pracovních týmů se přitom musí dokázat vyrovnat se skutečností,  

že závěry některých kreativních postupů jsou nezřídka chybné. Musí chyby nejenom 

předvídat, ale musí je především velkoryse tolerovat. Členové jimi vedených kreativních 

týmů nesmí mít ani nejmenší možné obavy z případných chyb, kterých se dopustí. Odstranit 

obavy pracovníků z následků možných chyb je podstatnou součástí účelného vůdcovství; 

obava pracovníků z možné chyby totiž brání myšlenkovým experimentům a poškozuje proces 

učení se organizace. Nahrává opatrnictví, omezuje kreativní diskuse uvnitř pracovního 

kolektivu a vytváří překážky pro sdílení informací a znalostí uvnitř organizace. 

Výsledky myšlenkových experimentů ohrožují i chyby aktérů kreativní diskuse 

Kreativní kolektiv často nenaplní potenciál 

svých rozhodovacích schopností; místo využití 

účelné agregace znalostí a umu jeho 

jednotlivých členů a jejich vhodné kombinace 

při aplikaci multikriteriálního rozhodování  

se kolektivy dopouštějí závažnějších chyb, než 

jakých by se samostatně dopustil jedinec 

řešící stejný problém jako celý kolektiv. Tato 

situace má dvě sociálně-psychologické příčiny, 

kterými jsou nekritické sdílení informací a falešná představa o loajalitě k týmu.   

1. V prvním případě členové kolektivu nekriticky (bez podrobné analytické verifikace) 

respektují a akceptují určité informace jenom proto, že pocházejí od člena týmu. 

Navzdory tomu, že tyto (v podstatě neprověřené) informace jsou mylné a zavádějící. 

Kolektiv pak odbývá či dokonce úplně vypouští kritickou diskusi a navazující myšlenkový 

experiment vede v důsledku špatné informovanosti jeho aktérů k zavádějícím výsledkům. 

To se odráží v nesprávné volbě dalšího postupu řešení inovačního projektu, na jehož 

optimalizaci se myšlenkový experiment zaměřuje. 

2. Někdy členové kolektivu podléhají skupinovému přesvědčení o správnosti určité znalosti, 

myšlenky, určitého názoru či dokonce o správnosti většinou členů týmu zaujímaného 

postoje a v kreativní diskusi ani neprosazují svůj – od skupinového odlišný – názor 

(mnohdy správný) či znalost, aby nenarušovali svou „neloajalitou“ myšlenkovou jednotu 

týmu. Mnohdy jsou k takovému jednání (spíše nejednání – mlčení) vedeni obavami  

z vyvolání interních sporů, z negativního postoje ostatních k jejich návrhům (jsou 

ostatními označováni jako „potížisté“). Někdy se tím dokonce chtějí vyhnout trestu  

za narušování sourodosti týmu svými kritickými připomínkami. Zejména tehdy, když je 

jejich názor odlišný od členů týmu s vyšší odbornou či mocenskou autoritou. 

Pokud kreativní tým nedokáže korigovat výše zmíněné chyby v kreativní diskusi svých členů, 

pak chybným průběhem myšlenkového experimentu tyto chyby násobí. Výsledek kolektivem 

přijatého rozhodnutí je pak mnohdy horší než rozhodnutí jednotlivce, řešícího analogický 

problém.  

Tým, jehož myšlenkové experimenty se neopírají o důslednou kreativní diskusi, se dopouští 

chyby také tím, že je často pod vlivem tzv. kaskádového efektu; tzn., že se řídí názory  



31 
 

a návrhy představenými agilním členem kolektivu, který se k projednávané tematice vyjádřil 

či dokonce začal jednat jako první. Díky kolektivní podpoře jím navrhovaného (mnohdy 

nesprávného) rozhodnutí pak kolektiv zaujme rezolutní extrémní stanoviska. Extrémní 

stanoviska jsou obvykle podporována také tím, že kolektiv se v kreativní diskusi primárně 

zaměřuje na to, co všichni znají; za této situace se v průběhu myšlenkového experimentu 

nemohou uplatnit ani kritické připomínky, ani prosadit oponentní postoje vůči kolektivně 

uznávaným znalostem. 

Dalším nebezpečím podlehnutí kreativity jednotlivých členů kolektivu síle skupinového 

chování jsou běžná mentální krátká spojení (označované mnohdy jako heuristiky), ke kterým 

dochází v situacích, kdy se někteří členové kreativního kolektivu dopouštějí shodných chyb. 

Většina členů kolektivu vnímá tuto situaci jako „důkaz“ správnosti jimi zastávaných názorů  

i postojů. Tato kolektivní myšlenková shoda pak brání těm členům týmu, kteří si chybu plně 

uvědomují, ve vyjádření nesouhlasu s tímto „důkazem“, aby v očích ostatních nevypadali 

jako hlupáci či jako sebestřední na sebe upozorňující ambiciózní jedinci.  

K výše popsané nebezpečné názorové polarizaci kreativního pracovního kolektivu dochází 

(navzdory dobře plněné vůdcovské roli manažera týmu) většinou proto, že 

 členové kolektivu věnují pozornost hlavně souhlasným argumentům ostatních členů. 

Argumenty prezentované jako první či členy týmu s vyšším statutem obvykle vymezují 

mentální orientaci ostatních;  

 lidé chtějí být vnímáni dalšími členy týmu pozitivně. Jejich postoje se proto v diskusi 

s ostatními členy kreativního kolektivu řídí nikoliv tím, co si myslí, ale tím, jak chtějí být 

uvnitř kolektivu vnímáni. Proto se v diskusi vesměs přiklánějí k většinovým názorům  

a stanoviskům (se kterými třeba vnitřně nesouhlasí), aby byli vnímáni jako loajální 

členové týmu. 

Vzájemná podpora mezi členy pracovního kolektivu umožňuje skryté působení „společně 

sdílených znalostí“, kdy mylná znalost akceptovaná většinou členů týmu má větší vliv  

na přijímané rozhodnutí než přesná a aktuální znalost, kterou má jen několik členů týmu. 

Společně sdílená znalost má disproporční vliv na průběh kreativní diskuse i na v rámci 

myšlenkového experimentu kolektivem přijímané rozhodnutí; v podstatě znemožňuje, aby  

se v myšlenkovém experimentu projevila adekvátní reakce na přesnější znalosti, které 

uplatňuje jedinec či menší počet členů týmu. Členové pracovního kolektivu jsou buď 

„mentálně jednotní“ tím, že akceptují stejné informace a znalosti jako většina ostatních 

členů, nebo jsou „mentálně okrajoví“, když jejich informace i znalost je unikátní. Členové  

i vysoce kreativního týmu zcela přirozeně preferují informace a podněty prezentované  

a zastávané ostatními členy týmu. Vysokou důvěru mezi členy týmu proto získávají 

„mentálně jednotní“ jedinci, zatímco důvěra vůči postojům a doporučením (byť správným) 

„mentálně okrajových“ je nízká. 

Má-li dojít k naplnění potenciálu účelné agregace a vzájemného doplnění specializovaných 

znalostí jednotlivých členů kreativního týmu, musí jeho manažer při plnění své vůdcovské 

role nenásilně a přirozeně vytvářet prostor pro obhajobu názorů, stanovisek a podnětů, 

prezentovaných „mentálně okrajovými“ členy týmu.  
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Zásady zajištění kvality skupinového rozhodování 

Hlavním smyslem skupinového rozhodování je 

(resp. by mělo být) účelné využití a vhodná 

agregace informací a znalostí každého člena 

kolektivu při řešení složitých rozhodovacích 

situací. Avšak aby došlo k optimálnímu naplnění 

smyslu kolektivního rozhodování, musí být 

eliminovány výše uvedené hrozby chyb, kterých se 

mohou dopustit v průběhu kreativní diskuse aktéři 

myšlenkových experimentů Tuto ochranu lze 

zajistit důsledným uplatněním uvedených zásad:  

a) Manažer týmu musí uplatnit nenásilné vůdcovství, aby dokázal udržovat kritickou diskusi 

jako soutěž různých názorů a podnětů. V zájmu eliminace hrozby mentálních heuristik je 

správné vyžadovat od každého člena kolektivu stanovisko k projednávanému tématu 

doprovázené srozumitelnou prezentací a osobním zdůvodněním jeho formulace. 

b) Vyžadovat od každého člena týmu kritické myšlení a povzbuzovat jeho obhajobu svých 

představ zejména tehdy, když jsou v rozporu s představami většiny členů kolektivu. 

„Mentálně okrajové“ postoje musí mít dostatečný prostor pro obhajobu argumentů, 

vycházejících ze skutečností, které nejsou ostatním členům kolektivu známy nebo jsou 

jimi přehlíženy.  

c) Orientovat se na výsledný úspěch (do okolí organizace) přijímaných řešení, ne na 

mentální sourodost (dovnitř organizace) týmových postojů. Vytvářet atmosféru, kdy 

kritika některých týmem akceptovaných postojů je vnímána jak výsostný projev loajality 

člena týmu (je lepší identifikovat chybu doma, než její identifikaci ponechat okolí), nikoliv 

jako porušování sourodosti kolektivu. 

d) Každý člen kolektivu by měl mít přidělenu určitou profesní i společenskou roli v působení 

týmu; důvěryhodnost jím sdílených informací i jím zastávaných znalostí je v rámci 

kreativní diskuse obtížněji zpochybnitelná, jsou-li určité pozitivní či negativní argumenty 

prezentovány členem týmu, jehož jasně vymezenou rolí v procesu týmového 

rozhodování je správa znalostí, týkajících se určité oblasti podnikání organizace. 

e) Je vhodné uplatnit roli ďáblova advokáta, tzn. pověřit některého člena týmu argumentací 

proti týmem přijímaným rozhodnutím. Roli ďáblova advokáta však musí převzít člen týmu 

s vysokým odborným i společenským statutem, jehož námitky jsou obvykle diskutovány 

se vší vážností. Role ďáblova advokáta je totiž přínosná pouze tehdy, není-li týmem 

považována za sice nezbytnou, ale v podstatě pouze formální hru na obhajobu 

skupinového postoje. 

f) Výraznějším příspěvkem k optimalizaci každého kroku rozhodnutí v průběhu kritické 

diskuse proto je (místo pověření vybraného jedince rolí ďáblova advokáta) vytvořit 

oponentní tým, který bude soutěžit s řešitelským týmem o nalezení nejlepší alternativy 

rozhodnutí vhodnou volbou jedné z několika nabízejících se možností v daném situačním 

rámci. 
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g) Dobrou obranou proti nekritickému přebírání informací a falešnému pojetí loajality 

k týmu je aplikace metody Delphi, když diskuse probíhá písemně a v anonymitě. To nutí 

každého vyjádřit svůj názor na určitou otázku zcela nezávisle, protože tato forma 

písemné diskuse vyřazuje ze hry psychické zábrany, které v přímém dialogu negativně 

ovlivňují průběh diskuse uvnitř pracovního kolektivu.  

Nenásilné vůdcovství může efektivně zabránit selhání kolektivního rozhodování. Představuje 

volbu správného pojetí a následný bezchybný výkon vůdcovské role manažerem kreativního 

pracovního týmu. Manažer je vnímán jako přirozený vůdce, dokáže-li působit na své 

spolupracovníky autenticitou jím zastávaných pracovních i společenských postojů.  

- Zbyněk Pitra - 

 

O autorovi: 

Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.  

Po absolvování strojní fakulty ČVUT v roce 1965 působil 

v různých pracovních pozicích a později i vedoucích funkcích 

v průmyslu, v organizacích základního i aplikovaného výzkumu,  

v institucích státní správy, ve vzdělávacích a poradenských 

společnostech i jako učitel na vysokých školách v ČR i v zahraničí. 

Absolvoval dlouhodobé studijní a pracovní pobyty v  SRN  

a v USA. Byl a stále je aktivně zapojen do činnosti několika 

statutárních orgánů českých firem a je členem vědeckých rad tří 

univerzit v ČR.  

Jeho hlavní profesně-výzkumnou orientací je zvyšování 

podnikatelské výkonnosti a efektivity inovačních aktivit 

organizací. Je autorem 25 knih a učebních textů a více než 600 

odborných článků a příspěvků na konferencích, publikovaných 

doma i v zahraničí. 

Na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně vyučuje předmět „Management 

transferu znalostí“. 
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12. ŠESTIHODINOVÁ PRACOVNÍ DOBA. ANO ČI NE?  

Článek zveřejněný ve zpravodaji Květen/2016 Klubu personalistů České republiky 

Britská kuchařská hvězda Jamie Oliver se nedávno nechal 
slyšet, že zaplaťpánbůh za přistěhovalce z Východu, protože 
jinak by neměl nikoho, kdo by byl v jeho restauracích 
ochoten vykonávat pomocné práce a pracovat 9,5 hodiny 
denně. Připočítáme-li cestu do Oliverových restaurací, tráví 
takový zaměstnanec snahou o obživu zhruba 11, ale 
pravděpodobně ještě více hodin denně. Oliver, jinak otec 
pěti dětí a autor chvályhodných projektů jako zdravé 
stravování ve školních jídelnách či nabídka pracovních 
příležitostí pro nezaměstnanou mládež z ulice, se tak 

pozastavuje nad tím, že ne všem se chce trávit v metru a v začouzené dusné kuchyni 
škrábáním mrkve a drhnutím hrnců v podstatě většinu jejich dne. A podivoval se tak nikoli  
za časů Charlese Dickense, nýbrž v roce 2015. Samozřejmě není sám, komu připadá normální 
pracovat osm a více hodin denně. V souvislosti s nezaměstnaností či naopak nedostatkem 
pracovníků občas v médiích zase naopak slýcháme skrytou výtku, že Češi nejsou ochotni 
cestovat denně za prací či se za ní stěhovat, jinými slovy, co si tedy potom dovolují stěžovat. 

KULT PRÁCE?  

Má však být práce skutečně alfou a omegou života, kvůli které je třeba trávit na pracovišti  
a popř. ještě v dopravních prostředcích většinu života, anebo opouštět místa, ke kterým 
máme vztah a stěhovat se někam jen proto, že tam zrovna postavili nový závod? Ano,  
z něčeho člověk musí být živ, ovšem pokud vyznáváme oblíbené krédo, žij tak, jako by každý 
den byl tvůj poslední, chceme všichni svůj poslední den strávit celý v práci? Neměla by být 
osmi a více hodinová pracovní doba namísto běžného standardu pouze volbou pro ty, kteří 
to tak opravdu chtějí a vyhovuje jim to? Je pro světovou ekonomiku a potažmo blaho lidstva 
i této planety skutečně nezbytné, aby většina lidí většinu dne pracovala? Dosud to vypadalo, 
že nejen Japonci, kteří už mají pro smrt z přepracování konkrétní název, haróši, si myslí,  
že ano. Ve Spojených státech pracuje 11% obyvatelstva více než 50 hodin týdně. V České 
republice je pak doba vynaložená na dosažení minimální mzdy nejvyšší v Evropě. Naopak  
v Holandsku pracuje na poloviční úvazek téměř 50% lidí a v dalším podobně sociálně 
vyspělém státě, Švédsku, se již mnohde zavádí šestihodinová pracovní doba. Také ve Velké 
Británii se na toto téma aktivně diskutuje a provádějí se četné výzkumy. Cary Cooper, 
profesor ekonomie na Univerzitě v Manchesteru, shrnuje výsledky tamní studie, že tradiční 
osmihodinová pracovní doba má za následek nejen nižší výkonnost, ale také riziko nemocí 
způsobených stresem a syndromem vyhoření. V současnosti je 17% britských personalistů 
jednoznačně pro šestihodinovou pracovní dobu, 83% by ji pak zvažovalo. 80% Britů je pak 
jednoznačně pro, 28% z nich by podle průzkumu pomohla zlepšit vztahy v rodině, 16% si 
myslí, že by si pak vybíralo méně sickdays a pouze 12% se domnívá, že by byli méně 
produktivní.  

PRVNÍ VLAŠTOVKY  

Co se zmíněného Švédska týče, „Jak je to ale ve skutečnosti a co znamená vývoj v této 
bohaté zemi pro státy střední a východní Evropy?“, ptá se ve svém článku Bude 
šestihodinová pracovní doba výsadou privilegovaných? v týdeníku A2 David Svoboda, 
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student práv na univerzitě v Essexu, a pokračuje: „Zprávy o zkráceném pracovním dnu  
se začaly šířit poté, co řada švédských společností skutečně začala experimentovat  
s krácením pracovní doby. Vedle řady menších podniků a start-upů to bylo také například  
i servisové centrum Toyota, které přešlo u svých mechaniků na šestihodinový den. Jak ale 
později vysvětlila i švédská pobočka zpravodajství Vice: o žádné úřední nařízení (bohužel) 
nešlo. Švédové v současné chvíli ale opravdu obecně méně pracují. Asi jen jedno procento 
pracuje déle než padesát hodin týdně, na rozdíl od takových Spojených Států, kde je to více 
než jedenáct procent. (Mezi státy Organizace pro Hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD je 
průměr třináct procent, v ČR sedm.) Ono šokující zjištění, že v některých firmách 
zaměstnanci pracují pouze šest hodin denně, není pro Švédy samotné nejspíš vůbec 
novinkou. Současný trend v zemi můžeme vysvětlit také jako součást „národní posedlosti  
o dosažení dokonalé rovnováhy mezi prací a volnočasovou aktivitou“, jak to nazvala britská 
BBC. Nutno dodat, že ony výborné pracovní podmínky jsou také výsledkem velmi 
rovnoměrného rozvrstvení bohatství napříč všemi regiony, které je nejlepší v celé Evropské 
unii. 

 

 

Švédové jsou úspěšní svou exportní ekonomikou s velice otevřenou liberální obchodní 
politikou. Jejich obchodní přebytek není samozřejmě založen na snaze konkurovat masové 
industriální produkci, která se přesunula do rozvojových zemí. Naopak: švédská 
konkurenceschopnost je zajištěna právě velkými investicemi do rozvoje a vzdělání. Pozitivní 
důsledky této politiky pak můžeme vidět na poli IT technologií, v celosvětově úspěšné 
technologii Skype či při pohledu na streamovací hudební software Spotify. Právě v kontextu 
velmi dobré pracovní konkurenceschopnosti je zajímavé, že jsou to právě manažeři 
švédských firem, kteří nadšeně obhajují zkrácení pracovního dne. Podle nich jsou jejich 
zaměstnanci šťastnější a ve výsledku produktivnější. Ona zmíněná posedlost rovnováhou 
mezi prací a (aktivním) odpočinkem se manifestuje také v celé řadě švédských univerzitních 
studií, které detailně dokumentují problémy spojené se sedavou prací, při níž hrozí nemoci 
krční páteře či srdce a infarkt. Dalším argumentem pro proměnu práce je samotná snaha 
přizpůsobit délku pracovního dne požadavkům moderních profesí. Osmihodinová směna je 
podle mnohých překonaným kostlivcem industriálních společností, kdy rytmus práce 
vycházel z potřeb strojů. Současná povolání určité části švédské populace (především té 
vzdělané) se často ze své podstaty nebrání flexibilní a zkrácené pracovní době. 
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Pokud se podíváme na situaci ve střední a východní Evropě, zdá se, že je nám švédský model 
s trochou nadsázky asi stejně tak vzdálený je uprchlíkům zaslíbené Norsko. Podle alarmující 
studie OECD z minulého roku, mapující vliv minimální mzdy na chudobu, je doba vynaložená 
na její překročení při pobírání minimálního výdělku v České Republice vůbec nejvyšší. Pokud 
by se pak na ni snažil dosáhnout samoživitel, je podle OECD nereálná: trvalo by mu to 
šílených sedmdesát devět hodin týdně. Naopak na Novém Zélandu člověk dosáhne 
potřebného životního minima jen za šest hodin práce a ve Velké Británii za pětadvacet. 
Dodejme, že extrémně nízkou minimální mzdu v České Republice pobírá stále asi sto tisíc 
obyvatel a také, že jsme (z vybraných zemí OECD) spolu s Estonci zemí s nejhorším poměrem 
minimální mzdy k té průměrné. V tom předčíme i tradičně antirovnostářské Spojené státy.“  

VÝHLEDY DO BUDOUCNOSTI  

Jakkoli v České republice přibývá na pracovním trhu více možností práce z domova, jsou 
počet pracovních pozic na poloviční úvazek či šestihodinová pracovní doba ještě stále 
spojovány především se zaměstnankyněmi na či po mateřské a s místy pro OZP a důchodce, 
a v pracovních nabídkách jsou i nadále v menšině. Na otázku, jaký bude další vývoj, zatím 
nelze jednoznačně odpovědět. 

David Svoboda každopádně ve svém článku uzavírá, že oproti Švédům a Finům objevujícím 
budoucnost, v níž „díky automatizaci nejrůznějších prací bude nejvíce požadovaná kreativita 
a vzdělanost, produkce špatných pracovních pozic v České republice (mezi které můžeme 
zařadit například různé pozice v obchodních řetězcích, od práce za pokladnou supermarketu 
až po ostrahu) téměř nijak nepřidají zaměstnanci na hodnotě a jsou z hlediska dlouhodobého 
rozvoje obyvatel možná škodlivější než nezaměstnanost. Díky rozvoji technologie se zdá, že 
bychom se mohli posunout ke společnosti dostatku, a tím předefinovat tradiční pohled na 
práci. Taková změna ale předpokládá alespoň částečnou difuzi technologie. Jak píše slavný 
francouzský ekonom Thomas Picketty ve své knize Kapitál ve 21. století: „vzdělání a rozšíření 
vědomostí je klíčové k celkovému růstu produktivity stejně jako ke snížení nerovností uvnitř 
států, ale i mezi nimi.“ Picketty přitom zdůrazňuje, že neexistuje žádný přirozený zákon, který 
by podmiňoval ono šíření technologie a vědomostí, naopak tato tendence může být zcela 
ochromena mocnými vlivy jdoucími opačným směrem.  

Onen opačný trend tlačící proti šíření technologií a vzdělanosti můžeme snad nejlépe 
pozorovat v oblasti mezinárodního obchodu, konkrétně v rámci ochrany patentů v dohodě 
TRIPS, která byla součástí ustanovení Mezinárodní obchodní organizace (WTO). Rozšíření 
důsledné ochrany patentů i do (zprvu vzdorujících) rozvojových zemích prosazovaly 
především Spojené státy. 

Současným trendem je také uzavírání regionálních obchodních dohod (jakou je například 
kritizované Transatlantické obchodní a investiční partnerství – TTIP), které s sebou nesou 
často ještě více agresivní požadavky ochrany duševního vlastnictví. Ty jsou přitom podle 
mnohých komentátorů z tradičního ekonomického hlediska naprosto iracionální, vedou  
k zablokování šíření nových technologií a ku prospěchu jsou jen farmaceutickým korporacím 
a držitelům současných patentů. Status quo je tedy do značné míry definován intenzivní 
snahou blokovat rozšíření vědomostí a technologie. Bez výrazné změny v tomto ohledu 
hrozí, že skandinávské společenské experimenty nebudou mít potřebný emancipační dopad  
i na zbytek Evropy a mimo ni, čímž zůstanou pouze výsadou těch privilegovaných“.  

Zdroje použité v článku: HR magazíne, www.hrmagazine.co.uk 
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13. JEDENÁCT ZLOZVYKŮ, KTERÉ BRZDÍ VAŠI VÝKONNOST  

ZBAVTE SE JICH! 

Práce přes noc nebo neustálá snaha být online efektivitu nezvýší. Právě naopak. Poradíme 
vám, jak se konečně začít soustředit na zadané úkoly. 

Snažíte se být v práci co nejefektivnější. Dokonale si dopředu organizujete hodinu  
od hodiny pracovní povinnosti, pracujete i v noci a raději se za celý den nezvednete  
od počítače. A přesto jste čím dál méně výkonní... 

Na první pohled se může zdát, že to nelze změnit. Přitom stačí skoncovat se špatnými 
návyky. Začít více a kvalitněji spát, jíst hodnotnější jídlo a zbytečně se neobávat neúspěchu.  

Americký web Businnes Insider sestavil žebříček nejrozšířenějších zlozvyků a zároveň poradil, 
jak se jim vyhnout.  

1) Zamáčknutí budíku 
Známe to každý. Před spaním si plni entuziasmu nařídíme budík na šestou a usínáme s tím, 
že se vrhneme do práce co nejdříve. Ráno se nám ale nechce vstávat a budík proto 
zamáčkneme s tím, že pár minut v posteli navíc nás nezabije a tvrdíme si, že prodlouženým 
spánkem získáme více energie do práce. Opak je ale pravdou. Ve skutečnosti totiž zastavíme 
činnost endokrinních hormonů, což nás v důsledku zpomalí.  

2) Neupřednostňujte práci před spánkem 
Snažíte se dohnat pracovní resty a děláte to na úkor spánku? Jak 
naznačují aktuální studie, nikam to nevede. Proto, aby mozek 
fungoval efektivně, potřebuje důkladný odpočinek, který se dostaví 
právě díky hodnotnému spánku. Vědci dokonce naznačili, že pokud 
chodíte do práce vyspaní nedostatečně, budete neproduktivní 
podobně, jako byste byli opilí. 

3) Telefon do ložnice nepatří 
Kvalitního spánku rovněž docílíte tak, že si ho nenecháte narušit mobilem. Desítky studií 
prokázaly, že modré světlo, které vyzařují displeje telefonů a tabletů nebo monitory 
notebooku, mohou poškodit zrak a stejně tak potlačit produkci hormonu melatoninu, který 
reguluje kvalitní spánkový cyklus. Navíc lidé se sníženou produkcí 'spánkového' hormonu trpí 
mnohem častěji depresí. 

4) Nevynechávejte snídani 
Už naši předkové se řídili tím, že snídaně je nejdůležitějším 
jídlem celého dne. A nutnost dodržování tohoto pravidla 
potvrzuje i řada výživových odborníků a dietologů. Snídaně 
nejenom nastartuje metabolismus, ale zvyšuje  
i hladinu cukru v krvi. Pokud bude nízká, budete se 
pravděpodobně cítit unaveně, nervózně a podrážděně. 
Zároveň se budete mnohem méně soustředit. Výživová 
poradkyně Lisa De Fazio radí začít den sacharidy s vysokým 
podílem vlákniny - tedy ovocem nebo celozrnným pečivem.   

https://www.zena.cz/spanek/l~i:keyword:2015/
https://www.zena.cz/jidlo/l~i:keyword:178/
http://www.businessinsider.com/bad-habits-that-kill-your-productivity-2016-5
https://www.zena.cz/deprese/r~i:wiki:1326/
https://www.zena.cz/ovoce/l~i:keyword:1477/
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5) Vyhněte se fast foodu 
Stejně jako snídaně je důležitý i oběd. Jídlo s vysokým podílem cukrů a tuků snižuje energii 
ještě tři hodiny, po té, co ho sníte. Fast food vyměňte za pokrmy s vysokým podílem bílkovin, 
zdravých tuků a jednoduchých cukrů. 

6) Multitasking 
Spousta lidí věří, že zvládá dělat více věcí najednou. Ve skutečnosti je to ale naopak. Vědci 
totiž zjistili, že pouhá dvě procenta lidí to opravdu umí. Pro zbytek je multitasking vyloženě 
zlozvykem, který snižuje pozornost a v dlouhodobém horizontu ničí produktivitu. 

7) Nejobtížnější úkoly udělejte ráno 
Obtížnější úkoly byste měli vyřešit hned na začátku dne. Podle psychologů totiž vůle  
s přibývajícími hodinami klesá. Pokud si tedy těžší práci necháte na odpoledne, může se stát, 
že se k ní ani nedostanete. 

8) Nemrhejte čas zbytečnými schůzkami 
Nic nenarušuje produktivitu jako zbytečná schůzka. Než na nějaké jednání vyrazíte, domluvte 
si program, cíl a také si vymezte čas. Ten v žádném případě nepřetahujte. 

9) Neseďte celý den 
Máte špatné svědomí, že jste neodvedli práci, kterou jste si 
naplánovali a místo toho, abyste šli na rychlý oběd mimo 
kancelář, mučíte se u počítače? Nedělejte to. Odpočiňte si 
chůzí na čerstvém vzduchu, která vám jistě dodá spoustu 
energie a nápadů.   

10) Přílišné plánování 
Organizovaní a ambiciózní lidé se snaží maximalizovat produktivitu pečlivým plánováním 
hodinu po hodině. Bohužel ale ne vždy se děje všechno tak, jak bychom si přáli nebo 
potřebovali. Naplánovat si vše zkrátka nejde. Odborníci proto radí si na každý den jasně 
vytyčit maximálně čtyři až pět hodin. Zbytek pracovní doby pak budete moci efektivně  
a flexibilně reagovat na nenadálé situace.  

11) Pozor na perfekcionismus 
Podle britského filozofa a spisovatele Alaina de Bottona stojí za prokrastinací spíše než lenost 
strach z toho, že neodvádíme kvalitní práci. "Začněme pracovat až v okamžiku, kdy strach  
z nicnedělaní bude větší než strach z toho, že neděláme kvalitní práci," poradil de Botton  
na webu The Book of Life. 

 

14. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?  
 

 

Knihovna Filosofického ústavu Akademie věd ČR (Knihovna 
FLÚ) zajišťuje veřejné knihovnické a informační služby se 
zaměřením na filosofii a příbuzné humanitní obory 
korespondující s vědeckou činností Filosofického ústavu 
(medievistika, globální studia, teorie vědy, komeniologie 
apod.). Dílčí součástí knihovny jsou tři autonomní 

http://knihovna.flu.cas.cz/cs/
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badatelské sbírky se specifickým režimem – Knihovna komeniologických studií, Knihovna 
Centra medievistických studií a Knihovna Centra pro teoretická studia. 

Specializovaný fond knihovny, budovaný soustavně od roku 1954, zahrnuje jedinečné celky 
domácí i zahraniční literatury (česká filosofická produkce, výběr ze soudobé zahraniční 
filosofie, souborná díla klasiků v kvalitním výběru, oborové slovníky a encyklopedie, knižní 
dary prestižních univerzit, dary z pozůstalostí významných filosofů, kontinuální řady 
odborných periodik).  Svou skladbou a rozsahem (cca 50 000 svazků) patří fond knihovny i 
navzdory velkým ztrátám, způsobeným povodní v roce 2002, k nejvýznamnějším sbírkám 
filosofické literatury v ČR. Více než 1500 titulů je přístupných ve volném výběru ve studovně 
knihovny (příručková literatura, nově zakoupené tituly a zpracované dary, aktuální ročník 
předplácených časopisů). 

Vedle tištěných publikací jsou mezi informační prameny knihovny v rostoucí míře 
integrovány také zdroje elektronické (plnotextové a bibliografické databáze, e-books,  
e-journals, vybrané oborové zdroje volně dostupné na internetu, databáze vytvářené 
vědeckými pracovišti Filosofického ústavu).  

Knihovna FLÚ je tak koncipována nejen jako knihovna poskytující v plném rozsahu základní 
knihovnicko-informační služby, ale i jako virtuální informační centrum, které shromažďuje  
a zpřístupňuje významné elektronické zdroje oborových informací. Knihovna FLÚ poskytuje 
své služby nejen pracovníkům ústavu, ale všem zájemcům o filosofii z řad odborné i širší 
veřejnosti. Cílem klasických i nově zaváděných služeb, založených na moderních ICT 
technologiích, je uživatelsky přívětivým způsobem zpřístupnit relevantní zdroje filosofických 
informací jak z vlastního fondu knihovny, tak z prostředí internetu.  

 

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY 

 

 Portál elektronických časopisů FLÚ  

Jednotné uživatelské rozhraní pro vyhledávání a prohlížení časopisů dostupných online  
v plných textech napříč různorodými elektronickými zdroji - licencované databáze (ASC 
EBSCO, JSTOR, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, OUP a další) i vybrané volně 
dostupné digitální archivy (DOAJ, Czech literature free ....).  

U nalezených titulů se kromě popisných informací objevuje speciální interaktivní ikona SFX, 
která odkazuje na zdroje, ve kterých je daný časopis dostupný v plných textech.  
Ikona SFX současně nabízí i další přidané služby - ověření dostupnosti časopisu v JIB, prolinky 
do souvisejících databází, vygenerování citace apod.  

U časopisů z předplácených zdrojů je přístup vázán na počítačovou síť FLÚ.  

 

 Tištěné časopisy ve fondu knihovny 

 Seznam aktuálně odebíraných časopisů:  
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/web_casopisy_2016.htm  
Seznam obsahuje odkazy na domovské stránky časopisů případně i na stránky,  
kde jsou online přístupné jejich plnotextové verze.  

http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2010/11/8/elektronicke-zdroje-vytvarene-filosofickym-ustavem-av-cr/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2010/11/8/elektronicke-zdroje-vytvarene-filosofickym-ustavem-av-cr/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/o-nas/2008/7/7/sluzby-knihovny-flu/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/o-nas/2008/7/7/sluzby-knihovny-flu/
http://msfx.lib.cas.cz/sfxlcl3/az/FLU
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/web_casopisy_2016.htm
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/web_casopisy_2016.htm
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 Svázané ročníky časopisů v katalogu knihovny: 
https://aleph22.lib.cas.cz/F/BVNL999XU8A2BTJ2UU7U2IU2HB436RTGF2Q8VNBPG53BT91
G5U-11205?func=file&file%5Fname=find-b&local%5Fbase=FLUC&pds_handle=GUEST 

 Pracovní přehled všech časopisů ve fondu knihovny 
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/fond_periodik_flu_web_1508.htm 

Obsahuje úplné ročníky i jednotlivá čísla časopisů, která nejsou evidována  
v knihovním katalogu. 

 Časopisy vydávané Filosofickým ústavem AV ČR 

 Přehled titulů 
http://www.flu.cas.cz/cz/vedecka-periodika 

 Soupisy příspěvků v českých filosofických časopisech 20. století  

 Česká mysl, Ruch filosofický a Filosofie 
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/casopisy/2010/5/25/soupisy-prispevku-v-ceskych-
filosofickych-casopisech-20-stoleti/ 

 
 Volně přístupné elektronické zdroje 

 Elektronické zdroje vytvářené FLÚ AV ČR 
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-
zdroje/2010/11/8/elektronicke-zdroje-vytvarene-filosofickym-ustavem-av-cr/ 

 Vyhledávače vědeckých textů 
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/8/vyhledavace-
vedeckych-textu/ 

 Vybrané volně dostupné zdroje pro filosofii 
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/vybrane-
volne-dostupne-zdroje-pro-filosofii/ 

 Portály pro přístup k e-zdrojům 
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/portaly-pro-
pristup-k-e-zdrojum/ 

 Czech Medieval Sources on-line 
http://cms.flu.cas.cz/cz/badatele/sources-on-line.html 

 Slovník českých filosofů 
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/index.html 

 Internet Encyclopedia of Philosophy 
http://www.iep.utm.edu/ 

 Portál časopisů FLÚ 
http://msfx.lib.cas.cz/sfxlcl3/az/FLU 

 Projekt bibliografické citace 
http://www.citace.com/ 

 Jednotná informační brána 
http://www.jib.cz/V?RN=297705166 

 Nové knihy jako pexeso 
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/pexeso/pexesobez.htm 

http://aleph.lib.cas.cz/F?func=file&file_name=find-b&local_base=FLUC
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/fond_periodik_flu_web_1508.htm
http://www.flu.cas.cz/cz/vedecka-periodika
http://www.flu.cas.cz/cz/vedecka-periodika
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/casopisy/2010/5/25/soupisy-prispevku-v-ceskych-filosofickych-casopisech-20-stoleti/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/casopisy/2010/5/25/soupisy-prispevku-v-ceskych-filosofickych-casopisech-20-stoleti/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/casopisy/2010/5/25/soupisy-prispevku-v-ceskych-filosofickych-casopisech-20-stoleti/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2010/11/8/elektronicke-zdroje-vytvarene-filosofickym-ustavem-av-cr/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/8/vyhledavace-vedeckych-textu/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/vybrane-volne-dostupne-zdroje-pro-filosofii/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/portaly-pro-pristup-k-e-zdrojum/
http://cms.flu.cas.cz/cz/badatele/sources-on-line.html
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/index.html
http://www.iep.utm.edu/
http://msfx.lib.cas.cz/sfxlcl3/az/FLU
http://msfx.lib.cas.cz/sfxlcl3/az/FLU
http://www.citace.com/
http://www.jib.cz/
http://repository.nahravam.cz/cz.flu/pexeso/pexesobez.htm
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VYHLEDÁVAČE VĚDECKÝCH TEXTŮ 

 

 Oxford Index:            http://oxfordindex.oup.com/ 

Víceoborový portál zaměřený na vyhledávání vědeckých informací ze zdrojů vyvíjených 
společností Oxford University Press a několika dalšími odbornými institucemi. Obsahuje 
přes 2 miliony položek typu článek, kapitola, časopis, kniha. Každá položka je vybavena 
podrobnými bibliografickými údaji, abstraktem a klíčovými slovy. 

 Přehled indexovaných zdrojů 
http://oxfordindex.oup.com/page/refinebyproduct/search-results-refine-by-product 

 Více informací od producenta zdroje 
http://oxfordindex.oup.com/page/About/about 
 

 Google Scholar              https://scholar.google.cz/ 

 Specializovaný vyhledávač širokého spektra vědeckých informací (časopisecké články, 
abstrakta, knihy, preprinty …) 

 Obsahuje údaje o citovanosti s referenčními odkazy na citující zdroje 
 Odkaz na link server SFX@LibASCR, který se objevuje u názvu nalezených 

dokumentů, směruje uživatele sítě AV ČR přímo k plným textům 
 Toto propojení platí pouze u předplacených zdrojů ústavů AV a některých volně 

dostupných archivů 
 Uživatelé FLÚ AV ČR mají přístup do plných textů článků z databází JSTOR a EBSCO 

 

Vybrané volně dostupné zdroje pro filosofii 

 Portály pro přístup k e-zdrojům  
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/portaly-pro-
pristup-k-e-zdrojum/ 

 Vybrané volně dostupné zdroje pro filosofii 
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/vybrane-
volne-dostupne-zdroje-pro-filosofii/ 

 

ELEKTRONICKÉ TEXTY A ARCHIVY 

The Internet Classics Archive  
Digitální archiv 441 převážně 
řecko-římských klasických děl s 
anglickým překladem 

http://classics.mit.edu/  

Perseus Digital Library  
Digitální knihovna klasických 
filosofických a literárních textů  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/  

Corpus Thomisticum http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html  

Auteurs grecs http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm  

Auteurs latins http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm  

Bibliotheca Latina http://www.intratext.com/LATINA/  

http://oxfordindex.oup.com/
http://oxfordindex.oup.com/page/refinebyproduct/search-results-refine-by-product
http://oxfordindex.oup.com/page/refinebyproduct/search-results-refine-by-product
http://oxfordindex.oup.com/page/About/about
http://oxfordindex.oup.com/page/About/about
http://scholar.google.cz/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/portaly-pro-pristup-k-e-zdrojum/
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/volne-pristupne-elektronicke-zdroje/2008/7/7/vybrane-volne-dostupne-zdroje-pro-filosofii/
http://classics.mit.edu/
http://classics.mit.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
http://www.intratext.com/LATINA/
http://www.intratext.com/LATINA/
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Bibliotheca Christiana 
reformata 

http://www.intratext.com/BREI/  

Bibliotheca Augustana http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html  

The Classics Page at Ad Fontes 
Academy  
Soubor klasických latinských textů 

http://www.thelatinlibrary.com/classics.html  

Paideia Archive 
On-line verze příspěvků z 20. 
mezinárodního kongresu filosofie 
(Boston, 1998)  

http://www.bu.edu/wcp/PaidArch.html  

People with Online Papers in 
Philosophy  
Současní filosofové zpřístupňující 
své práce na internetu 

http://consc.net/people.html  

Projekt Gutenberg  
Jeden z nejstarších projektů 
digitalizace knih. Více než 20 000 
titulů je volně dostupných.  

http://www.gutenberg.org/catalog/  

Alex Catalogue of Electronic 
Texts     Sbírka cca 14000 textů 
anglo-americké literatury a 
západní filosofie 

http://infomotions.com/alex/  

The Complete Work of Charles 
Darwin Online 

http://darwin-online.org.uk/  

 

ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY 

Slovník českých filosofů http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/index.html  

Internet Encyclopedia of Philosophy http://www.iep.utm.edu/  

Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/contents.html  

Meta-Encyclopedia of Philosophy http://www.ditext.com/encyc/frame.html  

FILIT - otvorená filozofická encyklopédia http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html  

Dictionary of Philosofical Terms and 
Names 

http://www.philosophypages.com/dy/index.htm  

Dictionary of Philosophy of Mind https://sites.google.com/site/minddict/  

Encyclopedia of Marxism https://www.marxists.org/glossary/index.htm  

Dictionary of Christian Biography and 
Literature to the End of the Sixth 
Century A.D. 

http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html  

Encyclopedia Mythica http://www.pantheon.org/  
 

PLNOTEXTOVÉ ČASOPISY 

Filosofické a 
religionistické tituly  
z elektronické knihovny 
časopisů EZB 
 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=CA-CI 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=B 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en 

http://www.intratext.com/BREI/
http://www.intratext.com/BREI/
http://www.intratext.com/BREI/
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.thelatinlibrary.com/classics.html
http://www.thelatinlibrary.com/classics.html
http://www.thelatinlibrary.com/classics.html
http://www.bu.edu/wcp/PaidArch.html
http://www.bu.edu/wcp/PaidArch.html
http://consc.net/people.html
http://consc.net/people.html
http://consc.net/people.html
http://www.gutenberg.org/catalog/
http://www.gutenberg.org/catalog/
http://infomotions.com/alex/
http://infomotions.com/alex/
http://infomotions.com/alex/
http://darwin-online.org.uk/
http://darwin-online.org.uk/
http://darwin-online.org.uk/
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/index.html
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/index.html
http://www.iep.utm.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://plato.stanford.edu/contents.html
http://plato.stanford.edu/contents.html
http://www.ditext.com/encyc/frame.html
http://www.ditext.com/encyc/frame.html
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html
http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html
http://www.philosophypages.com/dy/index.htm
http://www.philosophypages.com/dy/index.htm
http://www.philosophypages.com/dy/index.htm
http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/
https://sites.google.com/site/minddict/
http://www.marxists.org/glossary/index.htm
https://www.marxists.org/glossary/index.htm
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html
http://www.ccel.org/ccel/wace/biodict.html
http://www.pantheon.org/
http://www.pantheon.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=CA-CI
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=B
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=CA-CI
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=CA-CI
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=B
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=B
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DOAJ: Directory of Open 
Access Journals 

https://doaj.org/  

Český e-časopis pro 
filosofii Pro-Fil 

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil  

Aluze (Revue pro 
literaturu, filosofii a jiné) 

http://aluze.cz/index.php  

 

ROZCESTNÍKY K FILOSOFICKÝM ZDROJŮM 

 
Níže uvedené stránky obsahují přehledy různorodých zdrojů pro filosofii. Najdete na nich 
zdroje pro jednotlivé filosofické směry, biografie a bibliografie významných osobností, 
asociace a společnosti, e-texty, časopisy, diskusní fóra, konference, knihovny apod. 

EpistemeLinks http://www.epistemelinks.com/  

Erratic Impact http://www.erraticimpact.com/  

www.filosof.cz http://www.filosof.cz/  

www.filosofie.cz http://www.filosofie.cz/  

www.filozofia.sk http://www.filozofia.sk/  

 
ZAHRANIČNÍ FILOSOFICKÉ SPOLEČNOSTI 

 

ESAP - European Society for Analytical Philosophy http://analyticphilosophy.eu/  

FISP - Fédération Internationale des Sociétés de 
Philosophie 

https://www.fisp.org/  

American Philosophical Association http://www.apaonline.org/  

AIPPh - Association Internationale des Professeurs 
de Philosophie 

http://www.aipph.eu/  

 
DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE 

 

Catharina 
Portál pro teologii, religionistiku a filosofii Evangelické 
teologické fakulty UK. Přehled volně dostupných i licenco-
vaných oborových zdrojů (databáze, bibliografie, on-line 
texty, učebnice, encyklopedie, knihovní katalogy apod.)  

http://www.catharina.cz/  

The Labyrinth: Resources for Medieval Studies 
Elektronické zdroje pro studium středověku  

https://blogs.commons.georgetown.ed
u/labyrinth/  

 

PORTÁLY PRO PŘÍSTUP K E-ZDROJŮM 

 
 EIZ KNAV                https://www.lib.cas.cz/eiz/  

 Elektronické informační zdroje a portály přístupné v Knihovně Akademie věd ČR 

 PEZ                           http://pez.cuni.cz//  

 Portál elektronických zdrojů UK 

 Přehled EIZ dostupných v rámci Univerzity Karlovy – třídění podle oborů, abecedy a 
fakult 

http://doaj.org/
http://doaj.org/
https://doaj.org/
http://profil.muni.cz/index.php
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil
http://aluze.cz/index.php
http://aluze.cz/index.php
http://www.epistemelinks.com/
http://www.epistemelinks.com/
http://www.erraticimpact.com/
http://www.erraticimpact.com/
http://www.filosof.cz/
http://www.filosof.cz/
http://www.filosofie.cz/
http://www.filosofie.cz/
http://www.filozofia.sk/
http://www.filozofia.sk/
http://www.esap.info/
http://analyticphilosophy.eu/
http://www.fisp.org/
http://www.fisp.org/
https://www.fisp.org/
http://www.apaonline.org/
http://www.apaonline.org/
http://www.aipph.eu/
http://www.aipph.eu/
http://www.aipph.eu/
http://www.catharina.cz/
http://www.catharina.cz/
https://blogs.commons.georgetown.edu/labyrinth/
https://blogs.commons.georgetown.edu/labyrinth/
https://blogs.commons.georgetown.edu/labyrinth/
https://www.lib.cas.cz/eiz/
https://www.lib.cas.cz/eiz/
http://pez.cuni.cz/ezdroje/
http://pez.cuni.cz/
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 JIB                                          http:// www.jib.cz/  

 Jednotná informační brána – portál umožňující paralelní prohledávání různorodých 
elektronických databází (licencovaných i volně dostupných) a katalogů knihoven z 
jednoho uživatelského rozhraní 

 bližší informace o JIB: http://info.jib.cz/  

 projekt NK ČR a ÚVT UK v Praze 
 

 EZB          http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&lang=en  

 Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Elektronická knihovna časopisů 

 více než 35000 odborných titulů v plných textech, z toho cca 4600 dostupných pouze  
v elektronické podobě 

 přehled volně přístupných a předplacených časopisů knihoven zapojených do EZB  
(25 českých knihoven) 

 volně dostupné filosofické a religionistické tituly v EZB 

 anglicko-německé jazykové rozhraní 

 konsorciální konto ČR 

 projekt Univerzitní knihovny v Regensburgu 
 

 Infozdroje               http://www.infozdroje.cz/  

 užitečný rozcestník k informačním zdrojům v ČR 

 přímý přístup do předplacených zdrojů na základě IP adresy instituce 

 informace o dostupnosti elektronických zdrojů v jiných organizacích 

 řešené konsorciální projekty 

 provozuje společnost Albertina icome Praha 
 
 

PROJEKTY DIGITALIZACE 

 
Digitální knihovna AV ČR - systém Kramerius 
(archiv digitalizovaných publikací (zejména periodik) z 19.  
a 20. století vydaných v AV ČR) 

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

dKNAV - Digitální knihovna AV ČR - systém Eprints 
(nová časopisecká produkce ústavů AV ČR) 

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

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR 

http://archiv.ucl.cas.cz/  

e-knihy Knihovny AV ČR 
(knihy z produkce nakladatelství Academia od r. 2001) 

https://www.lib.cas.cz/o-
knihovne/spoluprace/vyberova-
rizeni/e-knihy/  

Kramerius NK ČR 
(informační portál o digitalizaci novodobých fondů NK ČR)  

http://kramerius-info.nkp.cz/  

Manuscriptorium 
(evropská digitální knihovna rukopisů, starých tisků  
a dalších vzácných dokumentů) 

http://www.manuscriptorium.com/?q
=cs  

e-knihovna 
(volně dostupné zdigitalizované tituly z fondu Městské 
knihovny v Praze) 

https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-
line-projekty/?knihovna=&knihovna=0  

http://www.jib.cz/
http://www.jib.cz/
http://info.jib.cz/
http://info.jib.cz/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=2&lang=en
http://ezb.nkp.cz/knihovny.htm
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=CA-CI
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&colors=1&lang=en&notation=B
http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm
http://www.infozdroje.cz/
http://www.infozdroje.cz/
http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/Welcome.do
http://kramerius.lib.cas.cz/search/
http://dlib.lib.cas.cz/
http://dlib.lib.cas.cz/
http://archiv.ucl.cas.cz/
http://archiv.ucl.cas.cz/
http://www.lib.cas.cz/1929/e-knihy/
https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/spoluprace/vyberova-rizeni/e-knihy/
https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/spoluprace/vyberova-rizeni/e-knihy/
https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/spoluprace/vyberova-rizeni/e-knihy/
http://kramerius-info.nkp.cz/
http://kramerius-info.nkp.cz/
http://www.manuscriptorium.com/?q=cs
http://www.manuscriptorium.com/?q=cs
http://www.manuscriptorium.com/?q=cs
http://www.mlp.cz/knihovna_on-line.htm
https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/?knihovna=&knihovna=0
https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/?knihovna=&knihovna=0
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RegistrDigitalizaceCZ 
(národní registr digitalizovaných dokumentů) 

http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz
/search.jsp  

WebArchiv 
(digitální archiv „českých“ zdrojů na internetu) 

http://www.webarchiv.cz/cs  

Projekt Gutenberg 
(jeden z nejstarších projektů digitalizace knih, více než  
20 000 titulů je volně dostupných)  

http://www.gutenberg.org/catalog/  

Europeana 
(Evropská digitální knihovna, museum a archiv) 

http://www.europeana.eu/portal/en  

European Archive http://www.europarchive.org/  

 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE O E-KNIHÁCH A ČTEČKÁCH 

 

BOOKZ.CZ http://www.bookz.cz/wordpress/about/  

Zonerbooks.cz https://www.daukce.cz/domains/zonerbooks.cz  

 

DISTRIBUTOŘI ELEKTRONICKÝCH KNIH 

 

Palmknihy http://palmknihy.cz/  

digibooks http://digibooks.cz/index.php?  

eReading.cz http://www.ereading.cz/cs/  

Libri.cz http://www.libri.cz/ebooks.php  

ebux.cz http://www.ebux.cz/  

Wknihy.cz http://www.wknihy.cz/  

Floowie.cz http://www.floowie.com/cs/  

Amazon.com https://www.amazon.com/  

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
Digitalizovaný archiv časopisů  
 

 
 

Stránky digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro Českou literaturu AV ČR: 
http://www.ucl.cas.cz/cs/  
 

V archivu je možno vyhledávat  

 podle jména autora nebo názvu článku  

 podle obvyklých bibliografických údajů (pro rychlý přístup k žádanému časopisu 
využijte formulář vpravo nahoře)  

 podle data (měsíc, rok)  
 

 

http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/search.jsp
http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/search.jsp
http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/search.jsp
http://www.webarchiv.cz/
http://www.webarchiv.cz/cs
http://www.gutenberg.org/catalog/
http://www.gutenberg.org/catalog/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/portal/en
http://www.europarchive.org/
http://www.europarchive.org/
http://www.bookz.cz/wordpress/about/
http://www.bookz.cz/wordpress/about/
http://www.zonerbooks.cz/
https://www.daukce.cz/domains/zonerbooks.cz
http://palmknihy.cz/
http://palmknihy.cz/
http://www.digibooks.cz/
http://digibooks.cz/index.php
http://www.ereading.cz/cs/
http://www.ereading.cz/cs/
http://virtualni.libri.cz/
http://www.libri.cz/ebooks.php
http://www.ebux.cz/
http://www.ebux.cz/
http://www.wknihy.cz/
http://www.wknihy.cz/
http://www.floowie.com/cs/
http://www.floowie.com/cs/
http://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
http://www.ucl.cas.cz/
http://www.ucl.cas.cz/cs/
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?osf=1
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?bsf=1
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?dsf=1
http://mozek.ucl.cas.cz/objednavka/
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php
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Pro interaktivní listování jsou v tuto chvíli k dispozici tyto časopisy:  

Aktivisté 
 

Almanach českých 
divadel 

Avantgarda 
 

Čas 
 

Česká literatura Česká včela Divadelní noviny (I) Divadelní noviny (II) 

Divadlo Elán Humoristické listy Kmen 
Kultura 

 
Kritická příloha k 
Národním listům 

Kulturní Noviny 
 

Kulturní politika 
 

Kulturní tvorba Kulturní večerník D 34 Kuncířovy noviny Levá fronta 
Listy Literární listy Literární noviny (I) Literární noviny (II) 

Literární noviny (III) Literární svět Literárny život Lumír (I) 
Lumír (II) Lumír (III) Moravské noviny Národní noviny 

Ochotnické divadlo Panorama Pásmo Posel z Budče 
Psí víno Rozhledy po literatuře 

a umění 
Rarach Rok : kulturní leták 

Rozpravy Aventina Rudé právo Scéna Snaha 
Světozor (I) 

 
Světozor (II) 

 
Šibeničky Šotek (příloha 

Národních novin) 

Texty Tvar Tvorba Zítřek 

 
Zlatá Praha (I) Zlatá Praha (II) Ženská revue  

 

 

Další internetové zdroje ÚČL AV ČR:                      http://clo.ucl.cas.cz/ 

 

 
 

15. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST 
 

 

 

Kniha:   

Bez svědomí 
 
Autor:  

Hare, Robert D. 
 
V originále:  
„Without Conscience: 
The Disturbing World of 
the Psychopats Among 
Us“ 
 
Vydáno Dům Harfa, 2015 

Publikace „Bez svědomí“, založená na pětadva-
cetiletém výzkumu, je jedinečnou cestou do mysli 
nebezpečných jedinců. Skutečně jsou od přírody 
neschopní empatie, nebo jsou oběťmi okolností? Jak 
a proč jim procházejí lži, podvody i vraždy? Jsou 
šílení, nebo jen zlí? Jak můžeme ve společnosti, 
kterou dr. Hare nazývá „maskovací“, tyto lidské 
dravce odhalit a vyhnout se jim? Kniha zkoumá jejich 
zvláštní modely chování a odhaluje jeden z nejdě-
sivějších a tak často dokonale skrytých sociálních 
problémů, které ovlivňují život dnešní společnosti. 
Pro psychology velmi zajímavý text, protože se 
jedná o typech osobnosti, kterých je kolem nás 
nemalý počet, typech lidí, kteří jsou mistry 
v manipulaci s druhými.  

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Aktiviste
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=AlmDiv
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=AlmDiv
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Avantgarda
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Cas
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Vcela
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=DivN
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=DivNII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Div
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Elan
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kmen
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Kult
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KpNL
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KpNL
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultN
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KulP
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KulVD
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KunN
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LevF
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Listy
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitL
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitN
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitS
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitZ
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Lumir
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LumirII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LumirIII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=MorN
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=NarN
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=OchDiv
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Panorama
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Pasmo
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=PoselB
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=PsiVin
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Rozhledy
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Rozhledy
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Rarach
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KulL
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Scena
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Snaha
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Svetozor
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Sibenic
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Sotek
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Sotek
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Texty
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvorba
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Zitrek
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPraha
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZenR
http://clo.ucl.cas.cz/
http://neoluxor.cz/vyhledavani/?query=Hare+Robert+D.
http://clo.ucl.cas.cz/
http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura
http://www.ucl.cas.cz/edicee/
http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio
http://www.ceska-poezie.cz/cek
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
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Kniha:  

Zamrzlá evoluce – 
aneb je to jinak, 
pane Darwin  
 
 
 
Autor:  

Jaroslav Flegr 
 

Většina studentů, přicházejících studovat sociální 
vědy, nejen biologii, na vysokou školu se domnívá, že 
evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola 
vědy. Ale co když je všechno úplně jinak? Co když 
právě evoluční biologie v 70. a 80. letech uplynulého 
století prodělala v naprosté tichosti zcela zásadní 
revoluci, po níž by se vlastně měly od základu 
přepsat veškeré učebnice tohoto oboru? Co když je 
i nový model evoluce vycházející z dawkinsovsko-
hamiltonovské teorie sobeckého genu, založené na 
soupeření různých variant téhož genu o předání co 
největšího počtu vlastních kopií do dalších generací, 
stejně chybný jako původní model Darwinův,  
a vbrzku nás proto čeká evoluce další? A nemohla by 
stávající model nahradit například teorie takzvané 
zamrzlé evoluce? Teorie, která předpokládá,  
že naprostá většina druhů, se kterými se v přírodě 
setkáváme, není schopná se evolučně vyvíjet, ani 
když jsou vystaveny sebesilnějšímu selekčnímu tlaku, 
a tak pouze pasivně čekají, až se změny v jejich 
prostředí nahromadí v takové míře, že jim nezbude, 
než způsobně vyhynout. Kde se berou nové druhy, 
jak je možné, že jsou druhy účelně přizpůsobeny 
svému prostředí a jak může v takovémto evolučně 
zamrzlém světě vůbec docházet k evoluci? 

  
 
 
 
 
Kniha:  

Záhadám vstříc – Jak 
jsem se stal vědcem 
(Paměti I)  
 
 
 
Autor:  

Richard Dawkins 
 

První díl autobiografie nejznámějšího světového 
biologa, skeptika a ateisty nabízí bližší pohled na 
autorův raný život, na intelektuální probuzení, 
kterého se mu dostalo v Oxfordu, a cestu, která jej 
vedla k napsání Sobeckého genu. Počíná vyprávěním 
o idylickém dětství stráveném v koloniální Africe,  
o poválečném návratu do Velké Británie a studiu  
na střední internátní škole, kde navzdory téměř 
zbožnému poslechu nahrávek Elvise Presleyho 
odmítnutím pokleknout v kapli k modlitbě Dawkins 
započal svou kariéru skeptika. Byl to ale až Oxford, 
nebo spíše jeho jedinečný systém tutorů, který 
mladé lidi směřoval k tomu, aby spíše pokládali 
otázky a při hledání odpovědí používali rozsáhlou 
knihovnu, než se jen učili na zkoušky, co Dawkinsovi 
umožnilo plný rozvoj jeho intelektuálních schop-
ností. Z důvodu stávkou zapříčiněného přerušení 
dodávky elektřiny vzala jeho kariéra odborného 
asistenta a přednášejícího na Oxfordu neočekávaný 
obrat. Pozastavil svůj výzkum založený na počítačích 
a podnícen tehdy rozšířeným neporozuměním pří-
rodnímu výběru známému jako "skupinový výběr" 
začal s prací na knize Sobecký gen. 

 

 

http://knihy.abz.cz/obchod/autor-flegr-jaroslav-flegr
http://knihy.abz.cz/obchod/autor-dawkins-richard-dawkins

