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Vážené kolegyně, kolegové, studenti i zájemci o studium, přátelé z řad 
veřejnosti, kteří mají zájem o problematiku aplikované psychologie. 

Přejeme Vám  klidné vánoční svátky, veselou oslavu Nového roku 2017,  a to zejména s lidmi, 
které máte rádi.  Zásadně si nedávejme žádná Novoroční předsevzetí, protože moc dlouho 
nevydrží – a pokud jsme  rozhodnuti něco pozitivně změnit, tak to raději udělejme teď  
a nyní. Jindy znamená nikdy. 

Hlavně se ale těšme v příštím  roce  na další společná setkávání nejen na půdě vysoké školy, 
ale i na různých školních akcích a společenských setkáních, protože neformální střetávání 
jsou jedním z nejlepších prostředků ke vzájemnému sblížení. 

Nové číslo  Newsletteru Vás  dnes  v úvodní úvaze  má orientovat na problematiku Středu  
a našeho celoživotního  hledání zakotvení, které si  můžeme připomenout, až budeme  sami 
stavět a zdobit  vánoční stromek.  V  další části se můžete opět začíst do slavných  metalogů  
G. Batesona, dnes na téma: „Proč mají věci obrysy“. Dále si můžete přečíst komentáře  
z pera Prof. Ing. Zbyňka Pitry, DrSc. a PhDr. Diany Černohorské, Ph.D., pedagogů naší vysoké 
školy  

V tomto vydání Vám představujeme dalšího významného partnera VŠAPs, společnost 
HENNLICH, s.r.o. a přinášíme fotoreportáže z akcí školy a studentů: z podzimní promoce, 
slavnostní imatrikulace nových studentů, z „pasování“ studentů 1. ročníku a z přednášky  
PhDr. Čedíka na téma Šikana a kyberšikana. 

Pokračujeme v informování kam se obracet ohledně pramenů, literatury.  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. Přečíst si můžete Všeobecnou deklaraci lidských povinností, sestavenou 
skupinou 25 prezidentů a ministerských předsedů v roce 1996. 

Nepřehlédněte prosím pozvání na přednášku dne 3. 12. 2016 od 16 hodin na téma Mobing  
a jeho hrozby Mgr. Michaely Švejdové, zakladatelky Mobbing Free Institutu, ani na setkání 
s mimořádným odborníkem, nestorem české psychiatrie, MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. 
Jeho přednáška na téma Emoce máme všichni? se uskuteční v aule VŠAPs v Terezíně v sobotu 
14. 1. 2017 od 16:00 hodin. 

Srdečně zveme všechny studenty, absolventy, pedagogy a přátele vysoké školy na druhý 
PLES VŠAPs, který se koná dne 24. února 2017 od 20 hodin v Kulturním domě v Terezíně. 

-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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SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ SYMBOL „STŘEDU“ 
 

 

Na Vánoce máme dobrou tradici: stavět stromeček, umístit jej na vhodném místě a pak se 
sejít se všemi nejbližšími v kruhu okolo něj a obdarovávat se navzájem. A to nejen dárky, ale 
zejména pocitem sounáležitosti, citu a blízkosti, lásky. Chvilky, která bohužel potrvá v roce 
vždy jen pár dní, kdy jsme na sebe laskaví, tolerantní a ohleduplní. Stromeček se stane 
Středem rodiny. Pro někoho jiného je Středem postavení vlastního domu, pro někoho 
bohužel je středem pouze On sám. 

Krátký čas Vánoc je dobou, kdy vlastně na sebe máme čas, 
čas setkání, chvíle porozumění. Čas, kdy těžce pociťujeme 
potřebu někam patřit, někde zakotvit, najít místo a vztah 
nejen k tomuto místu, kterému říkáme domov, ale také i 
k někomu. V tyto dny se pociťuje nejtížeji pocit osamocení. 
Proto navštivte ty, na něž tzv. nemáte nikdy čas, splňte 
případný slib, že přijdete. Zejména staří lidé žijí těšením se, 
a zklamat je právě o vánocích, je krutost, která se podepíše 
na jejich zdraví.  

Lidé žijí v prostoru, potřebují se setkávat a místem komunikace je přirozeně místo, centrum. 
Samozřejmým paradigmatem centrovaných prostor je ráj, ohraničená zahrada, v jejímž 
Středu stál strom života – a také strom poznání, dobrého a zlého. Symbolický význam Středu, 
centra je neodlučně spjat s podmínkami lidského života a s nároky přebývajícího bydlení.  

Co je to Střed, co znamená symbol Středu? Pohodlná jistota nebo odvážné rozhodnutí?  
Je to místo útočiště slabých, kteří se děsí extrémů, místo pro zbabělce, či místo pro alibi 
pasivních? Střed paradoxně v žádném případě nenabízí žádnou jistotu. Naopak, 
představuje mnohem více určité riziko. 

Ani biblická tradice nikdy nedoporučovala, aby se člověk vyhýbal rozdílným či antago-
nistickým cestám a kráčel cestou Středu. Vždy se naopak vyžadovala jednoznačná volba, 
jednoznačné rozhodnutí mezi pravou a levou stranou, mezi dobrem a zlem, mezi životem  
a smrtí. Uvedená volba je pro člověka nevyhnutelná. Ovšem vždy existuje možnost na jedné 
či druhé cestě, pro kterou se jedinec rozhodl, po počátečním postupu také couvnout. Ale jen 
natolik, aby se ocitl opět na křižovatce, z níž musí opět vyjít. Opět se rozhodnout, kterým 
směrem se vydá. Biblickému Job člověku nebylo vůbec dovoleno, balancovat mezi dvěma 
směry. 

Funkce Středu vyniká zcela jasně. Jedná se o funkci soudce, rozhodčího. Střed je soudcem 
extrémů, zmírňuje a uklidňuje jejich antagonismus tím, že pohlcuje jejich protichůdné 
esence. Spojení mezi tím, co je identické, není vůbec možné. Každá věc existuje jen počínaje 
svým opakem. Opačnost je zdrojem a kořenem komunikace. Bez ní by byla každá bytost 
uzavřená, netečná. Pouze opak vytváří komunikaci, tím, že bytosti diferencuje, zbavuje je 
indiferentnosti. 

Střed nutně proto souvisí se zabydleností, abychom si vůbec na nějakém místě připadali jako 
doma, že v dané oblasti působí síla, která ji drží pohromadě. Pro starověké národy je tak 
centrum, Střed, především zónou svatosti, zónou absolutní skutečnosti a proto dosažení 
Středu stojí naroveň posvěcení a iniciaci. Stavitelé babylonské věže jako axis mundi usilovali 
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vymezit takové centrum. Každý chrám, sakrální stavba reprezentuje Střed (analogie  
s Jákobovým žebříkem), který spojuje nebe a zemi, a odtud pramení jeho shromažďovací 
moc. 

Střed jako místo komunikace, Střed jako místo setkávání: naše bytí je nevyhnutelně bytí  
s druhými. Ať již centrum vlastního světa vnímáme či nikoliv, každopádně toto centrum, 
Střed, nemůže přináležet jedinci. Patří společenství, jehož součástí se cítí. 

Symbolika Středu je neoddělitelně spjata s lidským přebýváním. Každá uzavřená oblast 
odkazuje ke konkrétnímu centru, a to tím silněji, čím zřetelnější je jeho soudržnost a také 
pravidelnost. Centra jsou nezbytně nutná u městských čtvrtí (čtvrt hodiny chůze do středu) 
pokud je máme pojímat jako soudržné oblasti. Centrum se vyznačuje nějakou význačnou 
stavbou (s nadsázkou můžeme říci, že architektura je zhmotnělá sociologie) nebo náměstím. 
Silně koncentrované jsou kruhy, čtverce, koule a klenby. Náměstí zajišťují přirozená centra 
pro život každé komunity, society, protože umožňuje společná setkávání – jazykování jako 
antiinstituci . 

Ještě na začátku minulého století byla náměstí přirozeným centrem, kde se lidé scházeli  
u studny. Později, po zavedení vodovodu do domů, již nemusíme vycházet, abychom se 
střetli s druhými lidmi. Ještě jsme ale zůstávali doma u společného krbu, který ovšem rovněž 
osiřel se zavedením topení v každé místnosti. Poté zůstala spojnicí již jen potřeba vzájemné 
komunikace. Tichá www revoluce přibližně od roku 1993 umožnila ovšem komunikovat  
s druhými lidmi aniž vstaneme od stolu. Mobil v ruce jako spojení s druhým(mi) lidmi již 
nepotřebuje žádné střetávání, žádné společné místo ve významu Středu. 

Hlavními směry prostoru jsou horizontála a vertikála, tj. směry země a nebe. Redukcí 
prostoru na objektivní (racionální) prostor lidem bráníme, aby odhalili své místo ve světě. 
Získáváme větší objektivitu, ale ztrácíme dimenzi smyslu. Prostor přestává promlouvat k těm, 
kteří ztratili kontakt s vlastním bytím. Zatímco horizontála nám vsugeruje nejen pohodlí  
a neurčité místo „mimo“ plné možností, ale také místo spánku, odpočinku, smrti. Vertikála je 
asertivní, prosazuje se. Věže zasazené do krajiny, ustavují střed, centra, vzpínají se k nebi. 

 Dodnes jsou vesničky a města usebírána kostelními 
věžemi, jejichž vertikalitu nenarušily ani komerční 
stavby. Klenbu zakoušíme jako objem vnitřního 
prostoru, klenba vymezuje centrum. Mytickým vzorem 
těchto staveb je Babylonská věž – navršená kamenná 
masa, jako výsledek společného úsilí velkého množství 
lidí, která sváže společenství jako viditelné centrum – 
shromažďovací moc vertikály. Lidé, pokud konají sami  
o sobě, nemají sílu k tomu, aby ustanovili centrum – 

výsledkem je právě tato Babylonská věž jako symbol zmatení. Odlišný význam vertikály se 
přisuzuje příběhu o Jákobově žebříku. Člověk vstane a pozvedne se z horizontály do vertikály 
a zvedne kámen, o který si opíral hlavu, z horizontální do vertikální pozice. Je to oslavná 
reprezentace úhelného kamene. Ostatně i A. Schopenhauer nacházel vyšší smysl ve sporu 
vertikály a horizontály: žádná zátěž nemá být bez dostatečné podpory a žádná podpora 
nemá být bez dostatečné zátěže. 

Tradice symboliky Středu je spjatá s mýtickým místem – Jeruzalém. Křesťané věří, že 
Golgotha ležela ve středu světa, nebo místo jako hora Tábór v Palestině, znamenalo něco 
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jako „pupek světa“. Cesta vedoucí ke Středu je cestou svízelnou. Stvoření v celé své šíři vždy 
začíná ve Středu. „Co je založeno, je založeno ve Středu světa“ (M. Eliade). 

Dříve byla proto dána jasná opozita „my a ti druzí“, „společnost a příroda“. Dnes tyto 
protiklady a hraniční jistoty neexistují. V současné době hranice mizí, což má za následek 
negativní důsledky. Bez hranic a jasných protikladů se nedá žít a rozhodovat, přesto tak 
musíme neustále činit. Dnešní doba již nepojímá Jeruzalém jako Střed, ale Středem se stává 
subjekt. 

Rozpad veřejného prostoru a celková neuchopitelnost prostorových vazeb u člověka vede  
k hledání jiných vazeb, které nemohou být tak snadno rozrušeny bez ohledu na náš postoj. 
Lidé žijí diskontinuálně: v práci, doma, v klubech či společenstvích. Pokaždé v jiných 
situacích, kde platí různé normy a mnohdy protikladná pravidla. Stále více lidí vede 
stěhovavý, mobilní a variabilní život. Střídají se různé kontexty sociálních prostorů. Stále více 
lidí v současné společnosti je nejen vykořeněno ze svého původního sociálního prostředí, ale 
žádné nové prostředí se nedokáže stát oním skutečným, autentickým domovem. 

Architekt Ch. Norbert-Schulz vidí zásadní chybu v tom, že moderní města a čtvrti jsou 
záměrně koncipovány jako volně plynoucí prostor. Bez zřetelného odlišování vnějšku  
a vnitřku, což má za následek ztrátu orientace a identifikaci obyvatel. Volně plynoucí prostor, 
bez centra jako symbolu. Současně poukazuje rovněž na druhého viníka nezakotvenosti 
jedince v sociálním prostoru, a tím je popírání regionálních prvků, které znemožní kontinuitu 
genia loci konkrétního místa, lokality. 

Místo můžeme chápat jako to „kam se vždy budeme a taky můžeme vrátit“. Střed je vždy 
zónou posvátnosti, zónou absolutní reality. Dosažení středu je rovno posvěcení, iniciaci.  
O Vánocích si plně uvědomujeme – i když jen dočasně – problém místa. Kam patříme?  
Ke komu patříme? Kde je naše místo, náš smyslový nebo ideový Střed? 

Stromek je nositelem výjimečného, velmi krátkého trvání symbolu Středu. Umožní každému 
zamyslet se nad svým zakotvením, nad svým místem ve světě i v nejbližších vztazích.  

 

-Jiří Kučírek- 
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1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA 
 

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům 
vysokoškolskou kvalifikaci k aplikaci psychologie a dalších 
společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti manage-
mentu 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. Novinkou je možnost profilace 
na oblast Leadership lidských zdrojů. Studium probíhá následujícími formami:  

 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.  

 Individuální studijní program, většinou také tříletý, s možností uznání některých 
zkoušek. Je určený zejména pro studenty, kteří se nemohou zúčastňovat výuky 
pravidelně ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodů. 
 
 

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 již vyhlásil termín přijímání přihlášek ke 
studiu na akademický rok 2017/2018 na prezenční a kom-
binovanou formu studia studijního oboru Personální  
a interkulturní management. Přihlásit se můžete on-line 
na www.vsaps.cz do 28. února 2017. Nově přibyla  
i možnost profilace Leadership lidských zdrojů. 

Využijte první možnost přihlášení ke studiu!  

Těšíme se na Vás! 

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

2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Zveme všechny zájemce o studium na 
další dny otevřených dveří. 
V prostorách VŠAPs na adrese 
Akademická 409, Terezín, Vás rádi 
přivítáme v následujících dnech:  
 

6. prosince 2016 (16 – 18 hod.) 
10. ledna 2017 (16 – 18 hod.) 
21. února 2017 (16 – 18 hod.) 

Přijďte se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá! 
 

2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY z úřední desky a harmonogramu akademického roku 

Zasedání orgánů VŠAPs: 
- Rada pro vnitřní evaluaci VŠAPs: Praha, 11. 11. 2016, od 15:00 hodin 
- Pedagogická rada: Praha, 19. 1. 2017, od 14:00 hodin 
- Akademická rada: Terezín, 15. 2. 2017, od 15:00 hodin  

Opravný termín státních závěrečných zkoušek: 
- Termín konání: 15. 2. 2017 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací: 
- 1. termín konání SZZk: 13. – 14. července 2017 
- 2. termín konání SZZk:   5. – 7. září 2017 

Termín praxí pro studenty 3. ročníku prezenčního studia 
- 13. 2. – 12. 3. 2017 

 

2.3. SLAVNOSTNÍ PROMOCE A IMATRIKULACE V AULE VŠAPs 

Jsme rádi, že se zase rozrostly řady absolventů naší VŠ. Přejeme jim všem 
mnoho štěstí při uplatňování získaných znalostí a dovedností v další praxi! 
Velké blahopřání směřuje ke studentce Šárce Bezchlebové, která získala 
červený diplom. 

Zde je několik fotografií ze slavnosti, kdy se z našich studentů stali absolventi. 
Celé album naleznete: http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Promoce_10-2016/.   

 

 

 

 

 

http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Promoce_10-2016/
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Slavnostní ceremoniál IMATRIKULACE nových studentů se konal za přítomnosti významných 
členů akademické obce vysoké školy a představitelů města Terezín v zaplněné aule VŠAPs 
v Terezíně dne 1. října 2016. Přejeme novým studentům mnoho studijních úspěchů! 

FOTOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE 1. 10. 2016 

Celé album naleznete: http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Imatrikulace 2016/ a na Facebooku 
školy. Na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=fbyfd8h1w6Y můžete shlédnout také 
videoreportáž z promoce, kterou natočila regionální televize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Imatrikulace%202016/
https://www.youtube.com/watch?v=fbyfd8h1w6Y
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Imatrikulace 1. 10. 2016 – proslov rektora VŠAPs k novým studentům  

Honorábilis vážená paní prorektorko, spektábilis, vážený pane starosto, vážení přítomní  
a především Vy, budoucí kolegyně a kolegové, kteří se dnešním dnem stáváte studenty 
Vysoké školy aplikované psychologie. 

První, na co se každý  z nás ptá v nové životní situaci, jakou je vstup na vysokou školu je: 
Ohrozí mne to nebo neohrozí? Obstojím ve studiu, mezi studenty a vysokoškolskými učiteli? 
Nebude narušeno mé sebevědomí? 

Vy jste tuto první otázku již vyřešili. Jste zde a ujišťuji Vás, že nic z toho Vám nehrozí. Vybrali 
jste si přátelskou, kolegiální vysokou školu, kde najdete v případě potřeby vždy pomocnou 
ruku. 

Druhá otázka, kterou obvykle řešíme vědomě i podvědomě je: Jaký to má smysl? Co mi 
studium přinese? Jaký bude mít význam pro můj další život, osobní i pracovní? O co budu 
chytřejší, vzdělanější, a jak zvýším svou celkovou úroveň a uplatnitelnost na trhu práce? 

Sami poznáte, že Vás naši učitelé povedou k hledání tohoto smyslu jak v jednotlivých 
předmětech, tak v celém studijním oboru Personální a interkulturní management. 

Jedná se o mimořádně komplexní, lze říct výjimečný obor, zvláště v šíři problematiky 
psychologie, zaměřené na aplikaci v reálném životě a také v oblasti  managementu  
a personalistiky, tedy v práci s lidmi. Jako absolventi budete mít široké možnosti uplatnění 
prakticky ve všech studovaných oblastech. Možná, že víte, že všichni naši absolventi si našli 
zaměstnání. Máme tedy 100 % zaměstnanost. 
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Třetí smysluplná otázka je: Co do toho budu muset vložit? Na soukromé VŠ samozřejmě 
školné. I když se pohybuje pod průměrem soukromých VŠ v ČR, jistě tato investice do svého 
vzdělání představuje určitou zátěž.  

Zejména však bude bezpodmínečně nutné, abyste po celou dobu do studia vkládali i svůj čas, 
energii, veškerou mentální kapacitu a zejména motivaci co nejvíce získat a odnést si sebou 
do dalšího života. Maximum poznatků, dovedností, metod, tvořivosti a především zdravého 
sebevědomí, profesního i osobního. Také vložte do svého studia touhu po tom „najít si své 

místo na slunci“, být významný, touhu po seberealizaci  
a dalším seberozvíjení. 

Co za to získáte navíc? Dokážete odhalit v sobě i v druhých 
to nejlepší. Získáte vyšší schopnosti porozumění sobě 
samým a ostatním lidem. Dosáhnete zvýšení úrovně 
komunikace a celkový nadhled v chápání individuálních – 
psychologických i společenských, sociologických a interkul-
turních procesů. 

Máte navíc právo se zúčastnit všech přednášek, které 
pořádáme na VŠ pro širší okruh zájemců, většinu z nich 
bezplatně a také rozsáhlých dvou až třísemestrálních kurzů 
Skupinové psychoterapie, Systemického koučování a další. 

Očekáváme, že budete i sami chtít bádat a zkoumat 
v oblastech, které zde budete studovat a které jsou možná 
už dnes předmětem Vašeho zájmu. Budete mít k tomu 
příležitosti po celé 3 roky, v seminárních, semestrálních a 

ročníkových pracích, i v závěrečné bakalářské práci. Navíc pak ve Studentské odborné 
činnosti. 

Jak vidíte, škola je pro Vás otevřená ve všech směrech. 

Uvítáme, když se zúčastníte spolu se „služebně staršími“ studenty i dalších akcí školy, oslav 
Mikuláše nebo Vánoc, únorového plesu, květnového majálesu a zvláště pak konference 
studentské vědecké odborné činnosti. 

Vážení studenti, dovolte, abych Vám na závěr popřál, jak hodně studijních úspěchů, tak také 
nádherný kus studentského života, který strávíte na VŠAPs spolu s námi, učiteli, studijními 
referentkami a se svými novými kolegy vašeho 1. ročníku a také s kolegy a kolegyněmi 
z vyšších ročníků. 

Ať se Vám to vše daří! 

Děkuji Vám za pozornost. 
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2.4. FOTOREPORTÁŽ Z „PASOVÁNÍ“ STUDENTŮ 1. ROČNÍKU 

Jak už se stalo na Vysoké škole aplikované psychologie tradicí, proběhl dne 5. října 2016 

obřad „pasování“ studentů prvního ročníku denního studia. Na něj navázalo neformální 

setkání „nováčků“ s ostatními studenty ze 2. a 3. ročníků VŠAPs a turnaj v bowlingu.  

Zde přinášíme několik fotografií z této studentské akce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. VYHLÁŠENÍ 3. ROČNÍKU SVOČ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017 

Rektor Vysoké školy aplikované psychologie 
vyhlašuje 3. ročník Studentské vědecké  
a odborné činnosti na VŠAPs v akademickém 
roce 2016/2017, který se bude konat v pátek 
19. května 2017.  

Předpokladem úspěšného absolvování 
soutěže je předložení soutěžní práce a její 
následná prezentace před příslušnou komisí  
v souladu s pravidly soutěže SVOČ na VŠAPs. 
Účast na SVOČ se stane součástí Vašeho CV a vítězové mohou VŠAPs reprezentovat na 
dalších konferencích a vědeckých akcích.  

Podmínky přihlášení soutěžní práce na Studentskou konferenci:  

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

Závazné termíny 3. ročníku SVOČ: 

 Přihlášení do soutěže: do 14. dubna 2017 
 Odevzdání soutěžních prací a anotací prací: do 2. května 2017 
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Konání Studentské konference a obhajoba soutěžních prací: 

 19. května 2017 od 14,00 hodin v aule vysoké školy v Terezíně 

Motivační finanční odměny pro výherce: 

 1. cena: 3.000,- Kč 
 2. cena: 2.000,- Kč 
 3. cena: 1.000,- Kč 

 

2.6. PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z PSYCHOLOGIE 

Motto: Vystupte z řady ostatních a buďte mezi nejlepšími! 

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

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

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

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

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

od zkušeného psychologa 

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

a vývojové psychologie, psychologie osobnosti a také ze 
sociální, pedagogické a klinické psychologie. 

 Probereme obecné i individuální znaky osobnosti. Biologickou 
i psychosociální determinaci osobnosti (jako jsou vztahy 
k druhým lidem, skupinám a kultuře). Dále osobnost v jejím 
vývoji a v interakci s prostředím. A v neposlední řadě příznivé 
a naopak patologické projevy osobnosti. 

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

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

TERMÍNY: 
 Zahájení kurzu: 14. 1. 2017 
 Další termíny jsou: 28. ledna, 11. a 25. února, 11. a 25. března, 8. a 22. dubna 2017 



13 
 

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

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

případné chyby. 

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

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

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

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

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

Více informací a online přihláška na www.vsaps.cz/kurzy 

2.7. POZVÁNKA NA DRUHÝ PLES VŠAPs 

Druhý PLES VŠAPs se koná  

v pátek 24. února 2017 od 20:00 hodin 
v Kulturním domě v Terezíně. 

Vstupenky á 250,- Kč (zahrnují malé občerstvení  
a 1 lahev vína na 2 osoby) budou v prodeji  
od 2. ledna 2017 na studijním oddělení v Terezíně. 

2.8. ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY 

Druhé číslo časopisu vyšlo v září 2016. Můžete v něm 
najít články z oblasti psychologie práce, z lékařské 
psychologie a z dal-ších psychologických disciplín. 
Autoři článků jsou převážně psychologové, vysoko-
školští pedagogové působící na univerzitách a vyso-
kých 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 elek-
tronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/. 

http://www.vsaps.cz/
http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/
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2.9. NABÍDKA STÁŽÍ PRO STUDENTY   

2.9.1. VĚDECKÉ STÁŽE AKADEMIE VĚD 

Vědecké stáže realizuje Akademie věd České republiky už od 
roku 2005 pod hlavičkou projektu Otevřená věda. Projekt, 
zaměřený na spolupráci AV ČR s mladou generací, zapojuje 
studenty do praktického výzkumu prostřednictvím 
studentských vědeckých stáží, které se mezi studenty těší 
velké oblibě. Díky projektu se studenti účastní různých 
tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí. 
Mnoho z nich po skončení stáže pokračuje ve vědecké 
činnosti na ústavech AV ČR. 

Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti  
z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské 
obory. Stáže se konají pod vedením českých i zahraničních 
vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích 
Akademie věd po celé České republice. 

V roce 2017 otevře AV ČR 100 vědeckých stáží. Stáže jsou 10měsíční, v češtině i angličtině, 
budou probíhat od ledna do prosince 2017. Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde 
najdou na 200 zajímavých témat přírodních, technických, humanitních a společenských věd 
(např. antropologie, astronomie, biofyzika, biochemie, biologie, dějiny umění, ekologie, 
ekonomie, filologie, filozofie, fyzika, geografie, geologie, historie, chemická technologie, 
chemie, IT, lékařské vědy, matematika, právo, technika…). Nová témata přibývají do 
databáze každý den.   

2.9.2. PROJEKT „CESTA PRO MLADÉ“ 

Projekt Evropské unie Cesta pro mladé si klade 
propojovat studenty a firmy, podporovat jejich silné 
stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední 
řadě dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si 
nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak 
a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je 
baví. 

Studentům posledních ročníků středních, vyšších 
odborných, vysokých škol a jednoletých jazykových 
škol nabízí příležitost absolvovat vzdělávací kurz. Ten je 
složený z kurzu měkkých kompetencí, z poradenského 
pohovoru a z, pro studenty možná nejzajímavější, 
praktické části vzdělávacího kurzu: 

 Praktická část kurzu probíhá přímo u vybraných 
společností a firem, kam studenti pravidelně 
docházejí na praxi. Studenti si vybírají nejen ze širokého portfolia firem přihlášených do 
projektu, ale také z cca 140 různých pozic od provozního přes technika projektanta, 

http://www.otevrena-veda.cz/nabidka-stazi/databaze-stazi.html
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interního auditora, programátora až například po architekta či specialistu marketingu. Vše 
záleží na studijním oboru zájemce. 

 Kurz měkkých kompetencí je studentům poskytován interaktivní formou virtuálního 
kurzu nebo webinářů, případně jejich kombinací. Studenti si podstatně vylepší své 
kompetence v oblasti komunikace, stress managementu, time managementu a práce 
s informacemi. 

 Poradenství je koncipované jako 90minutový pohovor s HR odborníkem, který 
studentům pomůže připravit se na jejich první vstup na trh práce. Studenti si z poraden-
ství mj. odnesou aktualizovaný životopis upravený podle posledních trendů a požadavků 
zaměstnavatelů. 

Jakmile student dokončí celý vzdělávací kurz, obdrží Certifikát, který mu může pomoci jako 
reference, až se bude ucházet o své první zaměstnání.  

Pokud student bude na kurz dojíždět, budou mu uhrazeny výdaje na cestovné i ubytování. 
Studentům tedy nic nebrání, aby se kurzu zúčastnili v libovolném českém městě u své 
vysněné firmy a byli u ní doslova v kurzu! 

Více informací na www.cestapromlade.cz  

 

2.10. PRŮZKUM PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠAPs 

 

Vážení studenti a absolventi VŠAPs, 

zapojte se do průzkumu TOP zaměstnavatelé 

2017 a vyhrajte MacBook Air. Vyjádříte tak i svůj 

názor na pracovní trh pro absolventy v ČR. Vaším 

zapojením pomůžete ke zviditelnění VŠAPs 

v celorepublikovém měřítku a vyjádříte svůj názor 

na pracovní trh v ČR. Zároveň získáte možnost 

vyhrát MacBook Air. 

Průzkum naleznete na odkaze: 

www.topzamestnavatel.cz  

 

 

2.11. SLEVA 20% NA VŠECHNY PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ GRADA 

Díky dlouholeté spolupráci VŠAPs předním naklada-
telstvím 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.cestapromlade.cz/
http://www.topzamestnavatel.cz/
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  3. POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS 
 

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. 

„EMOCE MÁME VŠICHNI?“ 
Termín:    sobota 14. ledna 2017, 16 – 18 hod.  

Přednáší: MUDr. Radkin HONZÁK, CSc. 

Radkin HONZÁK je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, 
sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent 
ÚVL 1. LF UK. Sám o sobě tvrdí, že je praktik a příslušník 
„staré školy“. Studentům říká, že povolání lékaře není posláním, nýbrž řemeslem, které by 
měli vykonávat co nejlépe. Chronickým nespavcům doporučuje ticho a tmu, především pak  
z ložnice vyexpedovat mobil a počítač a nikoliv návštěvu „spánkového studia“. Nesouhlasí  
s vytvářením umělých potřeb ani módním nadužíváním pojmů z oblasti závažných duševních 
poruch. Jak ostatně sám s nadhledem praví: „Špatné náladě se začalo říkat deprese, lenost 
jsme povýšili na prokrastinaci a aktuálně jsme všichni vyhořelí.“ 

Doktor Radkin Honzák je autorem desítek publikací. Z nejznámějších např.: Jak se asertivně 
prosadit, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Strach, tréma, úzkost a jak je zvládnout, 
Jak se dobře cítit mezi lidmi, Komunikační pasti v medicíně, Všichni žijem´ v blázinci, Babičku 
potrkal jelen aneb co tomu říkáte, doktore?, Jak přežít léčení: Veselé čtení o bolestech, Jak 
úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému, Svépomocná příručka sestry. 

 Využijte jedinečnou možnost osobního setkání s nestorem české psychiatrie, 
populárním a uznávaným odborníkem, působícím v Institutu klinické a experimentální 
medicíny (IKEM) v Praze, autorem mnoha desítek publikací. 

Za účast na přednášce předního českého psychiatra bude mimořádně vybíráno symbolické 
vstupné ve výši 50,- Kč. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-se-asertivne-prosadit-62315
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-se-asertivne-prosadit-62315
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-zit-a-vyhnout-se-syndromu-vyhoreni-153261
http://www.databazeknih.cz/knihy/strach-trema-uzkost-a-jak-je-zvladnout-216917
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-se-dobre-citit-mezi-lidmi-128463
http://www.databazeknih.cz/knihy/komunikacni-pasti-v-medicine-62313
http://www.databazeknih.cz/knihy/vsichni-zijem-v-blazinci-217824
http://www.databazeknih.cz/knihy/babicku-potrkal-jelen-aneb-co-tomu-rikate-doktore-113925
http://www.databazeknih.cz/knihy/babicku-potrkal-jelen-aneb-co-tomu-rikate-doktore-113925
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-prezit-leceni-vesele-cteni-o-bolestech-158564
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-uspesne-zvladnout-poskytovani-pece-nezletilemu-148100
http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-uspesne-zvladnout-poskytovani-pece-nezletilemu-148100
http://www.databazeknih.cz/knihy/svepomocna-prirucka-sestry-238947
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FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY NA TÉMA ŠIKANA A KYBERŠIKANA  

Na VŠAPs proběhla 5. listopadu přednáška pro studenty i širokou veřejnost na téma šikana  
a kyberšikana. 

Toto velmi aktuální téma přivedlo v sobotní podvečer do auly školy velké množství 
posluchačů. Přednášejícím byl PhDr. Miloslav Čedík, psycholog, psychoterapeut a odborník 
na problematiku šikany. V úvodu zaujal přítomné prezentací praktické ukázky skupinového 
žonglování, které je zaměřeno na práci se skupinou ohroženou šikanou. Součástí programu 
byl také krátký film ze školního prostředí, ilustrující závažnost šikany. 

Přednáška se setkala s velkým zájmem. V jejím průběhu přítomní uvedli řadu závažných 
příkladů šikany z praxe a vznesli mnoho dotazů k tématu, k možnostem a postupům při 
řešení šikany.  

Celé album naleznete: http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Přednáška PhDr. Miloslav Čedík 10-  
2016/ a na Facebooku školy. Na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=OUwgQ1LeyeY 
můžete shlédnout také videoreportáž z přednášky, kterou natočila regionální televize. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Přednáška%20PhDr.%20Miloslav%20Čedík%2010-%20%202016/
http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Přednáška%20PhDr.%20Miloslav%20Čedík%2010-%20%202016/
https://www.youtube.com/watch?v=OUwgQ1LeyeY
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4. Z ODBORNÉ ČINNOSTI PEDAGOGŮ VŠAPs 
 

Významné publikační úspěchy akademických pracovníků   

Pedagog VŠAPs a odborník na management, Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc., publikoval 
v zářijovém vydání časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology odborný článek  
na téma „Překonávání bariér snižujících kvalitu a účinnost kolektivního rozhodování“.  
Ve stejném čísle časopisu vyšel také článek „Psychologie „MY“ Fritze Künkela“ od dalšího 
pedagoga VŠAPs, PhDr. et PhDr. Jiřího Kučírka, Ph.D., a také článek s názvem „Nástin 
možností psychologického přístupu k pacientům s jaterním selháním“ od PhDr. Jana Lepešky, 
Ph.D., vědeckého tajemníka VŠAPs. Všechny uvedené recenzované odborné články  
si můžete přečíst zde: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/  
 

Vystoupení PhDr. et PhDr. Jiřího KUČÍRKA, Ph.D. na mezinárodní konferenci v Polsku 

Název konference: SOCIALIA – XX. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
NEIGHBORHOOD 

SOCIAL PEDAGOGY IN THE CHANGING WORLD – LIVING ENVIRONMENT AS A DIALOGUE 
BETWEEN CULTURES AND PEOPLE 

Termín: 3. – 4. listopadu 2016 

Pořadatel: The University of fDąbrowa Górnicza, Auditorium Maximum, 41 -  300 Dąbrowa 
Górnicza, Cieplaka Str. No 1c, Poland 

Název příspěvku PhDr. et PhDr. Jiřího Kučírka, Ph.D.: Mind and hand: the overlooked 
connection in the current psychology and pedagogy 

 

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 
byl zahájen v sobotu 22. října 2016 v budově VŠAPs Terezíně. 

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

Zájemci o další běh ročního výcviku koučování, se zahájením v říjnu 2017, se mohou již nyní 
přihlašovat na studijním oddělení v Terezíně. V akademickém roce 2017/2018 budou 
termíny stanoveny tak, aby nekolidovali s výukou kombinovaného studia na VŠAPs.  

http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/
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5.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII 

Certifikovaný třísemestrální výcvik psychoterapie bude 
zahájen 3. března 2017 v Terezíně. Výcvik je určen 
studentům a absolventům VŠAPs, kteří mají předpoklady  
a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického 
přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané doved-
nosti chtějí využít při aplikaci ve své profesi. 

Vstupní pohovory přihlášených účastníků (jsou podmínkou 
pro zařazení do výcviku) s  PhDr. Vendulou Junkovou, odbornou garantkou kurzu, budou 
probíhat ve dnech 13. 1. 2017 v Praze a 14. 1. 2017 v Terezíně. 

VŠAPs aktuálně nabízí několik volných míst (náhradníků pro zařazení do výcviku). Přihlášku, 
bližší informace o programu, termínech a ceně naleznete na webových stránkách školy: 
http://www.vsaps.cz/kurzy/. 

Zajistěte si ještě místo na tomto unikátním výcviku! 

 

 

6. ZAJÍMAVÉ AKCE NEJEN PRO STUDENTY VŠAPs  
 

 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.  
 
 

 4. ARTETERAPEUTICKÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 
Termín:  25. – 27. listopadu 2016 
Místo: Jabok, Salmovská 8, Praha 2 
Pořadatel: společnost KREATOS, o.p.s.  
Více informací a přihlášky na www.kreatos.philosophy.cz 
 
 
 
 

http://www.vsaps.cz/kurzy/
http://www.franz-josef.cz/
http://www.kreatos.philosophy.cz/
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 GASTROTERAPIE 2016 

Termín:  15. prosince 2016 
Místo: Barevný svět dětí, Pod Nuselskými schody 
číslo 3, Praha 2 
Pořadatel: Barevný svět dětí  
 

 
 
 
 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V TEREZÍNĚ 

Termín:  26. listopadu 2016 od 15 hodin 
Místo: náměstí ČSA, Terezín 
Pořadatel: Město Terezín  
Nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru! 

 

 

 VÁNOČNÍ JARMARK 
Termín:  1. prosince 2016 od 14 hodin 
Místo: Domov seniorů Kréta, Terezín 
Pořadatel: Domov seniorů Kréta 
Přijďte si nakoupit vánoční dekorace a neotřelé dárky 
pro své blízké!  

 

   

 

 VÁNOCE V PEVNOSTI 
Termín:  3. prosince 2016 od 10 hodin 
Místo: Kavalír 2, Pod Hradbami 390, 
Terezín  
Přijďte zažít a nasát vánoční atmosféru a ochutnat 

zabijačkové speciality! 
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7. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY VŠAPs 
 

HENNLICH: Špičková technika a odpovědný zaměstnavatel 
Společnost HENNLICH, s.r.o. je synonymem pro 
špičkovou techniku. Její výrobky proto budete jen 
marně hledat v obchodech či supermarketech. 
Litoměřická společnost dodává průmyslové 
komponenty i větší investiční celky do mnoha 
odvětví českého průmyslu. Zhruba třetinu své 

produkce exportuje, a to téměř do celého světa. Výrobky pocházející z Litoměřic tak najdete 
například v Izraeli, na Dálném Východě, v Kataru nebo v Chile.  

Hlavní aktivity ale firma s více než 200 zaměstnanci a obratem 
přes 700 milionů korun realizuje v České republice. Pro domácí 
průmyslové podniky dodává například hydraulická těsnění, trysky, 
čerpadla, centrální mazání, energetické řetězy a kluzná pouzdra. 
Pro mnohé jde možná o nic neříkající názvy. Tyto komponenty 
však najdete v mnoha výrobcích, které denně každý používá – od počítačů přes dveře a okna až po 
osobní automobily. Vedle toho firma ve stále větší míře vyvíjí a uvádí na trh vlastní nové výrobky. Jde 
například o nakládací zařízení, mlžná děla, speciální manipulátory pro letecké motory nebo 
bioplynové stanice. Univerzálně uplatnitelné, a to i v rodinných domech, průmyslových a obchodních 
firmách, jsou tepelná čerpadla a kapilární rohože, zajišťující tepelnou pohodu.   

Tradice od roku 1922 
Litoměřická firma je součástí skupiny HENNLICH, která v současné době působí 
ve 22 zemích, především střední a východní Evropy. Historie firmy sahá až do 
roku 1922, kdy v severočeském Duchcově založil Hermann A. Hennlich firmu 
specializovanou na dodávky pro strojírenství a doly. Po 2. světové válce firma 
přesídlila do rakouského Schärdingu. Po roce 1989 rozšířila aktivity i do dalších 
zemí střední a východní Evropy, první bylo tehdejší Československo.  

Odpovědnost na prvním místě 
Firma HENNLICH patří již několik let mezi oceňované zaměstnavatele, a to nejen v Ústeckém kraji, ale 
i na celostátní úrovni. V mnoha oblastech péče o zaměstnance patří k průkopníkům v kategorii 
malých a středních firem. Jako první založila v Ústeckém kraji dětskou skupinu. V HENNLICH Baby 
Clubu, jak se skupina nazývá, pečují vyškolené lektorky o děti zaměstnanců. Firma dlouhodobě 
umožňuje různé formy flexibilních úvazků. Uplatňuje management mateřské a rodičovské dovolené. 

Zaměstnanci mají k dispozici zdarma anonymní krizovou linku. I díky tomu 
byla firma již 3x vyhlášena Odpovědnou firmou Ústeckého kraje a v roce 
2015 byl její projekt HENNLICH přeje rodině mezi pěti nejlepšími 
personálními projekty v ČR. Region firma podporuje prostřednictvím 
Dárcovského fondu HENNLICH, který rozděluje nadační příspěvky na ne-
ziskové projekty mladých lidi mezi 18-25 lety žijící či studující v Litomě-
řicích. 

VŠAPs a společnost HENNLICH, s.r.o.  
Společnost HENNLICH patří k dlouholetým partnerům Vysoké školy aplikované psychologie a stála 
také při jejím zrodu. Zástupci vedení společnosti se pravidelně účastní akademických obřadů na 
VŠAPs a působí také jako zástupci odborné veřejnosti např. na studentských konferencích. Společnost 
každoročně umožňuje studentům VŠAPs absolvovat ve svém litoměřickém sídle exkurze, stáže  
a praxe. Studenti VŠAPs pod vedením pedagogů provádějí ve společnosti průzkumy spokojenosti 
zaměstnanců a získávají tak další cenné informace pro svoje studium a další pracovní praxi. 
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8. GREGORY BATESON – PROČ MAJÍ VĚCI OBRYSY? 
 

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

Metalog: Proč mají věci obrysy? 

 

Dcera: Tati, proč mají věci obrysy? 

Otec: Mají je? Já nevím. Jaký druh věcí máš na mysli? 

D: No, víš, když něco kreslím, proč to má obrysy? 

O: A co takový druh věcí jako stádo ovcí nebo rozhovor? Ty mají taky obrysy? 

D: Nedělej si legraci. Nemůžu přece nakreslit rozhovor. Mám na mysli věci. 

O: Ano – snažil jsem se zjistit, jak to přesně myslíš. Máš na mysli „Proč dáváme věcem 
obrysy, když je kreslíme“?, nebo si myslíš, že věci mají obrysy, ať je kreslíme nebo ne? 

D: To právě nevím, tati. Řekni mi to ty. Jak to myslím? 

O: To nevím, drahoušku. Kdysi žil jeden velmi vzteklý umělec, který si zapisoval různé věci. Po 
jeho smrti se podívali do jeho zápisníku a na jednom místě našli zapsáno „Moudří lidé vidí 
obrysy, a proto je kreslí“, zatímco na jiném místě napsal: „Jen blázni vidí obrysy, a proto je 
kreslí.“ 

D: Ale jak to myslel? Tomu nerozumím? 

O: No, Wiliam Blake – tak se jmenoval – byl velký umělec a velmi vzteklý muž. A někdy 
svinoval své myšlenky do malých kuliček, kterými potom trefoval jiné lidi. 

D: A kvůli čemu tak šílel, tati? 

O: Kvůli čemu šílel? Aha – ty myslíš „vztekal se“. Když mluvíme o Blakeovi, je třeba jasně 
odlišovat tyto dva významy slova „šílet“. Protože řada lidí si myslela, že opravdu šílel – že to 
byl blázen. A to byla jedna z věcí, kvůli kterým se vztekal – šílel. A pak se taky vztekal – šílel 
kvůli některým umělcům, kteří malovali obrazy, jako kdyby věci neměly obrysy. Nazýval je 
„uslintaná škola“. 

D: Ten nebyl moc tolerantní, co tati? 

O: Tolerantní? Pane Bože! Ano, já vím – to vám vtloukají do hlavy ve škole. Ne, Blake nebyl 
příliš tolerantní. Dokonce si ani nemyslel, že je tolerance něco správného. Považoval ji jen za 
další projev slintání. Byl přesvědčen, že zamlžuje a rozostřuje všechny obrysy a že všechno 
mate – že barví všechny kočky na šedo. Takže pak není nikdo schopen vidět nic ostře a jasně. 

D: Ano tati. 

O: Ne, to není žádná odpověď. Mám na mysli, že „Ano tati“ není žádná odpověď. Znamená 
totiž jenom to, že na to nemáš žádný vlastní názor – a že kašleš na to, co říkám nebo co říká 
Blake a že tě ve škole tak zblbli řečmi o toleranci, že nedokážeš určit žádný rozdíl mezi něčím 
a něčím jiným. 

D: (pláče). 
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O: Ach, bože. Promiň, ale rozčilil jsem se. Ne na tebe. Vzteká mě ta všeobecná rozbředlost, 
s níž lidé myslí a jednají – jak vzývají zmatek a říkají tomu tolerance. 

D: Ale tati… 

O: Ano? 

D: Já nevím. Mám pocit, že mi to příliš dobře nemyslí. Všechno se mi to plete. 

O: To je mi líto… Mám pocit, že jsem tě popletl tím, jak jsem se začal rozčilovat. 
 

***** 
D: Tati? 

O: Ano? 

D: Proč je třeba se kvůli tomu tak rozčilovat? 

O: Kvůli čemu je třeba se rozčilovat? 

D: No přece – jestli věci mají nebo nemají obrysy. Říkal jsi, že Wiliam Blake se kvůli tomu 
velmi vztekal. A teď ses kvůli tomu rozčílil i ty. Proč tati? 

O: No, svým způsobem si myslím, že to třeba je. Myslím, že je to něco, na čem záleží. Snad je 
to právě to, na čem nejvíce záleží. A na jiných věcech záleží proto, že jsou součástí tohoto 
problému. 

D: Jak to myslíš, tati? 

O: Myslím, no, vezměme si třeba právě toleranci. Když 
pohané obviňují Židy, že zabili Krista, pak přestávám být 
tolerantní. Myslím si, že to mají pohané v hlavě 
zpřeházené, a že zamlžují obrysy. Protože to ve skuteč-
nosti nebyli Židé, kteří zabili Krista, byli to Italové. 

D: Opravdu, tati? 

O: Ano. Jenomže těm, kteří to udělali, říkáme dnes Římané, zatímco jejich potomkům říkáme 
jinak. Říkáme jim Italové. Jak vidíš, jsou v tom už dva zmatky a ten druhý jsem udělal 
schválně, abych na něj mohl poukázat. Jednak je tu ten nesmysl s nepravdivým historickým 
tvrzením, že to udělali Židé a pak je ten blábol, že by potomci měli být odpovědni za něco, co 
jejich předkové neudělali. Je to všechno povrchní a zmatené. 

D: Ano, tati. 

O: Dobrá, já se pokusím se už znovu nerozčílit. Ale snažím se ti říci, že takový blábol je něco, 
kvůli čemu je třeba se rozčílit. 

D: Tati? 

O: Ano? 

D: O zmatcích jsme už mluvili onehdy. Mluvíme teď o tomtéž? 

O: Ano. Samozřejmě, že ano. Právě proto je to důležité – o čem jsme si tehdy povídali. 

D: A ty jsi říkal, že úkolem vědy je snažit se věci vidět jasně. 

O: Ano, to je pořád o tomtéž. 

***** 



24 
 

D: Zdá se mi, že tomu moc dobře nerozumím. Všechno se mi plete dohromady a já se v tom 
nemůžu vyznat. 

O: Ano, já vím, že je to těžké. Je to proto, že naše rozhovory mají obrysy – jenom kdybychom 
je dokázali vidět. 

***** 
O: Zkusme si pro změnu probrat něco skrz naskrz zmateného, třeba nám to pomůže. 
Vzpomínáš si na „Alenku v říši divů“, jak je tam popisována hra v kroket? 

D: Ano, myslíš tu s plameňáky? 

O: Ano. 

D: A s dikobrazy místo míčku? 

O: Ne, s ježky. Byli to ježci. Dikobrazi se přece v Anglii 
nevyskytují. 

D: Aha. Ono se to odehrává v Anglii, tati? To jsem 
nevěděla. 

O: Samozřejmě, že v Anglii. V Americe přece nejsou vévodkyně. 

D: A co vévodkyně z Windsoru, tati? 

O: Ano, ale ta přece nemá pořádné ostny jako správný dikobraz. 

D: Hele, vrať se k Alence a nedělej vtipy, tati. 

O: Ano, mluvili jsme o plameňácích. Vtip je v tom, že pán, který Alenku napsal, přemýšlel  
o stejných problémech jako my. A bavil se tím, že vymyslel hru v kroket, která je naprostý 
zmatek. Vymyslel, že hráči budou místo holí používat plameňáky, protože ti tak kroutí krkem, 
že není možno předem říct, zda kouli trefí nebo jak ji trefí. 

D: A kromě toho může koule sama od sebe odběhnout, protože je to ježek. 

O: Správně – všechno se mohlo pohybovat a nikdo nebyl schopen určit, jak se to bude 
pohybovat. 

D: Bylo třeba, aby to bylo všechno živé, aby bylo možno vytvořit tak naprostý zmatek? 

O: Ne – mohl se vytvořit takový zmatek i tak, že… ne, vlastně máš pravdu. To je zajímavé. 
Ano, musí to tak být. Počkej chvilku. Je to zvláštní, ale máš pravdu. Protože kdyby ten zmatek 
byl způsoben nějakým jiným způsobem, hráči by se časem mohli naučit, jak to, čím je ten 
zmatek způsoben, zvládnout. Myslím, kdyby třeba hřiště bylo hrbolaté nebo míče nějak 
šišaté nebo kdyby se hlavice holí viklaly, hráči by se nakonec přeci jen mohli naučit s tím hrát 
a hra by pak byla jen obtížnější – ale nebyla by nemožná. Ale jakmile do ní zapojíš živé věci, 
pak se stává nemožnou. To bych nečekal. 

D: Opravu ne, tati? Já ano. Mně to připadá přirozené. 

O: Přirozené? Jistě – je to přirozené. Ale nečekal bych, že to bude fungovat. 

D: Proč ne? Já bych očekávala právě tohle. 

O: Ano. Ale je to právě to, co bych nečekal. Že zvířata, která jsou schopna věci předvídat  
a jednat podle toho, co se teprve stane, například kočka dokáže chytit myš díky tomu, že 
skáče na místo, kde myš pravděpodobně bude v okamžiku doskoku – ale právě tento fakt, že 
zvířata jsou schopna předvídat a učit se, způsobuje, že jsou to nejnepředvídatelnější objekty 
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na světě. Když si pomyslím, že se snažíme vytvořit zákony, jako by bylo možno předvídat, jak 
se lidé budou chovat.   

D: Nedělají se zákony právě proto, že lidské chování je nepředvídatelné a lidé, kteří zákony 
tvoří, si přejí, aby lidé předvídatelní byli? 

O: Ano, asi to tak bude. 

***** 
D: O čem jsme se to bavili? 

O: Přesně to nevím – ještě ne. Bylo to něco o živočiších a o rozdílu mezi nimi a věcmi 
neživými – stroji, kameny a podobně. Koně nepasují  
do světa automobilů. A to je součástí téhož problému. Jsou 
nepředvídatelní, tak jako plameňáci při hře v kroket. 

D: A co lidé, tati? 

O: Co je s nimi? 

D: No, ti jsou přece taky živí. Myslíš, že pasují? Myslím  
do ulice. 

O: Ne, myslím, že moc nepasují – nebo jenom za cenu velkého úsilí, aby se chránili a aby se 
přizpůsobili. Ano, musí se chovat předvídatelně, jinak by se auta mohla rozzlobit a zabít je. 

D: Nehloupni. Kdyby se auta dokázala rozzlobit, pak by ona byla nepředvídatelná. Byla by 
jako ty, tati. Nebo snad dokážeš předpovědět, kdy se rozzlobíš? 
 

***** 
D: Jak jsi to myslel, že rozhovory mají obrysy? Má i tento rozhovor nějaké obrysy? 

O: Ó, ano, jistě. Ale zatím je nemůžeme vidět, protože dosud neskončil. Nemůžeš je vidět, 
dokud jsi v něm. Protože kdybys je byla schopna vidět už tehdy, pak bys byla předvídatelná – 
jako stroj. A i já bych byl předvídatelný – a my oba dohromady bychom byli předvídatelní. 

D: Ale já to nechápu. Říkáš, že je důležité mluvit o všem jasně. A rozčiluješ se kvůli lidem, kteří 
zamlžují obrysy. A přesto si myslíš, že je lepší být nepředvídatelný, než se chovat jako stroj.  
A říkáš, že obrysy našeho rozhovoru není možné vidět dříve, než ten rozhovor skončí. Takže na 
tom nezáleží, jestli mluvíme jasně nebo ne. Protože se s tím stejně nedá nic dělat. 

O: Ano, já vím – a ani já tomu moc nerozumím… Ale koneckonců, proč bychom měli chtít 
s tím něco dělat? 
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9. O PŘEDSUDCÍCH (NEJEN) S GORDONEM  
W. ALLPORTEM 

 

Již nějakou dobu přemýšlím, jakým způsobem přispět do diskuse o předsudcích tak, aby tyto 

řádky a myšlenky přinesly čtenáři užitek. Po určitou dobu jsem zdůrazňovala zejména 

skutečnost, že se jedná o kriticky nezhodnocený úsudek. Nabízí se tedy zdánlivě snadná 

cesta pro člověka, který má motivaci se svými předsudky pracovat – zmapovat své úsudky  

o určitých lidech a skupinách lidí, kriticky je zhodnotit a předsudek by se měl oslabit nebo 

rozpadnout. Někdy se to dokonce může povést – pokud se odvážlivec ozbrojen kritickým 

úsudkem postaví předsudku čelem – a snad pokud předsudek nemá příliš hluboké kořeny. 

Když se ale hlouběji ponoříme do pramenů, pojednávajících o předsudcích, jejich šíře  

a hloubka se nám může jevit až závratná. Bližší poznání osudů jednotlivců, kteří se narodili 

například jako členové nějaké minority v době, která toleranci nepřála, není lehkým čtením. 

Klasická otázka – co je to předsudek? V tomto pojednání se opakovaně opírám o klasika  

v této oblasti – Gordona W. Allporta, jehož urputnost, s níž se do předsudků zakousl,  

a komplexnost zpracování tématu je stěží napodobitelná. Když reflektuji jeho postřehy, mám 

pocit, že se probírám vylovenou pokladnicí. Chtěla bych se v tomto příspěvku pokusit 

zejména přiblížit některé tyto „poklady“, a doplnit je více úhly pohledu nebo ilustracemi.  

I když Allportovo klasické dílo z roku 1953 „O povaze předsudků“ (The Nature of Prejudice) 

vyšlo v češtině teprve v roce 2004, mnoho myšlenek nikterak výrazně nezestárlo. Změnily se 

dobové reálie; můžeme ale následující slova označit za zastaralá?: „Civilizovaní lidé dosáhli 

pozoruhodného mistrovství v ovládání energie, hmoty a neživé přírody vůbec… ale pokud jde 

o mezilidské vztahy, vypadá to, jako bychom žili v době kamenné. Zdá se, že deficit 

sociálního vědomí na každém kroku anuluje pokrok ve znalostech fyzikálních“. „Anuluje“ je 

možná příliš silné slovo. Přesto dává tušit, že osvojit si vztahové dovednosti je velmi náročný 

úkol. Jak rozvíjet své sociální vědomí a jak pomáhat rozvíjet sociální vědomí těch, kteří jsou 

nám svěřeni? A jakou roli v tomto procesu hrají předsudky? 

Nejdříve se zamyslíme nad pojmem samotným: Ve starověku „praejudicium“ znamenalo 

precedent – úsudek, který se opíral o dřívější rozhodnutí a zkušenosti. Později tento výraz 

dostal význam úsudku, který si člověk vytvoří dřív, než náležitě prozkoumá a zváží fakta. 

Nakonec k této náplni pojmu přibyl emocionální nádech, který takový předčasný  

a nepodložený úsudek provází (většinou negativní; někteří autoři mluví i o předsudcích 

pozitivních, příznivých – tento obsah pojmu pro účely tohoto příspěvku lépe vystihne pojem 

stereotyp).  Allport ve svém hlubokém zamyšlení nad podstatou pojmu uvádí i krátkou 

definici – předsudek znamená „smýšlet o ostatních špatně bez náležitého opodstatnění“. 

Absenci opodstatnění lépe pochopíme z další definice – předsudečným nazýváme „postoj, 

který člověk zaujímá předem, bez opravdové zkušenosti nebo bez ohledu na ni.“ Skupinový, 

potažmo etnický předsudek pak charakterizuje jako odmítavý až nepřátelský postoj vůči 

člověku, který patří do určité skupiny, jen proto, že do této skupiny patří, a má se tudíž za to, 

že má nežádoucí vlastnosti připisované této skupině. 
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Nejdříve se zaměříme na vývojový aspekt vzniku předsudků v průběhu ontogeneze,  

na chvilku tedy necháme hledání kořenů předsudků stranou. Toto pojednání se bude snažit  

o pohled na předsudky okem jedince; neklade si za cíl zkoumat historické souvislosti více, 

než je pro tohoto jedince v dané chvíli nutné. Již pětileté dítě je schopné chápat, že je 

příslušníkem různých skupin a pociťuje k nim loajalitu. Přitom není podstatné, zda je za svou 

loajalitu nějak odměňováno – přilnutí vyrůstá z každodenní zkušenosti pospolitosti. Allport 

chápe vlastní skupinu jako společenství, jehož členové používají „slovo my v tomtéž 

základním smyslu“. Je to definice poněkud obecná; vzhledem k množství vlastních skupin  

a jejich specifik se tento pojem vzpírá většímu zkonkrétnění. Navzdory tomu v běžné  

i výzkumné situace máme před sebou člověka, který je (uvědoměle či neuvědoměle) k určité 

skupině loajální a vůči jiné se vymezuje, k jeho „my“ nepatří. Potkáváme i lidi, kteří se 

dobrovolně či nedobrovolně z jedné či více skupin vyčlenili a žijí v určité izolaci – i takoví lidé 

se ale málokdy obejdou alespoň bez sympatií k nějaké skupině. Již Aristotelův termín „zoon 

politikon“ – tvor společenský – vypovídá o základní potřebě, zkráceně a zjednodušeně 

nazývané a někdy s povzdechem reflektované „někam patřit“.  

„A s někým se setkávat v autentickém dialogu“ – můžeme dodat jedním dechem spolu  

s Martinem Buberem, kterého bych ráda do tohoto úvodu k pojednání o předsudcích pozvala 

za filozofy. Buberův „Ty“ nebo Lévinasova „tvář druhého“ na hlubší rovině oslovuje všechny 

lidi bez rozdílu. Pokud chceme stavět mosty k druhým, jak nás filozofie dialogu vybízí, 

musíme pečovat především o svůj břeh, o jeho stabilitu a spolehlivost.  Druhá strana a námi 

naváže opravdový dialog jedině tehdy, když se bude moci důvodně spolehnout, že naše 

strana mostu stojí na pevných základech. Samozřejmě můžeme svoji důvěru věnovat 

protějšku, který v nás sice vzbudil zdání, že stojí pevně a je tím, čím se jeví, šlo však o lež  

a přetvářku. Takové riziko je neoddělitelnou součástí dialogu. Vzájemná důvěra je však 

jednou z jeho základních podmínek. Na půdě dialogu se tedy také neobejdeme bez jedné ze 

starodávných ctností, ke které nás vybízí již Cicero – bez fortitudo – odvahy. Ve zdařilém 

dialogu, zbaveném clony předsudků, můžeme toho druhého – „Tebe“ - skutečně potkat. 

- Diana Černohorská - 

Použité zdroje:   
Allport, G. W.: O povaze předsudků. Prostor, Praha 2004 
Kosek, J.: Právo (n)a předsudek. Dokořán, Praha 2011 
Buber, M.: Já a Ty. Portál, Praha 2016 
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10. BOHATÍ LIDÉ SE VYHÝBAJÍ PESIMISTŮM 
  

Američan Thomas Corley strávil pět let 

výzkumem denních zvyklostí majetných lidí. 

„Selfmademani z řad milionářů si pečlivě 

vybírají, s kým se stýkají“, napsal Corley ve své 

knize Change Your Habits, Change Your Life  

a doplnil, že lidé jsou tak úspěšní, jak úspěšní 

jsou lidé v jejich okolí. 

 

Washington – Bohatí lidé se vyhýbají pesimistům. K tomuto závěru dospěl podle serveru 
Business Insider Američan Thomas Corley, jenž strávil pět let výzkumem denních zvyklostí 
majetných lidí. 

Úspěšný autor a řečník Corley pochází z jedenáctičlenné původně bohaté rodiny, která kvůli 
ničivému požáru rodinného podniku v době Corleyho dětství naráz přišla o majetek. Rodina 
pak žila po 14 let v chudobě a v neustálém strachu ze ztráty domova. 

„Selfmademani z řad milionářů si pečlivě vybírají, s kým se stýkají“, napsal Corley ve své 
knize Change Your Habits, Change Your Life (Změňte své zvyky, změňte svůj život). „Jste 
úspěšní jen natolik, nakolik jsou úspěšní lidé, se kterými jste často v kontaktu“, tvrdí Corley. 

Bohatí lidé podle něj udržují styky se ctižádostivými jedinci, kteří jsou zároveň optimističtí  
a zapálení a kteří mají celkově pozitivní postoj k životu. 

Osmdesát šest procent majetných lidí z jeho výzkumu se pravidelně vídalo s jinými 
úspěšnými osobami a naopak se stranilo „jedovatých, negativních lidí“. Právě pozitivita byla 
společným znakem zkoumaných majetných jedinců, přičemž lidé prý napodobují osoby,  
se kterými se stýkají. 

„Dlouhodobý úspěch je možný jedině tehdy, když máte kladný náhled na život“, uvedl 
Corley. 

 
11. JAK V SOBĚ PODPOROVAT POCIT ŠTĚSTÍ?  

Francouzský týdeník L´Express nabízí desatero rad  
od psychiatra a psychoterapeuta Christopha Andrého, 
jak se prchavému pocitu štěstí alespoň trochu přiblížit.  

 

 PĚSTUJTE SI ZVĚDAVOST. Nic tak jistě nezabíjí zvědavost jako smutek, znepokojení. 
Zapomeňte na obecný soud, že zvědavost je ošklivý nedostatek, a otevřete se tomu,  
co neznáte.  

http://zpravy.aktualne.cz/bohaty-muz/r~1e5d02c2e9a411e4ad630025900fea04/r~6a1598e8008511e6bdc50025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/pesimismus/l~i:keyword:29717/
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 ŽASNĚTE nad velkými přírodními krásami, nad mimořádnými 
uměleckými díly, ale i nad takovými všedními věcmi, jako je květina, 
bouře, moře, příroda či fungování lidského těla.  

 UDRŽUJTE PŘÁTELSTVÍ. Jestliže se ocitneme na okraji propasti, bude 
se nám ta propast zdát menší, jestliže nás bude provázet přítel.  
A i když jste sami, ale myslíte na své přátele, vaše cesta bude 
mnohem snadnější.  

 NAJDĚTE SI OSOBNÍ MANTRY, které vám dělají dobře a jichž se 
budete přidržovat, abyste se příliš neznepokojovali nebo abyste 
nebyli předem od něčeho odrazeni. Když je Christophe André například zahlcen úkoly, 
tak si opakuje: „Dělej, jak umíš nejlépe, a nezapomeň být šťastný“. Nebo v případě 
problémů, které nemůžete vyřešit: „Lépe je kráčet dopředu a volně dýchat, než se stále 
něčím dokola zaobírat“. Nebo: „Nikdy nic neodmítej, když jsi to ještě nezkusil“. 

 BUĎTE EMPATIČTÍ. Empatie má těsný vztah ke štěstí. Otevíráme se tak okolnímu světu 
místo toho, abychom se stahovali do sebe, jak to bývá při utrpení. Empatie rovněž 
umožňuje sdílet radost druhého. Jestliže se někdo směje, je naděje, že se jeho radostí 
nakazíme.  

 JEZTE S PLNÝM UVĚDOMĚNÍM. Podle Andrého je mnoho způsobů, jak při jídle pociťovat 
pohodu: je to prostá radost z jídla, když máme hlad, z degustace delikátní pochoutky či  
ze sdílení pokrmu s jinými lidmi. 

 DÝCHEJTE. Náš dech nás provází při všech činnostech, zpomaluje se či zrychluje. 
Uvědomujte si svůj dech, když potkáváte krásu, jemnost, ušlechtilost.  

 PŘEMÝŠLEJTE O POZITIVNÍCH VĚCECH. Když se v našem životě stane něco negativního, 
když neuspějeme, nečiní nám žádný problém o tom stále uvažovat a obracet problém  
ze všech stran, litovat, že jsme neučinili to či ono. V případě úspěchu však přecházíme 
rychle k další věci a nedáme si na čas, abychom rozvažovali o tom, co dobře fungovalo. 

 MEDITUJTE. Meditace, jóga, všechny prostředky jsou dobré 
k tomu, abychom se chvíli mohli soustředit jen na sebe 
samé, přijmout se takoví, jací jsme, aniž bychom se odsuzo-
vali.  

 POZORUJTE SVÉ EMOCE. André nazývá emoce teploměry 
štěstí. Jestliže máme příjemné emoce, přibližujeme se více 
štěstí. Nepříjemnými emocemi se od něho vzdalujeme.  

 

Lidem stačí na týden vzít přístup na Facebook, aby vykazovali vyšší hodnoty štěstí. Ukázal 
to výzkum dánské organizace Happiness Research Institute. Podle odborníků nejde o nic 
překvapivého. Uživatelé závislí na internetu či na sociálních sítích jsou obecně více  
v depresi a i když na první pohled se světem sdílí svoje štěstí, ukazuje to spíše na jejich 
nejistotu. 
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12. VĚTŠINOU JE BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH 
       SYSTÉMŮ ORGANIZACE OHROŽOVÁNA Z JEJÍHO 
       VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

V září roku 2014 byl v prestižním časopisu Harvard Business Review uveřejněn zajímavý 

příspěvek UPTON, D.M. - CREESE, S.: The Danger from Within, pp. 95-101. Domnívám se, že 

hlavní myšlenky tohoto příspěvku, které jsem se pokusil zachytit v následujícím textu, 

budou pro mnoho čtenářů zajímavými. 

Statistické údaje jednoznačně potvrzují skutečnost, že největší hrozbu pro bezpečnost 

informačního systému organizace představují její vlastní pracovníci anebo obchodní partneři. 

Více než 70% neoprávněných přístupů do systému či jeho provozních poruch způsobí vlastní 

zaměstnanci. Interní pracovníci nejčastěji ohrožují bezpečnost systému tím, že úmyslně 

zneužívají svoje oprávnění přístupu k v systému uloženým informacím pro vlastní nepoctivé 

účely. Nebo, kvůli absenci potřebných dovedností a znalostí neúmyslně způsobí provozní 

ohrožení systému nevhodnými pracovními postupy či kvůli neznalosti pravidel obsluhy naruší 

bezpečnostní ochranu systému.  

 Každý, kdo je oprávněn využívat informační systém organizace 

(kromě vlastních pracovníků to mohou být i její vybraní 

(strategičtí) obchodní partneři), dokáže nepozorovaně odcizit 

anebo poškodit v systému uložená data či dokonce vložit viry do 

některých programů a poškodit tak jejich fungování. Takové 

jednání přitom vesměs není detekovatelné systémem nejčastěji 

používaných ochran systému; ty se zaměřují téměř výlučně na zamezení neoprávněného 

vstupu. Nezaměřují se však vůbec na to, co a kdo v systému provádí, pokud již prošel jejich 

kontrolním sítem. Většinou je neoprávněný vstup do systému neautorizovaným uživatelem 

uskutečněn prostřednictvím pracovníka organizace, který má ke vstupu do systému 

oprávnění, s jeho vědomím. Jenom ve výjimečných případech vysoce sofistikovaných průniků 

jsou pracovníci organizace zneužíváni k neautorizovaným vstupům, aniž by o tom věděli. 

Prudký nárůst možností vzniku bezpečnostních hrozeb vůči informačním systémům 

organizace vyvolaných působením jejích interních pracovníků, ke kterému došlo v uplynulém 

desetiletí, byl způsoben především těmito skutečnostmi: 

a) Došlo k výraznému přesunu většiny podnikatelských aktivit do elektronického prostředí 

při současném zvětšení systému a k nárůstu složitosti architektury uspořádání vazeb mezi 

jeho jednotlivými složkami (subsystémy). 

b) Většina pracovníků dnes využívá vlastní počítače či podobná zařízení k výkonu svých 

pracovních činností a propojuje se proto s informačním systémem organizace (někdy i ze 

vzdálených míst). Pracovníci, odpovědní za bezpečnost systému nemají a ani nemohou 

mít k dispozici účinné prostředky, aby mohli plně eliminovat těmito připojeními vznikající 

hrozby. 



31 
 

c) Masové rozšíření sociálních sítí, do kterých je individuálně zapojena většina pracovníků 

organizace, vytváří prostor, přes který mohou unikat do celého světa důvěrné či tajné 

informace, aniž by o tom odpovědní pracovníci organizace věděli. 

Pracovníci organizace, kteří se vědomě dopouštějí zneužití obsahu informačního systému 

organizace, jsou k takovému jednání vedení řadou různých motivů. K nejčastěji se vysky-

tujícím patří finanční odměna za odcizené informace či provedené poškození systému, ústup 

vydírání ze strany externích osob, snaha mstít se za utrpěná příkoří, touha po uznání a pocitu 

moci, vlastní politické přesvědčení a někdy i loajalita ke skupině. 

Smutnou skutečností je také to, že v posledním období výrazně narůstá vědomá spolupráce 

interních pracovníků organizace s představiteli organizovaného zločinu či aktivistických 

skupin. Většinou se k takové nežádoucí spolupráci uchylují jedinci, 

kteří vyznávají machiavelismus, jsou narcističtí a projevují 

psychopatologické sklony. Jedná se vesměs o osoby nevyzrálé, 

s nízkým sebevědomím, pohrdající společenskou morálkou i principy 

podnikatelské etiky, s povrchními zájmy, s tendencí unášet se 

vlastními představami, impulsní, málo schopné sebeovládání, 

emocionálně nestabilní, snadno manipulovatelné a s nedostatkem 

zodpovědnosti. 

Uvědomit si v plném rozsahu možnosti vzniku bezpečnostních hrozeb vůči informačním 

systémům je prvním krokem k jejich eliminaci. Další kroky spočívají v hledání správných 

odpovědí na otázku:  Jak se s těmito hrozbami úspěšně vyrovnat? Nejlépe se s nimi 

organizace vyrovná podobně, jako se vyrovnala s požadavky zabezpečení kvality a zvýšení 

bezpečnosti práce. Tedy především angažovaným zapojením všech pracovníků organizace do 

činností, omezujících možnost vzniku výše popsaných hrozeb vůči informačním systémům. 

Ochrana informačních systémů musí patřit mezi základní povinnosti každého pracovníka. 

Tím, že tato povinnost se stane součástí politiky vztahů organizace ke svým zaměstnancům. 

Zásady této politiky musí být stručně, jasně a jednoznačně deklarovány v souboru pracovních 

povinností každého zaměstnance a musí je dodržovat každý z nich, včetně členů vrcholového 

vedení organizace. Porušení těchto zásad by mělo být penalizováno a každá taková událost 

musí být účelně využita k poučení zaměstnanců, jak mají při plnění svých každodenních 

pracovních povinností postupovat při práci s informačním systémem. Aby se neopakovala 

situace, která potřebovala vyhodnotit jako ohrožení informačního systému. Politika vztahů 

k zaměstnancům musí být při vzniku každé takové události aktualizována; tyto změny je 

vhodné podporovat interními propagačními kampaněmi. 

Je nutné, aby vedoucí představitelé organizace věnovali trvale pozornost všem situacím, 

které mohou potenciálně umožnit ohrožení informačního systému. 

1. Při přijímání nových pracovníků je vhodné, aby byly prověřovány nejenom jejich profesní 

kompetence, ale aby byla také věnována dostatečná pozornost jejich osobním rysům.  

To umožní preventivně vyloučit z přijímacího řízení ty uchazeče, jejichž osobnostní 

charakteristiky signalizují nebezpečí možných tendencí k neoprávněnému užívání 

informačního systému organizace.  
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2. Vztahy s dodavateli by měly mít jasně vymezená pravidla; organizace musí mít smluvně 

zajištěno, že externí obchodní partner při svém oprávnění využívat její informační systém 

nezpůsobí jeho bezpečnostní narušení. Při uzavírání smluvních vztahů se musí organizace 

zaměřovat primárně na partnery, kteří uplatňují stejnou kulturu při zabezpečování kvality 

i zajišťování bezpečnosti jakou uplatňuje organizace samotná. V takových případech 

dokážou její partneři vyhovět stejným požadavkům kontroly a reagovat na její výsledky 

korekčními zásahy, shodně s tím jak tyto nástroje organizace uplatňuje ve svém vnitřním 

prostředí. 

3. Permanentní monitoring chování vlastních pracovníků i obchodních partnerů je nejen 

podmínkou udržení důvěry v jejich loajalitu, ale také základnou pro poskytování dalších 

privilegií a výhod v těchto vztazích. 

Zkušenosti většiny organizací ukazují, že nejvíce účinnou strategií ochrany jejich 

informačních systémů není aplikace prvků moderní bezpečnostní technologie (i když je to 

také žádoucí) do vlastního systému. Je jí důraz na dodržování zásad bezpečnosti ve všech 

projevech pracovního chování každého pracovníka; všichni si přitom musí být vědomi toho, 

že dodržováním principů bezpečnosti přispívají k tomu, aby si udrželi svá pracovní místa. 

- 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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13. NECHCEME BÝT DOBŘÍ – CHCEME BÝT ÚSPĚŠNÍ  

Nechceme být dobří, chceme být úspěšní. Ztrácíme tak psychickou odolnost, 
říká v rozhovoru psychiatr, doktor Nawka. 

Někdy stačí málo. Symbolická kapka, kterou pohár přeteče a posune nás k psychické 
poruše, jak se stává u každého druhého - a to doslova. To, že jsme momentálně duševně 
zdraví, nic neznamená.  

Doktor Alexander Nawka vysvětlil, proč to tak je. A k tomu  mnoho dalších věcí. Včetně 
dobré rady, jak se „nezbláznit“. 

Ve světě se dějí strašné věci. Projevuje se to nějak ve vaší praxi? Máte víc pacientů, kteří se 
bojí budoucnosti? 

Neřekl bych, že bychom měli větší nával v čekárně, ale jistě je 
pravdou, že mojí stávající pacienti dávají do jisté souvislosti 
případná zhoršení stavu s mírnou negativních zpráv, které se  
na ně valí z médií. Nejvýrazněji se tyto zprávy podepisují  
na psychické rovnováze u pacientů s úzkostnými poruchami,  
či u pacientů s depresemi. U těch zapadají do jejich patologicky, 

černě zbarvených myšlenek. Nelze vyloučit, že mohou představovat i ono pomyslné 
pošťouchnutí směrem k sebevražednému jednání. 

Z nedávného příběhu vraždy v nákupním centru na Smíchově jde mráz po zádech.  
Kdo myslíte, že selhal? 

To asi není úplně otázka na mě. Informace čerpám pouze z médií. Pokud jsem ale zachytil 
všechno správně, tak se již k chybě přihlásila policie. 

Jenže spousta lidí má v blízkém okolí někoho, kdo terorizuje a vyhrožuje násilím. Přitom 
dostat dnes někoho „do blázince“, je takřka nemožné. Musel by s léčbou sám souhlasit.  
Je to tak správně? 

To je dost složitá otázka. Jak říkáte, dostat někoho na psychiatrii proti jeho vůli je v sou-
časnosti obtížné, ale je to tak správně. Zásadní je, co myslíme tím, že „terorizuje“ své okolí. 
Za prvé, ne každý kdo se dopouští takového chování, je duševně nemocný a tudíž místo 
psychiatrie patří spíše do rukou policie, za druhé, aby jej bylo možné za takové chování 
hospitalizovat proti jeho vůli, muselo by být splněno několik podmínek. Jednak by dotyčný 
musel trpět duševní nemocí, a zároveň by musel být nebezpečný svému okolí. Z vlastní 
zkušenosti vím, jak je někdy těžké v konkrétním případě rozhodnout. Psychiatrie je zde pod 
tlakem ze dvou stran. Mnozí včetně veřejnosti by si přáli, aby tzv. pod zámkem držela 
všechny i jen vzdáleně nebezpečné pacienty, na druhou stranu by asi jen těžko šlo přistoupit 
na to, že bychom bez většího důvodu mohli hospitalizovat kohokoliv. Riziko, že by pak 
docházelo k zneužití tohoto opatření, by pak bylo velmi velké. 

Počet pacientů psychiatrických ambulancí i nemocnic stále roste. Čím to je? Čeho se lidé 
nejvíc bojí, jaké jsou strachy moderního světa? 

Naše západní společnost prošla v posledních několika dekádách takovými změnami, jakými 
předtím neprošla za několik staletí. Pozorujeme ústup od tzv. tradičních hodnot, kdy nová 
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generace neprahne potom stát se "dobrým", ale spíše "úspěšným" člověkem. Kdy řada z nás 
je řízená hodnotami vnějšího světa, častokrát pomíjivých, materiálních statků, které utiskují 
ty opravdové potřeby uvnitř každého z nás. 

Svět kolem nás není nebezpečnější, ani těžší než před pěti sty lety, spíše naopak, ale naše 
subjektivní prožívání toto reflektovat nemůže. Dnes již lze říct, že je vědecky prokázáno,  
že štěstí a ekonomická prosperita jsou na sobě závislé pouze do jisté míry. Pocit 
sounáležitosti, být prospěšný pro společnost, žít v harmonickém vztahu, vychovávat děti, mít 
přátele a setkávat se s nimi, mít pestrý vnitřní svět, to všechno nám pomáhá udržet 
psychickou odolnost. Ale to jsou hodnoty, které již dnes nejsou v takové módě. 
Individualizmus a materializmus vítězí. 

Svou roli v celkové kvalitě duševního zdraví společnosti hrají i média. V současnosti více než 
kdykoliv předtím představují média klíčového hráče při tvorbě názoru na celou řadu otázek. 
Duševní poruchy a duševní nemocné nevyjímaje. Bohužel celá řada médií místo odpovědné 
žurnalistiky dbá více na svůj ekonomický prospěch, kdy účel světí prostředky. Je jednodušší 
prodat článek s lidskou tragédií na podkladu duševní nemoci, než psát o tom, že řada 
duševně nemocných žije naprosto plnohodnotný život. Nehledě na to, že to, že jsme 
momentálně duševně zdrávi, neznamená, že tomu tak bude napořád. Téměř padesát 
procent populace si projde alespoň jednou za život psychickými potížemi vyžadujícími 
konzultaci odborníka. 

Má člověk spíš své strachy uvnitř sebe? 

Každý z nás si již od narození nese svoje strachy. Jsou to generacemi ověřené spouštěče, 
které naším předkům dali onu pomyslnou výhodu, že přežili až do dnešních dnů. Sem 
můžeme řadit strach ze tmy, strach z výšky či strach z bouřky. Jsou přítomné u velké části 
populace. Druhou skupinou jsou pak „strachy“ naučené, které přicházejí s prožitými 
zkušenostmi. K řadě z nich dospěje opět velká část z nás, např. strach ze smrti nebo strach  
z opuštění. Když se strach stane chorobným, objevuje se bezdůvodně, mluvíme o fobii. Zde 
patří ony známé strachy, jakými jsou klaustrofobie, arachnofobie či sociální fobie. 

Objevují se nějaké nové psychické nemoci – nové diagnózy, které jsme dřív neznali? 

Ano i ne. Známe diagnózy, které jsou na takzvaném ústupu a pak ty, které jsme ještě před 
několika lety neznali, případně jejich četnost, přesněji řečeno diagnostika, nyní roste.  
Do velké míry to však způsobuje umělé dělení diagnóz na menší pod-diagnózy. Když bychom 
srovnali počty diagnóz v současné psychiatrické klasifikaci s tou před 150 lety, tak by ten 
rozdíl v jejich počtu byl enormní. Schizofrenie už dávno není jedna diagnóza, ale má celou 
řadu variant, stejně tak jsme schopni rozdělit i demence či úzkostné poruchy na celou řadu 
menších podjednotek. S příchodem nových drog se rozrůstá spektrum závislostí. 

Neřekl bych však, že by to mělo souviset s větší nemocností současné populace, spíše 
mnohdy umělým dělením známých diagnóz pod tlakem vědeckých poznatků, ale taky 
lobbistických skupin z řad farmaceutických společností či 
samotných psychiatrických zájmových skupin. Základní 
skupiny psychických nemocí se však nemění a žádná zcela 
nová skupina nemocí nepřibyla. 

Sám nemám tak dlouhou praxi, abych dokázal srovnat situaci 
před padesáti lety a nyní, ale s celou řadou zcela radikálních 
změn kolem nás, jakými jsou postupné „srůstání“ lidí  
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s technickými vymoženostmi, přestavěním věkové pyramidy vzhůru nohama, ekologickými 
hrozbami, komodizací medicíny, apod. můžeme očekávat další změny. 

Zastavit se můžeme i u postupující emancipaci žen. S celou řadou pozitiv, které tento 
celospolečenský trend přinesl, však přichází i něco, o čem se možná tak často nemluví. Mám 
zkušenost s celou řadou emancipovaných, ale právě v jejím důsledku, psychicky strádajících 
mladých žen. Často se takových žen řada mužů obává, nebo mají ony samotné vysoké 

nároky, případně se cítí samy být pod tlakem, které soudobá 
společnost od každé ženy očekává. I to jsou důvody, pro 
které je úzkostných poruch, zvláště u mladých žen, 
nepoměrně více než u mužů. Biologický tlak přírody spojený s 
početím, porodem a výchovou dětí či zajištěním bezpečného 
hnízda pro děti, naráží na společenský tlak, kdy je potřeba se 
vyrovnat s laťkou nastavenou muži. U mužů však biologické 
vnitřní hodiny tak rychle neběží. 

Dřív se lidé strašili polednicemi, hastrmany, strašidly. Dnes se dívají na horory. Je to 
podobný druh strachu, jakým se „bavili“ naši předkové? 

Strach patří mezi základní lidské emoce. Je pravdou, že řada lidí si ráda uměle navozuje 
pocity strachu. V období krize, válek či nepokojů to však jde se sledovanosti hororů, ale  
i jiných úzkost způsobujících filmových žánrů – thrillery, detektivky, vojenské filmy-  rapidně 
dolů. Naopak, v období míru, mají lidé tendenci tyto pocity vyvažovat. Asi aby na tyto emoce 
zcela nezapomněli a zůstali „připraveni“. Období, která přejí komediím, jsou naopak dobrým 
ukazatelem, že společnost prochází nelehkým, úzkostným obdobím a právě skrz komedie  
si lidé saturují potřebu prožívání pozitivních emocí. V minulosti tomu bylo také tak, akorát 
výrazové a umělecké prostředky byly jiné. 

Jak se díváte na podávání psychiatrických léků – jsou to opravdu „oblbováky“?  
Mění osobnost? Nebo jsou to jen vedlejší příznaky, nad nimiž převažují výhody? 

Jelikož sám ve své praxi řadu psychiatrických léků předepisuji, nemohu říct, že by mělo jít  
o „oblbováky“. Je pravdou, že řada psychiatrických léků může mít i tlumicí účinek, ale 
zdaleka nejde o všechny. Dále jako všude i u psychiatrických léků platí, že jejich přínos závisí 
na správné indikaci. Ten samý lék může jednomu pacientovi pomoct, druhému nepomůže 
vůbec, třetímu navíc ještě uškodí. 

Ostatně jako velká většina léků užívaných u jiných lékařských 
odborností, ani psychiatrické léky neléčí samotnou příčinu 
onemocnění, ale "jenom" potlačují nepříjemné příznaky nemocí. 
Tudíž všem pacientům připomínám, že užívání léků je jenom část 
úspěchu v léčbě jakékoliv duševní nemoci. Ať už je to deprese, 
panická porucha, demence či hyperaktivita u dětí. 

Co se týká dotazu na změnu osobnosti, obvykle pacientům odpovídám protiotázkou. Znáte 
něco, co nemění osobnost? Všechno co se děje kolem nás, neustále ovlivňuje naši osobnost. 
Choroba samotná, každý prožitek, reakce okolí, atd. Čili přímé a nevratné dopady  
u moderních léků na osobnost člověka nemají o nic významnější dopad, než to, kdyby se 
neléčil. Otázka je o to zajímavější, že žijeme v zemi, kde je velmi vysoká průměrná spotřeba 
alkoholu na osobu. O negativním vlivu alkoholu na osobnost člověka asi nemá cenu mluvit. 
Ale evidentně to zase až tak neprožíváme. 
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Jakými obtížemi dnes lidé nejvíc trpí po psychické stránce?  
S čím za vámi nejčastěji přicházejí? 

Nejčastější duševní nemoci, pro které přicházejí pacienti  
k psychiatrovi, jsou úzkostné poruchy a deprese. Tyto nemoci se 
navíc častokrát kombinují. V řadě případu si pacienti stěžují i na 
nespavost. Důvodem jsou pak nejklasičtěji disharmonické vztahy  
s nejbližšími, tíživá sociální situace, špatné poměry na pracovišti, 
přepracovanost, či nedostatečná psychohygiena. 

Máte na své pacienty dost času? Jak dlouho můžete naslouchat člověkovi, který k vám 
přijde? 

V INEPu máme na vstupní vyšetření s pacientem vyhrazenou jednu hodinu, následné 
kontroly jsou kratší a jejich délka je individuální, v závislosti na konkrétním pacientovi a jeho 
potřebách. Řada našich pacientů kromě psychiatrie dochází i na individuální či skupinovou 
psychoterapii. Kdyby ale bylo čistě na mně, tak bych si dovedl představit i delší časovou 
dotaci na jedno vyšetření. Nicméně nežiju na vlastní planetě, a protože jsme součástí 
zdravotnického systému, kde hlavní slovo mají zdravotní pojišťovny, nezůstává nám 
častokrát nic jiného, než přistoupit na jejich pravidla. 

Jaký je vlastně rozdíl mezi psychologem a psychiatrem? V čem se liší pomoc, kterou mohou 
poskytnout? 

Psychiatr je v první řadě lékař, který vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě. 
Pacientům nabízí komplexní péči, tzn. diagnostiku duševních nemocí i jejich terapií, ať už ve 
formě farmakoterapie tak psychoterapie. Psycholog má vystudovanou psychologii, není tedy 
lékařem, nabízí ale taky celou řadu diagnostických a terapeutických metod. Psycholog vám 
na rozdíl od psychiatra nemůže předepsat léky, vystavit neschopenku či vystavit žádanku na 
CT-čko či magnetickou rezonanci. V případě složitější diagnostiky, případně dlouhodobé 
psychoterapie je však jeho role naprosto zásadní. Sám za sebe souhru psychiatr – psycholog 
častokrát využívám. 

Je psychické onemocnění pořád ještě stigma, za které se pacienti stydí? 

Situace se pozvolna ale jistě mění k lepšímu. Zvláště pak ve větších městech je situace 
odlišná než před řekněme dvaceti lety. Psychické nemoci jsou už mnohem lépe přijímané 
okolím. Je ovšem velký rozdíl, o jakých duševních nemocech se bavíme. U nespavosti, 
závislosti na tabáku či demence, je stigmatizace velmi nízká. O něco vyšší pak bývá  
u úzkostných a depresivních poruch. Nicméně ani zdaleka nedosahuje takové míry jako je to 
u schizofrenie nebo některých závislostí, například závislost na heroinu. 

Zvláště u schizofrenie je situace dlouhodobě neutěšená. Stereotypní prezentace pacientů se 
schizofrenií médií jako násilných, nepředvídatelných a zvláštních lidí, přispívá k udržování 
stigmatizačních postojů. Praktické dopady stigmatizace, která pro tyto pacienty, ale  
i příbuzné znamená trpět různé formy diskriminujícího chování, jsou častokrát horší než 
snášet příznaky samotné nemoci. Říkáme, že pacient se schizofrenií si již při stanovení 
diagnózy odnáší rovnou dvě nemoci, schizofrenii a stigmatizaci. 

Je zde však i úplně protichůdný fenomén, který k nám přichází ze západu, a to ten, že 
přicházejí pacienti, kteří mají pocit, že mít svého psychiatra, případně psychoterapeuta, tak 
nějak patří k dobrým mravům. Dokonce je pro někoho dnes i trendy, mít „depku“. 
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Souhlasíte s názorem, že duše a tělo se vzájemně ovlivňují a nemoc jedné části člověka 
může způsobit onemocnění i u té druhé? 

Myslím, že jsme už mnohem dále, a to na co se ptáte, již není pouhý názor ale jasně 
prokázaný vědecký fakt. Každé tělesné onemocnění zanechá stopu na duši, a stejně tak 
duševní nemoci mohou skrze řadu neurohumorálních, vegetativních či imunologických 
mechanizmů oslabovat tělesné funkce. Společným faktorem, který má neblahý podíl  
na rozvoji psychických onemocnění a následně oslabuje obranyschopnost organizmu,  
je dlouhodobý stres. 

Společné propojení duševních a tělesných funkcí lze ovšem využít i směrem k úzdravě. To jak 
prospěšná je pravidelná fyzická aktivita při odbourávání nahromaděného psychického stresu 
ani není potřeba mluvit. Stejně tak je už dnes potvrzené, že depresivní a úzkostní pacienti 
mají vyšší pravděpodobnost rozvoje řady tzv. psychosomatických onemocnění. Kde 
prapůvod nemoci může být „zakopán“ v nevyřešených mezilidských vztazích, ale dopad 
nemoci může být v konečném důsledku v podobě tělesné nemoci, jakým jsou bolesti zad, 
astma, migréna či žaludeční vředy. Ideálně je proto nezahálet a provádět kromě fyzické 
aktivity i pravidelnou psychohygienu. 

Kdybyste měl ze svého oboru doporučit jedinou věc, co by to bylo? 

Zamyslete se nad tím co je pro vás v životě opravdu důležité a co vás činí dlouhodobě 
šťastnými. Většinou vám to dokáže říct samotné tělo. Nepotlačujte proto svůj vnitřní hlas  
a naučte se jej naopak důkladně poslouchat. Nenechte jej přehlušit zdánlivě naléhavějšími, 
aktuálními potřebami zvenku. Jedna konkrétní rada může znít: Naučte se říkat „ne“. 
Neuvědomujeme si to, ale za každým  „ano“ na sebe bereme nějakou další odpovědnost.  
Ať už v práci či doma. Každé „ano“ tak v sobě nese zamlčené „ne“ pro nás samotné. 
Dlouhodobá preference všeho jiného než nás samotných povede dříve nebo později k rozvoji 
duševních potíží. Myslete na to. 

 

MUDr. Alexander Nawka, Ph.D.  

Je vedoucím psychiatrické ambulance kliniky 
INEP.  Absolvoval několik zahraničních stáží a stipen-
dijních pobytů v Německu, Británii, Brazílii, Japonsku  
a Indii. Mimo jiné působí na Psychiatrické klinice 1. LF 
UK a VFN jako odborný asistent, kde se kromě klinické 
práce věnuje i vědecké činnosti a výuce. Klinické práci 
se věnuje i v psychiatrické ambulanci v Drážďanech  

v Německu. Zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu úzkostí, deprese a dalších poruch 
nálady, schizofrenie a neurodegenerativních onemocnění.  

 

 

 

 

https://www.zena.cz/mudr-alexander-nawka/r~41972e7848d211e682470025900fea04/r~3bc65d22894e11e68afb002590604f2e/
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14. ZNÁTE (SVÉ) KARIÉROVÉ KOTVY? 
 

Každý, kdo nastoupil do zaměstnání, tak si postupně začíná 
představovat vlastní případný profesionální postup, obhlíží své 
pracovníky, sleduje jejich výkony a porovnává se. Kriticky 
sleduje starší kolegy a snaží se dokázat, že některé jejich názory 
a postoje nejsou vždy správné a jedinečné. Je normální, že na 
každém pracovišti je skrytý pocit konkurence, ať již pro někoho 
v rovině věku, vzhledu, pohlaví nebo kvalifikace. Každý si tak 
vytváří obraz svého osobního dalšího rozvoje, tj. sebepojetí 
vlastní kariéry, kariérové kotvy. 

Kariéra je případný výraz, protože slovo kariéra pochází z italského carro, tj. vůz, či známé 
hanlivé „kára“. Někdo se veze, někdo tlačí, tak to ale v životě bývá. Někdo má krásný vůz, 
někdo káru, kterou dokonce musí tlačit. 

Řekneme si, pokud odhlédneme od jazykových parabol, co nám tvoří naše kariérové kotvy. 
Především je to zásadní motivační síla a zdroj profesionální orientace, která se vytváří na 
základě vlastního obrazu. 

1. Obrazu o vlastních předpokladech, znalostech a schopnostech, zkušenosti i talentu. 

2. Obrazu o svých motivech a potřebách, vlastních zájmech hodnotách i emocích, které si 
ověřujeme v reálných životních situacích. 

3. Obrazu o vlastních osobnostních povahových vlastnostech včetně postojů k práci, k sobě 
i ostatním lidem. 

Podle E. H. Scheina, který se zabýval kariérovými kotvami, lze vymezit pět typů kariérových 
kotev. Každý člověk si může v následujících rozlišeních nahlédnout tu „svoji“ kariérovou 
kotvu: 

 ODBORNÁ KOMPETENCE 

Rozhodujícím faktorem pro tuto kotvu je vlastní obsah práce. Odbornost v konkrétní činnosti 
představuje zásadní zakotvení v práci. Pro tyto typy lidí je určujícím pro přijetí určitého 
pracovního místa vždy odbornost. Například kuchař přijme místo vrchního kuchaře, ale ne 
vedoucího provozu. 

 MANAŽERSKÁ KOMPETENCE 

Zde se projevuje silná motivace k dosažení pozice s manažerskou odpovědností. Prvním 
evidentním předpokladem je osobnostní vyváženost, komponovaná osobnost, schopná 
zvládat konflikty a zátěže. Druhým předpokladem je analytická schopnost pracovat 
s množstvím informací a zvládání jejich výběru, tj. schopnost rozlišování. A za třetí, 
schopnost mezilidského jednání, ovlivňovat druhé, motivovat je. 

 KREATIVITA 

Lidé s takovou kotvou potřebují dělat stále něco nového, hledají 
kreativní postupy, vítají změny. Ve vedoucích funkcích jsou ale 
problematičtí, protože v případě, že se organizace zapracuje, tak ztrácejí 
o dění větší zájem. Nemají rádi kontrolu, milují samostatnost a volnost.  
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 JISTOTA 

Tato kotva je nejen v našich podmínkách velmi častá. Je to potřeba 
stálého příjmu, jistoty místa, slušného postavení, různých výhod 
(příspěvky, služební auto, zdravotní péče, cestování). Tito lidé nemají 
přílišné ambice a drží se svého místa, raději ani nemají zájem na 
postupu, aby se na ně příliš nevidělo. Chybí jim odvaha. Akceptují 
zvyklosti a postupy, nemají rádi změny, jsou obětaví a plní pokud 
možno všechny pokyny. Hodně takových lidí nalezneme například 
v bankovnictví nebo v oblasti práva. 

 AUTONOMIE A NEZÁVISLOST 

Jsou to lidé, kteří, inklinují k samostatné pracovní aktivitě, nezávislosti, případně se orientují 
výrazně i mino zaměstnanecký poměr. Vznášené požadavky organizace považují za 
omezování jejich aktivit i osobního rozvoje.  

 

Dodejme, že naše kariéra se nevyvíjí přímočaře. Záleží na věku, zdravotním stavu, vzdělání, 
lokálních pracovních možnostech, včetně osobního partnerského zakotvení, rodiny. 

Také lze dodat, že nelze sloučit do jednoho dva faktory, a to jistotu a růst. Pokud sledujeme 
jeden z nich, druhý ztrácíme. Rádi bychom měli oba, ale pokud například toužíme po růstu 
(profesním, příjmovém) neslučuje se s jistotou. Pokud budeme lpět na jistotě, je růst vždy 
spjat s rizikem, že dosavadní jistotu ztratíme.  

 

Víte, jaká je vaše kariérová kotva?  

V každém případě by to ale měl vědět váš nadřízený (pokud je to ovšem 
dobrý šéf). 

 

15. VOLBA SPRÁVNÉ PROFESIONÁLNÍ KARIÉRY 
 
Volba profesionální dráhy by měla odpovídat našemu osobnostnímu zaměření, a tím i celko-
vému vyváženému chování a jednání, a to nejen v pracovní sféře. Lidé mají přirozenou 
tendenci orientovat se profesně na sféry, které jim osobnostně vyhovují a pokud možno je 
také emočně uspokojují.  

Dnes si můžete orientačně ověřit, zda se vaše volba kryje s vaším profesním zaměřením. 
Představte si situaci, kdy jste přijali pozvání a přišli na nějaký večírek, který se ale shodou 
okolností konal v nezvyklé šestihranné místnosti. V každém rohu místnosti se tak mohli 
soustředit lidé s odlišnými zájmy a orientovaností rozhovorů. Musíte se rozhodnout, ke které 
debatujících skupině se přidáte a zapište si písmeno, které označuje uvedené zákoutí. Jenže 
po dvaceti minutách zůstanete v koutě sám/a, a tak jste nuceni přejít k jiné skupině, v jiném 
zákoutí. Opět si napište písmeno dané skupiny napravo od prvního písmene. Ovšem k vaší 
smůle se i tato skupina po chvíli rozejde a vy opět musíte přejít k jiné skupině (ze 
zbývajících). Máte tak poslední šanci si ještě s někým popovídat, jste tak nuceni upřednostnit 
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ještě jednu ze zbývajících skupin. Opět si poznamenejte uvedené písmenko skupiny napravo 
od druhého písmene. Získáte tak tři písmenka. 

Nyní si představíme šestihrannou místnost a v ní jednotlivé skupiny v rozích jak debatují: 

S – skupinka lidí, kteří jsou rádi mezi lidmi, pomáhají jim, jsou jim rádci a pomocníci,  

       umí dobře komunikovat 

P – skupinka lidí, kteří rádi pracují s ostatními, vyhovuje jim vést je, ovlivňovat a směrovat  

        k zadaným cílům (ekonomický efekt, organizační uspořádání) 

A – skupinka, kde se něco pořád analyzuje, zkoumá a hodnotí, řeší vzniklé problémy  

        a hledají nové cesty 

K – skupina lidí, kteří mají kreativní, inovační sklony, jsou vybaveni značnou představivostí  

        a invencí nápadů, tvořivosti 

Ú – skupina úředníků, kteří rádi pracují se zadanými daty a údaji, mají schopnosti  

        matematické či úřednické, rádi plní detailně úkoly podle zadání, řídí se instrukcemi 

V – skupinka lidí, kteří mají rádi práci s předměty, přístroji, jsou věcnější, práci s nástroji,  

        rádi pobývají v přírodě 

Vezměte si nyní tužku, přestaňte dále číst a vypište si uvedené volby písmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé, kteří mají často mechanické schop-
nosti, dávají přednost práci s předměty, 
přístroji a nástroji, rostlinami nebo zvířa-
ty, rádi pobývají v přírodě. 

Lidé, kteří rádi něco pozo-
rují, učí se, zkoumají, ana-
lyzují, hodnotí nebo řeší 
problémy. 

Lidé, kteří rádi pracují s údaji a daty, mají 
úřednické nebo matematické schopnosti, 
činnosti a úkoly provádějí perfektně a do 
detailu. Řídí se instrukcemi ostatních. 

Lidé, kteří mají tvůrčí sklony, inovační 
nebo intuitivní schopnosti, rádi pracují 
v nestrukturovaném prostředí – za 
pomoci své představivosti a tvořivosti. 

Lidé, kteří rádi pracují s ostatními lidmi 
– snaží se je ovlivňovat, přesvědčovat, 
vést nebo řídit. Sledují tím buď cíle 
organizační, nebo ekonomický zisk. 

Lidé, kteří jsou rádi „mezi lidmi“, rádi 
jim něco sdělují, pomáhají jim, školí 
a rozvíjí je, nebo o ně pečují. Často 
ovládají komunikační dovednosti. 

VEČÍREK 

V A 

Ú K 

P S 
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A nyní se podívejme, jak jste si vybrali skupiny, vaše trojkombinace písmen. 

PÚA – analytici, pracovníci bankovního rezortu 

ÚSK – úředníci, pracovníci sekretariátů, knihovníci 

PSÚ – personální manažeři, dealeři, vedoucí představitelé ve státní správě 

SAK – pracovníci v sociální sféře, sestry, poradci, učitelé 

KPS – šéfové podniků, náměstci, umělci 

ASK – lékaři, zdravotní technici, psychologové 

VAP – strojní, důlní, chemičtí inženýři, mechanici 

Ještě si řekneme stručnou charakteristiku jednotlivých písmen: 

K – typ kreativní, tvořivý, P – typ podnikavý, přesvědčující, Ú – typ úřednický, řídící se jasný-
mi pravidly, S – typ společenský, mající oblibu v interpersonálních kontaktech, A – typ analy-
tický, upřednostňující poznávání, V – typ věcný, orientovaný na fyzickou aktivitu, přístroje  
a pobyt v přírodě. 

Jak odpovídá volba vaší profesionální orientovanosti?  

  - Jiří Kučírek - 

                  

   

16. VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH POVINNOSTÍ  
 

Návrh sestavený skupinou 25 prezidentů a ministerských předsedů v r. 1996, na jehož 
vzniku se podíleli mj. Helmut Schmidt, Malcolm Fraser (Austrálie), A. A. Von Agt (Ho-
landsko), Lord Callaghan of Cardif (Velká Británie), Jimmy Carter (USA), Kurt Fugler 
(Švýcarsko), Valéry Giscard d´Estaing (Francie), F. Gonzales (Španělsko), K. Myinzawa 
(Japonsko), Š. Peres (Izrael), K. Sorsa (Finsko), P. E. Trudeau (Kanada), Fr. Vranitzky 

(Rakousko) a 13 dalších státníků. Účelem návrhu je vytvořit 
protiváhu k 50 let staré Deklaraci lidských práv a čelit námitkám 
některých rozvojových zemí, které tuto deklaraci považují za jedno-
strannou a pro ně nezávaznou. Tento návrh byl zveřejněn v SRN 
v časopise Die Zeit a Frankfurter Allgemeine v říjnu 1996.  

P ř e d m l u v a  

 Poněvadž uznání vnitřní důstojnosti a rovných a nezadatelných práv člověka všemi členy 
lidské rodiny je základem pro svobodu, spravedlnost a mír ve světě a zahrnuje v sobě  
i povinnosti a odpovědnost, 

 poněvadž jednostranné lpění na právech má za následek konflikty a nekonečné spory  
a zanedbávání povinností vede k chaosu a k úpadku zákonů, 

 poněvadž vláda práva a podpora lidských práv závisí na ochotě mužů a žen ke správnému 
jednání, 
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 poněvadž současné globální problémy vyžadují globální řešení, kterého je možno 
dosáhnout jen společným uznáním základních idejí, hodnot a norem, a to všemi kulturami 
a společnostmi, 

 poněvadž všichni lidé mají dle svého vědomí a schopností odpovědnost prosazovat lepší 
společenský řád jak na svém místě, tak i globálně, tj. cíl, kterého nelze dosáhnout jen 
pomocí zákonů, předpisů a konvencí, ale lidské touhy a snahy o pokrok a zlepšení,  
je možno splnit jen pomocí společných hodnot a měřítek, které by platily pro všechny lidi 
a instituce, vyhlašuje Generální shromáždění Spojených národů toto 

V Š E O B E C N É  P R O H L Á Š E N Í  L I D S K Ý C H  P O V I N N O S T Í  

To má být společným měřítkem pro všechny národy, s cílem, aby každý jednotlivec a každá 
společenská instituce dle tohoto prohlášení přispívali k pokroku společností a k osvětě svých 
členů. My, národy Země, obnovujeme a posilujeme tímto Všeobecnou deklaraci lidských 
práv a v ní vyhlášené povinnosti, plné přijetí důstojnosti všech lidí, jejich nezadatelné 
svobody, rovnosti a vzájemné solidarity. Uvědomění a přijetí těchto povinností budiž 
vyučováno a podporováno po celém světě. 

Z á k l a d n í  p r i n c i p y  h u m a n i t y  

Čl. 1 Každá osoba, ať je jakéhokoli pohlaví, etnického původu, sociálního postavení, 
jakéhokoli jazyka, věku, národnosti a náboženství, má povinnost jednat lidsky se všemi lidmi. 

Čl. 2 Nikdo nemá podporovat nelidské jednání jakéhokoli druhu, všichni lidé mají povinnost 
zasazovat se na podporu důstojnosti a sebeúcty všech ostatních lidí. 

Čl. 3 Žádný člověk ani organizace, žádný stát ani armáda ani policie nestojí mimo kritéria 
dobra a zla. Všichni podléhají morálnímu hodnocení. Každý člověk je povinen podporovat 
dobro a bránit zlu za všech okolností. 

Čl. 4 Všichni lidé nadaní rozumem a svědomím mají v duchu solidarity převzít odpovědnost 
vůči každému a všem, vůči rodinám a společenstvím, vůči národům, rasám a náboženstvím. 
Nečiň nikomu to, co nechceš, aby druzí činili tobě. 

Ú c t a  k  ž i v o t u  a  o d m í t á n í  n á s i l í  

Čl. 5 Každý člověk má povinnost úcty k životu. Nikdo nemá právo jiného zraňovat, mučit 
nebo zabíjet. To nevylučuje právo na oprávněnou obranu jednotlivců nebo společností. 

Čl. 6 Spory mezi státy, skupinami nebo jednotlivci mají být řešeny bez násilí. Žádná vláda 
nesmí tolerovat nebo spolu provádět akty genocidy nebo terorismu, nesmí též zneužívat žen, 
dětí nebo civilistů jako prostředků k vedení války. Každý občan a každý nositel veřejné 
odpovědnosti má povinnost jednat smířlivým a nenásilným způsobem. 

Čl. 7 Každá osoba je nekonečně cenná a musí být chráněna. Chránit je třeba též přírodní 
prostředí a zvířata. Všichni lidé jsou povinni chránit ovzduší, vodu i půdu v zájmu všech 
současných obyvatel i v zájmu budoucích generací. 

S p r a v e d l n o s t  a  s o l i d a r i t a  

Čl. 8 Každý člověk je povinen jednat čestně, pravdivě a odpovědně. Nikdo nesmí druhého 
oloupit o majetek nebo jej libovolně zmenšovat. 



43 
 

Čl. 9 Všichni lidé, kteří mají potřebné prostředky, jsou povinni usilovat o překonání bídy, 
podvýživy, nevědomosti a nerovnosti. Mají podporovat trvalý vývoj k zajištění lidské 
důstojnosti, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti pro všechny lidi. 

Čl. 10 Všichni lidé jsou povinni rozvíjet své schopnosti pílí a úsilím, mají mít rovný přístup ke 
vzdělání a k smysluplné práci. Každý je povinen podporovat potřebné, postižené a diskri-
minované. 

Čl. 11 Veškeré vlastnictví a bohatství musí být používáno odpovědně v souladu se 
spravedlností a k pokroku lidstva. Hospodářská a politická moc je nesmí používat jako 
prostředky k ovládání, ale ve službách hospodářské spravedlnosti a sociálního řádu. 

P r a v d i v o s t  a  t o l e r a n c e  

Čl. 12 Každý člověk je povinen mluvit a jednat pravdivě. Nikdo, ať jakkoli mocný, nesmí lhát. 
Musí však být respektováno právo na soukromí a na důvěrnost osobních a pracovních 
informací. Nikdo není povinen sdělovat celou pravdu vždy a každému. 

Čl. 13 Všeobecná etická měřítka a zásady jsou závazné pro každého, také pro politiky, 
úředníky, ekonomy i vědce, umělce, spisovatele, lékaře a právníky, třebaže ti mají také 
zvláštní povinnosti vůči svým klientům. Různé profesionální etické kodexy zásad jednání mají 
mít jako základ všeobecná etická měřítka. 

 

17. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?  
 

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – 
VÚPSV, v. v. i. 

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
tel.: +420 211 152 751, +420 605 286 625 
e-mail: vupsv@vupsv.cz; datová schránka: xy9n88n 
 

Historická tradice tohoto ústavu sahá až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první 
výzkumné pracoviště v resortu práce a sociálních věcí – Sociální ústav Československé 
republiky (1919). Výzkumná činnost dnešního VÚPSV vychází z těchto tradic a je  inspirována 
i aktivitami příbuzných ústavů a výzkumných center v evropských zemích. 

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se právní forma 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní 
příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Hlavní náplní ústavu je aplikovaný 
výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, 
formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či 
privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků 
výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty 
se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem 
na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy 
ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; 
rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky. 

mailto:vupsv@vupsv.cz
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Nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb. 

Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně ustaveno výzkumné centrum VÚPSV v Brně, Joštova 10. 

Oddělení knihovnicko-informačních služeb  

Nedílnou součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. je oddělení knihovnicko-
informačních služeb, které v rámci své činnosti shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje 
informace z oblasti práce a zaměstnanosti, sociální politiky a sociální ochrany, problematiky 
rodiny a z příbuzných oblastí. Jeho součástmi jsou knihovna, která poskytuje komplexní 
knihovnické služby pracovníkům VÚPSV i široké odborné veřejnosti, a dokumentační 
oddělení, kde jsou dokumentačně zpracovávány časopisecké články, právní předpisy a spe-
ciální dokumenty a v rámci studijně-rozborové činnosti vypracovávány rešerše, analýzy  
a informace. Výběr z přírůstků knihovny a zpracovaných dokumentačních záznamů je každý 
měsíc vydáván ve formě dokumentačního zpravodaje.  

Knihovna disponuje specializovaným knihovním fondem v objemu cca 25 000 svazků. Fond 
obsahuje jak české, tak zahraniční publikace a periodika z oblasti sociální politiky, sociální 
ochrany, trhu práce, výběrově ze statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících 
oborů. Až na výjimky knihovna půjčuje materiály absenčně (viz knihovní a výpůjční řád). 
Uživatelům je k dispozici on-line katalog, ve kterém si mohou na základě zvolených 
vyhledávacích kritérií materiály vyhledávat a přímo rezervovat. U publikací vydaných 
ústavem je přístup k plnému textu v elektronické verzi. Samostatnou databází je Zlatý fond 
sociální politiky, katalog historicky a odborně významných publikací odrážejících vznik a vývoj 
československé, resp. české sociální politiky. 

Knihovna VÚPSV zůstává do 31. 12. 2016 na adrese: Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2. 

Provoz knihovny je z technických důvodů omezen, návštěvu je vhodné domluvit předem 
(Mgr. Švehlová: tel.: tel. 224 972 209; e-mail: katerina.svehlova@vupsv.cz). 
 

Výpůjční hodiny pro veřejnost:  
pondělí, středa, pátek: 9,00 - 11,30 hodin a 13,00 - 14,30 hodin 

 

Všechny publikace VÚPSV si můžete zapůjčit, popř. objednat k zakoupení za cenu xerokopie 
v knihovně VÚPSV. Od r. 2000 jsou všechny studie VÚPSV zveřejněny ve fulltextu (formátu 
pdf) na webové stránce. Starší materiály lze vyhledat v katalogu knihovny. 

V případě, že citujete z publikací VÚPSV ve svých pracích, sdělili laskavě tuto skutečnost Mgr. 
Marii Kořánové: marie.koranova@vupsv.cz. Uveďte prosím konkrétní citované publikace  
a údaje o materiálu, ve kterém budete citovat (název, autor, vydavatel, rok, vydání). 

PROJEKTY: 

Prognóza trhu práce: http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/  
Regionální prognóza trhu práce: http://regionalniprognozatrhuprace.vupsv.cz/  
Audit podnikového klimatu: http://www.vupsv.cz/index.php?p=audit&site=default  
Nové formy péče o děti: http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default  
Herní automaty a zaměstnanost v herním průmyslu: http://vhp.vupsv.cz/  
Životní situace mladých mužů cizinců: http://www.vupsv.cz/index.php?p=migrant_men&site=default  
 

 

http://www.vupsv.cz/index.php?p=library&site=default
http://www.vupsv.cz/index.php?p=search_analyses_info&site=default
http://www.vupsv.cz/index.php?p=search_analyses_info&site=default
http://www.vupsv.cz/index.php?p=documentation_newsletters&site=default
mailto:katerina.svehlova@vupsv.cz
http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/
http://regionalniprognozatrhuprace.vupsv.cz/
http://www.vupsv.cz/index.php?p=audit&site=default
http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default
http://vhp.vupsv.cz/
http://www.vupsv.cz/index.php?p=migrant_men&site=default
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ODKAZY: 
ON-LINE KATALOG: http://praha.vupsv.cz/webisnt/cicsonew.htm 
ZLATÝ FOND: http://praha.vupsv.cz/webisnt/zlatyfond.htm  

PŘEHLED ODEBÍRANÝCH ČASOPISŮ v r. 2016: 
http://www.vupsv.cz/sites/file/knihovna/periodika_2016   
 

2016 

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2015. Bulletin No 31 
HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan 

Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna 

Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného JAHODA, Robert - 
GODAROVÁ, Jana 

Děti, rodiče a domácí násilí BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana 

Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi 
HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří 

Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů ŠIMÍKOVÁ, Ivana - 
TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda - VYHLÍDAL, Jiří 

Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky 
HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana  

2015 

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2014. Bulletin No 30. 
HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan 

Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného 
získávání klíčových dat KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - PEYCHLOVÁ, Kristýna - HÖHNE, Sylva 

Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči HAVLÍKOVÁ, 
Jana - HUBÍKOVÁ, Olga 

Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy VIDOVIćOVÁ, 
Lucie - JAHODA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří - KOFROŇ, Pavel - GODAROVÁ, Jana 

Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a 
domácnosti vychovávající děti SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - JAHODA, Robert - GODAROVÁ, 
Jana 

Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - 
RÁKOCZYOVÁ, Miroslava 

Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní 
společnost a život v ní SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena 

Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem 
pojištění ŠLAPÁK, Milan - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin 

Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn HOLUB, 
Martin - ŠLAPÁK, Milan 

Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, 
Milan 

http://praha.vupsv.cz/webisnt/cicsonew.htm
http://praha.vupsv.cz/webisnt/zlatyfond.htm
http://www.vupsv.cz/sites/file/knihovna/periodika_2016
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016060713052827
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016060713052827
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016062010514842
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016062114151900
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016062114151900
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http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016011511462195
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Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích HOLUB, Martin - SUCHOMELOVÁ, 
Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína 

Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU HOLUB, Martin - 
POLLNEROVÁ, Štěpánka - ŠLAPÁK, Milan 

Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního 
bydlení ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VYHLÍDAL, Jiří 

 

 

18. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST 
 
 

 

 
Kniha:   

Kybernemoc  
 
Autor:  

Spitzer, Manfred 
 
Vydáno: 

Nakladatelství 
HOST, Praha, 
2016 

Digitalizace každodennosti neustále narůstá a má 
fatální důsledky. Pokud médiím přenecháme kontrolu 
nad všemi oblastmi našeho života, dlouhé hodiny 
trávíme čas s on-line hrami a putujeme ztraceni 
v sociálních sítích, stávají se z nás kybernemocní lidé. 
Mezi následky tohoto stavu patří stres, ztráta empatie, 
deprese i poruchy spánku a soustředění. Děti mají 
poškozenou motoriku a schopnost vnímání, sníženou 
představivost i fantazii.  
Autor na základě nejnovějších vědeckých studií 
ukazuje, do jaké míry uvedený trend ohrožuje naše 
zdraví, informuje o rozšířených modelech nemocí  
a varuje před zdravotními riziky digitální techniky  
a vysvětluje, jak se před nimi chránit. 
 

 

 

 

 
 
Kniha:   

Flow. O štěstí  
a smyslu života. 
 
Autor:  

Csikszentmihalyi, 
Mihaly 
 
Vydáno: 

Nakladatelství 
PORTÁL, Praha, 
2016 

Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako 
„stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité 
činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, 
„kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých 
možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížné-
ho, co stojí za to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na 
sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím,  
k čemu je upřeno jejich vědomí. Jedná se o jedno  
z nejznámějších témat pozitivní psychologie, které jeho 
autor označuje za podstatu lidského štěstí. Ve své 
slavné knize se věnuje mnohostranné aplikaci flow  
a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow 
schopni sami navozovat a ovlivňovat i bez ohledu na 
vnější okolnosti svých životů.  
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi působil jako vedoucí 
katedry psychologie na Univerzitě v Chicagu a nyní 
pracuje na Claremont Graduate University. Pochází  
z Maďarska, v mládí emigroval do USA. Je jedním  
z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých 
výzkumech a pracích se zabývá především konceptem 
flow (plynutí) a jeho souvislostmi s rozvojem 
osobnosti, kreativitou, motivací, smysluplností apod. 
 

http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016011911444306
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016011911444306
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016012110344187
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016012110344187
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016012510091037
http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5et4000=epccicso&gizmo%5et4001=aw-1250&prefix%5et4002=AU=&pft%5et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5et4006=BEG&jump%5et4501=generic&db%5et4700=gen&lang%5et4902=CZ&name%5et4903=EPCCICSO&ctl%5et4921=GA&thead1%5et4922=CLASS=tabulka1%20BORDER=1%20CELLSPACING=1%20CELLPADDING=5&thead2%5et4923=ALIGN=CENTER%20VALIGN=TOP&battr%5et4930=BGCOLOR=white&tfattr%5et4932=class=intro&metaex%5et4940=LINK%20href=/webisnt/custom/cicsoepc/styl.css%20type=text/css%20rel=StyleSheet&TYPE%5et4901=G&h1=1&search=~~2016012510091037
https://knihy.abz.cz/obchod/autor-spitzer-manfred-spitzer
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Kniha:  

Rozhodování  
 
Autor:  

Koukolík, F.  
 
Vydáno: 

KAROLINUM, 
Praha, 2016 
 

Rozhodujeme esteticky, ekonomicky, právně, morálně, 
politicky, takticky a strategicky, sociálně i nábožensky. 
Rozhodujeme v nejistých situacích. Rozhodovat se mu-
síme snad v každém vědomém okamžiku života. Zámě-
rem nové publikace Františka Koukolíka je přiblížit 
přístupnou, esejistickou formou současný stav teorie 
rozhodování, která vychází z evoluční biologie, 
psychologie, ekonomie, neurovědy i filosofie. Děje se 
tak na základě vyhodnocení výsledků dlouhé řady 
oborových experimentů, významně podporovaných 
výhodou soudobé vědy v její možnosti sledovat, co se 
lidem v průběhu různých typů rozhodování „děje  
v hlavě“. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kniha:  

Teorie etnicity. 
Čítanka textů 
 
Autor:  

Jakoubek, M., 
(ed.) 
 
Vydáno: 

Sociologické 
nakladatelství 
(SLON), Praha, 
2016 

Kniha Teorie etnicity (čítanka textů) splácí dlouhodobý 
dluh sociálněvědní i celospolečenské tematizaci 
etnicity v naší zemi. Ačkoli etnicita patří mezi základní 
koncepty moderních společenských věd, neměl český 
čtenář ani více než čtvrtstoletí po otevření hranic stále 
ještě k dispozici reprezentativní soubor zásadních 
textů, které pomáhaly formovat diskurs o etnicitě v zá-
padním světě. Cílem knihy je tuto situaci změnit a v po-
době překladů původních textů čtenářům představit 
širokou škálu možných teoretických přístupů k etnicitě 
a spřízněným fenoménům. 
Pojmy jako etnicita, kultura či multikulturalismus jsou 
stabilně nedílnou součástí diskusí o situaci současného 
světa. Porozumění souvislostem vzniku těchto pojmů  
i způsobům a kontextu jejich různého použití bude 
přínosem pro každého, kdo se chce v dnešní kompliko-
vané situaci globalizovaného světa orientovat. Na plo-
še přes 700 tiskových stran publikace přináší výbor 24 
klíčových textů publikovaných na Západě od poloviny 
minulého století až po současnost. 
Zařazené texty byly vybrány tak, aby pokryly základní 
přístupy (teorie, definice) v rámci tematizace etnicity, 
resp. ústřední momenty příslušné diskuse. Publikace 
tak českému čtenáři nabízí seznámení s hlavními 
liniemi i hranicemi, v nichž se relevantní diskuse o etni-
citě většinou odehrávají, a poskytuje solidní základy 
pro to, abychom s touto debatou srovnali krok. Kde se 
bere etnicita? Co je etnická skupina? Jak je definová-
na? Je etnicita vrozená nebo získaná? Je možné změnit 
etnickou příslušnost? Jaký je vztah mezi kulturou, 
rasou a etnicitou? Co znamená, že etnicita je sociálně 
konstruovaná? Jaké jsou slabiny primordialismu? 
Znamená „etnicita“ v pracích různých autorů totéž? 

 

 

https://www.kosmas.cz/autor/1034/frantisek-koukolik/
javascript:openDetail(344);

