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Editorial

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou již třetí číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology.
Během prvního roku jsme zaznamenali příznivou odezvu na první dvě čísla, což dokládá i stoupající zájem
přispěvatelů a pozitivní ohlasy čtenářů.
Do tohoto čísla jsme zařadili články s tématy především z oblasti klinické psychologie, dále pak
z dopravní psychologie a psychologie osobnosti. Zajímavé pojednání přináší i článek z oblasti tvůrčího
myšlení. Vzhledem k zaměření VŠAPs věnujeme pozornost i aplikaci psychologie v interkulturních
souvislostech.
Autory článků jsou jak vědečtí pracovníci z předních českých univerzit a vysokých škol, tak také
odborníci z praxe. S potěšením Vám na následujících stránkách předkládáme jejich příspěvky z oblasti
aplikované psychologie.

Budeme se těšit, že možná už v příštích číslech časopisu, předložíme čtenářům i Vaše články.

Jménem redakční rady časopisu:
PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
výkonný redaktor
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Prožitky nesezdaných partnerů ve vztazích s psychickým násilím
Experiences of Unmarried Partners in Psychological Violence Relationships
Viera Kratkoczka, Zbyněk Vybíral
Abstrakt
Výzkum byl zaměřen na prožívání obětí psychického násilí ve vztazích mladých, nesezdaných
partnerů. Cílem bylo prozkoumat „připoutání“ oběti v psychicky násilném vztahu a možnosti opuštění
vztahu. Výzkumu se zúčastnilo 12 respondentů, s nimiž byly vedeny polostrukturované rozhovory
zaměřené na vztahové zkušenosti. Rozhovory byly analyzovány metodou zakotvené teorie. Centrální
kategorií výzkumu se ukázalo být „odmítání rozchodu“, které má vliv jak na připoutání v násilném vztahu,
tak také ovlivňuje možnosti jeho opouštění. Výsledky jsou využitelné pro rozšíření psychologického
poznání v oblasti partnerských vztahů, nabízí se také využití v poradenské praxi.
Abstract
The study focused on experiences of psychological violence victims of the young, unmarried
partners. The goal was to explore the victim’s attachment in a psychologically violent relationship and the
dissolution possibility. Semi-structured interviews focused on partnership experiences were held with
twelve respondents. The grounded theory was the applied method to analyze these interviews. The central
category of the research proved to be the dissolution denial, which not only influences the violent
relationship’s attachment, but it also affects the possibility of its abandonment. The results are applicable
for extending the psychological knowledge in the area of partnership; further application is possible
in the counseling field.
Klíčová slova
Partnerské vztahy, psychické násilí, odmítání rozchodu
Key Words
Partnership relations, psychological violence, disbandment denial

Teoretická východiska
Každý šestý občan České republiky uvádí výskyt násilí v partnerském vztahu. Většina domácího
násilí v Čechách je opakovaná a je kombinací jak fyzického, tak psychologického násilí (Ševčík,
Špatenková, 2011). Dosavadní výzkumy naznačují, že násilí má začátek již v mladém věku a je součástí
mezilidských vztahů (Kury et al., 2004; Lewis, Fremow, 2001; in Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary,
González, 2007).
Psychické násilí je takové chování, které druhého znehodnocuje, „tlačí“ ho do pozice oběti,
zpochybňuje sociální kompetence druhého a narušuje vnímání sebeúcty (Yadegaran, 2013; James,
McKinnon, 2010). Pro PN jsou typické kontrolující a destruktivní taktiky jako manipulace, ohrožování,
kontrola prostřednictvím izolace, nebo vzbuzování pocitů viny, hanby nebo studu. Většina obětí popisuje
incidenty ponižování a PN pokládá za nejtrýznivější zážitky svého života bez ohledu na to, zda zažívaly
rovněž fyzické násilí (O'Leary, 1999).
PN není uspokojivě definováno. Follingstadová (2007) tvrdí, že příliš mnoho definic PN ztěžuje
posuzování, jestli se jedná nebo nejedná o násilí. Běžný je rozpor v tom, co jeden z partnerů za násilí
považuje, zatímco druhý nikoliv (James, McKinnon, 2010; McHugh, Rakowski, Swiderski, 2013). Harned
(2001) a DeHart, Follingstad a Fields (2010) uvádějí, že z výzkumů vyplývá jistě nesprávný dojem, že ve
vztazích žije více obětí než útočníků. Vysvětlují to tím, že je větší pravděpodobnost, že se lidi ve výzkumu
přiznají, že bylo násilí pácháno na nich, než aby přiznali, že sami násilí páchali. PN může být odlišně
vnímáno i omlouváno také z genderových hledisek. Například mužské kritizování způsobu oblékání
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partnerky bývá ženou vnímáno jako ovládání nebo degradování. Často však, když žena dohlíží na to, jak
se partner obléká, muž to jako projev PN neprožívá. Fyzická agrese je považována za více zraňující, když
se jí dopouští muž; v takovém případě je méně omluvitelná. PN více omlouvají ženy (Stets, 1990; McHugh,
Rakowski, Swiderski, 2013; Roberts, 2000; Muñoz-Rivas, Gámez-Guadix, Fernández-González, Lozano,
2011; Gjuričová, 2000).
PN není jednolitý konstrukt. Johnson (2005, 2008) rozlišuje dva typy PN. Prvním je násilí
motivované touhou po moci, touhou kontrolovat a ovládat partnera. Je to model typický pro domácí násilí,
pro které je typické riziko stupňování. Druhým typem PN je situační násilí, kdy ad hoc konflikt „spustí“
násilné projevy. Záměrem zde není podmanit si partnera. Podle Olsonové (2002) považují někteří partneři
PN za účinnou strategii jak ve vztahu „vyčistit vzduch“, získat partnerovu pozornost, nebo dopracovat se
k řešení problému rychleji, přičemž k agresivní strategii se podle autorky častěji uchylují osoby s nízkou
úrovní argumentačních schopností. Ke shodnému závěru o korelaci mezi chudší komunikací a výskytem
násilí dospěli i Gordis, Margolin a Vickerman (2005). U partnerů se přitom často rozvine desenzitizace na
agresi. Hrozí zde, že čím méně bude oběť na agresi reagovat, tím více ji bude násilný partner stupňovat
(Olson, 2002).
Násilí v partnerském vztahu, ať už psychologické, nebo fyzické, se zpravidla odehrává v cyklu,
který zhoršuje schopnost oběti vztah opustit. Po násilné epizodě následuje období „klidu“ s prosbami
o odpuštění, ale také s popíráním nebo bagatelizací násilí. Následuje období, pro které je typické hromadění
napětí, které po čase vyústí dalším napadením. Ochromující a devalvující účinky násilí jsou nejsilnější
bezprostředně po projevech násilí. Někteří autoři poukazují na paradox, že pro oběť je nej-účinnější opustit
násilníka v období „klidu“, kdy má pro to zdánlivě nejméně důvodů (Conwayová, 2007; Gjuričová, 2000).
Oběti v násilném cyklu často vnímají svou situaci jako bezvýchodnou, že jedinou možností je zůstat a
„přežít“. Ševčík a Špatenková (2011) to označili za sebezničující strategii. Evansová (2010) uvádí, že
pokud se oběti rozhodnou psychicky násilný vztah opustit, často jim „pomůže“ jiný důvod než násilí.
Cyklus PN pomáhá objasnit teorie vztahové vazby. Bowlby (1969), in Henderson, Bartholomew,
Dutton (1997), věřil, že silné vazby se formují během ohrožení, které aktivuje potřeby citové vazby
a člověka vede k tomu, aby vyhledal blízkost „attachementové“ figury. Můžeme předpokládat, že oběť
násilného vztahu je k násilníkovi poutána stejným způsobem jako týrané děti ke svým rodičům, tedy
nejistou vazbou. PN tak pardoxně může posilovat potřebu vztahového pouta (Henderson, Bartholomew,
Dutton, 1997).
Většina výzkumů PN byla až dosud zaměřena na vztahy v manželství a na násilí v nezávazných
vztazích adolescentů. V našem výzkumu jsme se zaměřili na delší vztahy mladých lidí, kteří doposud
nemají formální závazky (uzavření sňatku, dítě, hypotéka). Zajímalo nás, nakolik mladí lidé hledající
partnera „pro život“ věnují pozornost PN, jak ho prožívají, zda o PN uvažují jako o důvodu pro ukončení
vztahu a zda i v nesezdaných vztazích bez formálních závazků partneři prožívají bezvýchodnost situace.
Výzkumnou otázku jsme v průběhu výzkumu několikrát modifikovali, a to v souladu s metodou zakotvené
teorie (Řiháček, Hytych, 2013), nakonec byla zformulována následujícím způsobem: „Jak vypadá proces
připoutávání oběti do psychicky násilného vztahu a jaké jsou okolnosti, které pomáhají jeho opuštění?“

Metoda
Účastníci výzkumu
Celkově 210 respondentů (157 žen, 53 mužů; průměrný věk 23,8 let) se zúčastnilo pilotní studie,
ve které jsme se dotazovali na verbální agresi v partnerských vztazích. Všichni vyplnili dotazník pro
respondenty ve věku 18 – 35 let, svobodné, kteří mají zkušenost s partnerským vztahem trvajícím alespoň
1 rok. Zkušenost s verbální agresí uvedlo 63,7% žen a 72,2% mužů. Pro náš výzkum jsme vybrali 12
respondentů (8 žen, 4 muži; průměrný věk 24,8 let) z těch, kteří souhlasili s interview. Záměrný výběr se
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soustředil na ty, kdo zažil násilí ve vztahu, který označili jako vážný. Všichni, kdo absolvovali rozhovor,
byli nesezdaní a bezdětní.
Interview
Pořadí otázek v polostrukturovaném interview se měnilo. Účastníci měli možnost vybrat si formu
rozhovoru (tváří v tvář; video-hovor; chat). 9 rozhovorů se uskutečnilo tváří v tvář (trvání v průměru
1 hod.), 3 formou chatu (trvání v průměru 2,5 hod.). Rozhovory byly přepsány doslovnou transkripcí
s využitím softwaru Listen&Write. Po prvních 7 rozhovorech byl vytvořen předběžný model základních
konceptů, hierarchie a vztahů mezi nimi. Účastníky pro další rozhovory jsme vybírali s ohledem
na předpoklad rozšiřovat předběžný model teorie, potvrzovat ho, ale také dále korigovat.
Analýza dat
Při analýze jsme se řídili principy zakotvené teorie. Analýza byla provedena ve třech krocích.
Prvním krokem bylo vytvoření témat, druhým hledání teoretických vztahů mezi tématy, ve třetí fázi bylo
zvoleno ústřední téma a zformulována teorie. Po analýze prvních 3 interview, která z našeho pohledu
nejlépe přispívala k řešení výzkumného problému, jsme formulovali první koncepty a vypracovali první
náčrt modelu. Při analýze jsme se řídili principy teoretického vzorkování (Řiháček, Hytych, 2013).
Ve druhé fázi jsme se zaměřili na vztahy mezi tématy. Dalším krokem této fáze byla volba konceptu, okolo
kterého je „organizována“ teorie. Při jeho volbě se nabízelo několik možností. Zvolili jsme koncept
„připoutávání do násilného vztahu“. V souladu s doporučením Strausse a Corbinové (1999) jsme druhé
nejvýraznější téma z rozhovorů vztáhli k ústřednímu jako téma nápomocné („okolnosti pomáhající
opuštění vztahu“).
V závěrečné fázi analýzy jsme dospěli k tomu, že oba koncepty sytí centrální téma. Toto centrální
téma jsme zformulovali jako „Odmítání možnosti rozchodu“. S každým dalším rozhovorem (rozhovory
8 až 12) jsme se vraceli na začátek procesu otevřeného kódování a upravovali jak model, tak reformulovali témata. Zaměřovali jsme se na to, nakolik nová data rozšiřují stávající model a nakolik jej mění,
nebo jen potvrzují již zjištěné. Poslední tři rozhovory (10 až 12) nepřinesly výrazné změny ani modelu, ani
roztřídění, či názvů témat; což bylo možno vyhodnotit jako přiblížení se teoretické nasycenosti (Řiháček,
Hytych, 2013).
Etika výzkumu
Účastníkům výzkumu byla zaručena plná anonymita, změnili jsme jejich jména i jména dalších
zmiňovaných osob. Všichni respondenti podepsali informovaný souhlas, ve kterém byli obeznámeni
s tím, že rozhovor je možné kdykoliv ukončit i bez udání důvodu, nebo neodpovídat na všechny otázky.
První autorka, která rozhovory vedla, byla respondenty několikrát požádána (a také jim vyhověla), aby
některé části rozhovorů vynechala z přepisu a následné analýzy. V rozhovorech se autorka vyhýbala
jakýmkoliv poradenským intervencím a udržovala si nehodnotící pozici výzkumníka.
Výsledky
V průběhu třídění výroků a jejich analýzy jsme identifikovali devět tematických kategorií (viz
tabulka 1). Identifikovaná témata
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TABULKA 1 PŘEHLED TEMATICKÝCH KATEGORIÍ VÝZKUMU
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1. Odmítání rozchodu
Odmítání rozchodu jsme stanovili jako centrální téma. Odmítání rozejít se pramení hlavně
ze strachu ze samoty, a z pochybností, jestli si oběť může najít jiného partnera.
Kristína: „Možno je to aj trochu z toho, že by som nenašla niekoho, kto by mi vyhovoval viac,
že všetky tie možnosti, čo som už nejak mala, že proste... utiekli.“
Partneři v pozici oběti vnímají rozchod jako poslední možnost, ke které by přistoupili tehdy, kdyby
vše ostatní selhalo nebo kdyby agresor udělal něco opravdu hrozného, za „hranicí únosnosti“. Upínají se k
naději, že vztah se časem zlepší. Dalšími důvody jsou zamilovanost, to že vnímají partnerovu lásku a/nebo
fakt, že si na vztah a partnera zvykli. Přesvědčují se, že situace není tak zlá; srovnávají partnera s horšími
lidmi; agresi zlehčují a partnera omlouvají vnějšími okolnostem (nejčastěji požitím alkoholu, stresu).
Přesvědčují sami sebe, že si agresor neuvědomuje, že jim ubližoval; někteří dokonce považují agresi za
projev lásky.
Adam: „V tom vztahu mi přijde, že... že ten člověk to jakoby ani nemyslí špatně, ale řekne slova,
které prostě tomu druhému ublíží. Takže si sám neuvědomuje, že by mu to mohlo ublížit, ale prostě ublíží...“

2. Postupy získávání moci agresora nad obětí
Identifikovali jsme tři strategie používané násilnými partnery. Pro získání moci a udržení oběti
ve vztahu není potřebné použít všechny, mohou se také vyskytovat postupně jako fáze.
Posilování vlastní převahy a dominance
Jako posilování dominance můžeme označit systematickou aktivitu, kdy agresor snižuje sebevědomí oběti, a tím nad ní získává moc. Může to být v oblastech, ve kterých se sám cítí méněcenný.
Poznámky mohou vypadat zdánlivě nevinně, avšak druhého znevažují nebo zesměšňují, a to jak
v soukromí, tak i na veřejnosti. Partneři v pozici oběti popisují pocit ochromení po verbálním útoku.
Vychovávaní k poslušnosti
Při použití této strategie nejsou zapotřebí urážky nebo znevažující poznámky, agrese se stává
skrytější. Agresor manipuluje tak, aby oběť nejen dělala to, co on chce, ale také, aby si myslela, že to ona
sama chce. Časté je srovnávání s partnery/rkami kamarádů nebo bývalými partnery, poukazování
na vlastnosti, které by agresor u svého partnera/rky očekával, ale on/ona je nesplňuje. V případě, že se oběť
ohradí, agresor reaguje zesílením agrese, například formou citového vydírání typu: „Nemáš mě rád/ráda“,
nebo „Zklamal/a jsi mě“, vyhrožuje rozchodem nebo fyzickým útokem.
Bránění v odchodu ze vztahu
Agresor se zaměřuje na udržení si moci, kterou získal, na udržení si ovládaného partnera. Bývá
motivován strachem, že partnera v pozici oběti ztratí. Tento strach se může projevovat žárlivostí, a to nejen
na potenciální partnery oběti, ale také žárlivostí na rodinu, kamarády a aktivity, kterými partner(ka) tráví
čas. Snaží se oběť izolovat, čímž si zajišťuje její stále větší připoutání. Dalším způsobem jak si udržet
ovládaného partnera je vzbudit v něm pocit, že ho agresor potřebuje a bez něj „to nezvládne“. V extrémní
podobě se vyskytuje i vyhrožování sebevraždou.

3. Pocit vlastní viny za vzniklou situaci
Pocit vlastní viny nebo zodpovědnosti za vztah přispívá k dalšímu připoutávání oběti do násilného
cyklu. Oběti mají tendenci věřit slovům agresora, který omlouvá násilí tím, že jej vyprovokovaly. Partnerky
v pozici obětí uvažují, že samy nejsou ideální, a tak si agresi zaslouží. Oběti se později cítí provinile i za
to, s čím nemají nic společného. Pocit viny je vede k tomu, že musí svou vinu napravit, s čímž je spojená
naděje, že je možné napravit vlastní špatné chování, a tím situaci zlepšit.
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4. Cyklický charakter partnerského násilí
Agresivní epizody se vracejí v cyklech, které obsahují i dobrá období. To obětem dává naději,
že dobré období může trvat déle, což je opět připoutává do vztahu. Některé oběti popisují, že s každým
dalším cyklem se agrese stupňovala. Po agresivním útoku obvykle následuje omluva a slib, že se situace
nebude opakovat, nebo bagatelizace, zlehčování situace, že se vlastně nic nestalo, že oběť to přehání,
případně si za to může sama.

5. Okolnosti napomáhající odchodu z partnerského vztahu, ve kterém se
vyskytuje násilí
Prvním krokem k odpoutání je uvědomění si, že vztah člověku nevyhovuje. Častým probuzením
uvědomění bývá prožití hněvu vůči agresorovi, když už zašel „za hranici“, namísto obvyklého –
zacykleného – trápení se. Více respondentů se vyjádřilo, že hranice toho, co jsou ochotni snést, jsou
stanoveny spíše teoreticky, a že svá předsevzetí mnohokrát porušili. Mnoho respondentů nedokáže
pojmenovat, kde je jejich „hranice akceptovatelnosti“. Hledají ji, srovnávají svůj vztah s jinými, nebo
chtějí, aby jim někdo jiný řekl, jestli už „to“ překročilo hranici.
Hanka: „To už som si hovorila toľko krát! A furt som tú hranicu posúvala a posúvala, hej! (...)
Že keď na mňa ešte raz zvýši hlas, tak ho pošlem do hája, potom keď keď keď keď proste spraví toto
a toto, ak by ma nejako udrel, tak že to bude... u mňa posledná bodka – nebola.
Začíná se ve vztahu objevovat odcizení a odmítání dalších plánů, např. zařídit společné bydlení.
Samotné uvědomění, pochybnosti, nebo odcizení nejsou u řady partnerů dostatečné „faktory“, které
překonají strach z rozchodu, který zůstává silnější. U všech obětí se muselo stát ještě něco, co by je –
řekneme to zde slovy jedné z respondentek – „nakoplo“ a dodalo jim sílu. Může to být nová známost, která
dá oběti pocítit, že je atraktivní, nebo změna životního stylu, práce, zahájení psychoterapie.

6. Snaha obětí o řešení
Partneři v pozici oběti se v zájmu zachování vztahu snaží s druhým o problémech mluvit. Většinou
se dočkají proseb o odpuštění, slibů, vyjádření lítosti. Ale také s tím, že násilný partner na jejich pokus o
komunikaci zareaguje dalším útokem, nebo není ochoten o situaci mluvit. Jako účinná se ukazuje společná
dohoda na rozhovoru. Tedy případ, kdy je násilný partner ochoten o situaci komunikovat, přiznat alespoň
část viny a společně s obětí se zamyslet nad tím, co dělat jinak. Účinné je, když si páry stanoví vlastní
pravidla pro případ, že se agrese znovu projeví. Dalším způsobem komunikace jsou ultimáta. Zdá se, že
ultimátum je pro agresora signálem, že se opravdu děje něco, co je potřebné řešit. Někteří z těch, kdo se
cítí v pozici oběti, se snaží agresi partnerovi oplatit a doufají, že partner signál pochopí a sám s agresí
přestane.

7. Důsledky psychicky násilného vztahu v průběhu vztahu a po jeho
skončení
Zkušenost s psychicky násilným vztahem působí jak na prožívání obětí a jejich vnímání sebe
samých, tak na jejich zdravotní stav. Mají dopad i na „pracovní“ život, nebo vztahy s rodinou. Oběti
opakovaně popisují snížené sebevědomí, nebo zhoršené vztahy s přáteli a rodinou. Vyjadřují se o psychické náročnosti vztahu, kdy nebyly schopné se soustředit na cokoliv jiného. Po rozchodu popisovali
někteří protichůdné stavy. Život bez partnera je náhle náročný, člověk neví, jak být sám, má tendenci se
k druhému vrátit. Ti, kdo byli v pozici oběti, se také obávají pronásledování partnerem. Na druhou stranu
se o rozchodu vyjadřují jako o znovuzískání vlastního života a možnosti opět „svobodně dýchat“. Zpětně
hodnotí vztah jako chybu, obviňují se, že „to“ nechali zajít tak daleko.
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8. Osobnost agresora a oběti jako vnější proměnné
Při popisování agresora se objevily charakteristiky jako: šarmantní, silná osobnost, „může vás
pohltit“, dokonalý partner, charizmatický, oblíbený, žádaný, dokázal se nadchnout, přenést nadšení
na druhé. S odstupem připouštěli partneři, kteří se octli v pozici oběti, i negativní charakteristiky jako:
egocentrický, arogantní, přesvědčený, že všechno ví nejlíp, neumí komunikovat, manipulátor.
U oběti se objevují charakteristiky: naučený způsob fungování z rodiny, agresivní rodiče, ve škole
šikanován, sklon agresivní partnery vyhledávat. Oběti popisovaly sebe jako citlivější, výrazně prožívající
zranění. Další charakteristikou je uvědomování si vlastních chyb ve vztahu, nebo situací, kdy to byly oni
(ony), kdo se zachoval vůči partnerovi nefér nebo agresivně. Často se u obětí setkáváme s nastavením „jdu
do vztahu naplno“ s perspektivou dlouhodobého a vážného závazku.

9. Jiná než mocenská motivace verbálního násilí
Z rozhovorů vyplynulo, že verbální agrese je hodnocena různě. Ne všechna verbální agrese je motivovaná touhou po moci a ovládání. Ve vztazích dochází k situační agresi, kdy partner ventiluje stres nebo
frustraci, která se nemusí týkat partnera. Dalším objasněním motivace k agresi, kterou sami respondenti
uváděli, je „strategie“ s cílem partnera vyprovokovat, nebo s cílem rozpoutat hádku
o problému, o kterém by jinak měli problém začít mluvit. Oběti si myslí, že agresor jim tím nechce ublížit,
ale jen neumí komunikovat. Oběť v tomto případě není natolik zraněná, agresivní poznámka
jí obvykle nesníží sebevědomí.
Prokop: „Kdybych to měl shrnout do jedné věty, tak bych řekl, že verbální agrese je přešlap,
ale lidi „dělaj“ chyby.“

Diskuze
Autoři věnující se domácímu násilí (Conwayová, 2007; Gjuričová, 2000; Ševčík, Špatenková, 2011;
Selari, Baldvin, 2002; Evans, 2010, Johnson, 2008) uvádějí opakovaně, že největší problém v opuštění
násilného vztahu představují závazky obětí, protože se většinou jedná o manželky a matky. Partneři, kteří
se ve vztahu stali obětmi, se obávají, že opuštěním agresora by přišly o kontakt s dětmi,
o bydlení, prostředky na živobytí nebo o dobrou pověst. V našem výzkumu se ukázalo, že podobný strach
prožívají i lidé bez závazků, relativně nezávislí a nesvázaní závazky. I oni se bojí opustit násilný vztah.
„Odmítání rozchodu“ se ukázalo být centrálním tématem našeho výzkumu.
Partneři v pozici oběti se vztah bojí opustit z několika důvodů. Častý je strach, že si už nikdy
nenajdou jiného partnera nebo partnera lepšího, než je partner současný. Vědí i o jeho pozitivních
vlastnostech, pro které ho milují. Winstok, Eisikovits, Gelles, Parinyavuttichai a Lin (2002) tvrdí,
že oběti hodnotí násilí jako něco, co jim sice vadí, ale dokážou s tím žít. Také Johnson (2008) upozorňuje
na vytváření zvládacích strategii jak žít s násilím. Podobné formy učení a adaptace se objevily i u našich
respondentů. Oběti často přesvědčovaly samy sebe, že partner jim neubližuje úmyslně. Podobné
přesvědčení se objevilo i u respondentek ve výzkumu Toscanové (2014). Maiuro (2001), in McHugh,
Rakowski, Swiderski (2013), tvrdí, že záměr ublížit by měl být součástí definice PN. Nemáme však mnoho
možností, vzhledem k subjektivitě a předpokládáme, že také v rafinované podobě PN je záměr násilníka
identifikovat a analyzovat; oběť jej sama často vnímá teprve s odstupem a pozorovateli bývá skryt. MuñozRivas, Gámez-Guadix, Fernández-González a Lozano (2011) doporučují odmítnout jakoukoliv formu
agrese vykonávanou kterýmkoliv pohlavím. Berou při tom v úvahu, že u obou pohlaví se jeví nejlépe
omluvitelnou ta agrese, která přichází jako reakce na jinou agresi. Můžeme tedy předpokládat, že agrese
v jakékoliv formě může být prediktorem dalšího agresivního chování.
Ševčík a Špatenková (2011) tvrdí, že pokud chce oběť násilného partnera opustit, musí být
přesvědčená, že je život bez něj schopna zvládnout. Poradenství bývá zdlouhavé, oběti mají pocit, že svůj
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život nemají pod kontrolou, cítí se nekompetentně, bezcenně, neschopně. V terapii se s nimi pracuje
na přebírání odpovědnosti za svůj život a na zvyšování sebeúcty. Ukončit násilí neznamená pro oběť totéž
co rozchod. Jak už bylo řečeno, oběti ukončit vztah nechtějí, chtějí ukončit jenom násilí ve vztahu. Snaží
se tedy násilí řešit, mluvit s partnerem o problémech ve vztahu, zkoušejí různé strategie. Yadegaran (2013)
tvrdí, že myšlenka „jednou tyran, navždy tyran“ je dnes díky novým poznatkům z oblasti násilí
v partnerských vztazích překonána. Je však nutné, aby obě strany vystoupily ze sebeklamu a vyhledaly
odbornou pomoc. Z našeho výzkumu vyplývá, že pokud se mají partneři začít ve vztahu psychickému násilí
vyhýbat, musejí na tom mít zájem oba.
Doporučujeme zaměřit další výzkum na PN jako na autonomní projev chování, nejen jako prediktor
fyzického násilí. Za přínosné bychom považovali zahrnout do výzkumu osoby z blízkého okolí oběti.
Foran, Heyman, Smith a Slep (2014) zjistili, že větší podpora např. lidí ze sousedství a koheze komunity
byly faktory výrazně ovlivňující redukci rizika PN. Více výzkumné pozornosti si zaslouží strach
z rozchodu. Považovali bychom za přínosné zjistit, jak strach v partnerském vztahu vzniká, co ho udržuje,
co ho umenšuje. Strach z rozchodu se týká mnoha partnerství. Strach zabraňující opustit násilný vztah
může být ale odlišný od strachu ve vztazích bez psychického násilí.

Souhrn
Výzkum zaměřený na psychické násilí v partnerských vztazích bez závazku zjišťoval podoby
připoutávání oběti do násilného vztahu. V pilotním předvýzkumu vyplnilo 210 osob dotazník mapující
verbální agresi v partnerských vztazích. Pro výzkum bylo vybráno 12 respondentů, data získaná z interview
byla analyzována pomocí zakotvené teorie. Výzkum ukázal, že na straně partnerů s agresivním chováním
se vyskytují desítky strategií (boj o moc, snižování sebedůvěry druhého, sliby, sexuální nátlak aj.), které
partnerovi v pozici oběti znesnadňují odchod ze vztahu. Na straně partnerů v pozicích oběti se vyskytuje
omlouvání psychického násilí a další sebe-přesvědčující strategie, že stav není tak špatný, které posilují
cyklický charakter psychického násilí.
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Anamnestický profil
problémových a neproblémových řidičů
The Anamnestic Profile of Troubled and Non-troubled Drivers
Karel Havlík
Abstrakt:
Komparativní výzkum ukázal na zásadní rozdíly v životní a řidičské historii řidičů s problémovým
a neproblémovým dopravním chováním. Data se čerpala z anamnestických dotazníků dvou set řidičů
problémových a stejného počtu řidičů neproblémových. Prokázaly se výrazné interindividuální variace
a hlavně to, že selhávání řidičů souvisí, kromě osobnostního založení a úrovně schopností, s minulým
životem v rodině a ve škole – zejména výchovným a výukovým zanedbáním i se sociálně psycholo-gickým
dědictvím. Studie umožnila vytvoření anamnestických profilů řidičů a může upřesnit psycho-diagnostický
proces.
Abstract:
The comparative research has shown the fundamental differences in lifestyle and driving history of
drivers with troubled and non-troubled transport behavior. The data are drawn from the anamnestic
questionnaires of 200 troubled drivers and the same number of non-troubled drivers. Significant interindividual variation were demonstrated and one of most important outcomes shows, that the failure of
drivers is related to (in addition to personal traits and ability level) their family and school life history –
especially educational neglect and social psychological heritage. The study allowed to create the
anamnestic profiles of the drivers and it can also help to specify the psychodiagnostic process.
Klíčová slova:
Komparace anamnestických dat – významné odlišnosti mezi řidiči problémovými a neproblémovými –
obohacení a upřesnění dopravní psychodiagnostiky
Keywords:
Comparison of anamnestic data – significant differences between troubled and non-troubled drivers –
enrichment and clarification of the traffic behavior psychodiagnostics

ÚVOD
V rámci prevence bezpečnosti silničního provozu jsou v souladu se zákonem dopravně psychologicky vyšetřováni tzv. vybodovaní řidiči – žadatelé o vrácení řidičského oprávnění. Jde o kategorii
problémových řidičů, kteří se nepřizpůsobují formálním i neformálním pravidlům silničního provozu
a soustavně ohrožují bezpečnost dopravy, zdraví i život svůj a ostatních motoristů i chodců.
Z celkového počtu vlastníků řidičských průkazů, kterých má být v ČR zhruba 6,6 milionu, tvoří
řidiči s odebraným řidičským oprávněním asi 6 procent. Od roku 2013 platí přísnější zákon (101/2013 Sb.)
– cituji: „Dopravně psychologickému vyšetření je povinna podrobit se osoba žádající o vrácení řidičského
oprávnění, které pozbyla v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, soudem uloženého
trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, správním orgánem uložené sankce
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně
šesti měsíců.“
Základ dopravně psychologického vyšetření tvoří informace o řidičské a životní historii řidičů.
Komparativní analýzou souboru anamnestických údajů o řidičích, doplněných o data z polostandardizovaného rozhovoru a o poznatky z pozorování, bylo možné vypracovat anamnestické profily
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problémových a neproblémových řidičů. Uvedená data dosud nebyla u nás ani v zahraničí prověřována
a publikována.

CÍL VÝZKUMU
Anamnéza je diagnostická metoda, jejímž prostřednictvím jsou shromažďovány všechny údaje
i důležité okolnosti, které pomáhají k objasnění skutečností spjatých s dopravně psychologickým
vyšetřením. (Šnýdrová, 2008) Studie založená na srovnání anamnestických dat řidičů problémových
a neproblémových měla za úkol popsat stěžejní rozdíly v jejich životní historii, které by mohly negativně
nebo pozitivně ovlivňovat dopravní chování. Výzkumná hypotéza zněla – odlišné skupiny řidičů vykazují
odlišnou životní a řidičskou historii. Zkoumání tedy vycházelo ze staré psychologické zásady, že chování
člověka v minulosti se odráží v chování v přítomnosti a může předpovídat chování v budoucnosti.
Nalezené podstatné anamnestické údaje se stanou podkladem pro formulaci objektivnějšího
anamnestického profilu skupin řidičů a mohou v praxi upřesnit psychodiagnostický proces.

VÝZKUMNÝ VZOREK
Výzkumný vzorek tvořilo 400 náhodně vybraných a dopravně psychologicky vyšetřených řidičů
z Plzeňského kraje v letech 2011–2014 v Centru psychologie práce pro jihozápadní Čechy – akreditovaným dopravně psychologickým střediskem.
Základní skupina byla složena z 200 problémových řidičů – 95 procent držitelů řidičského
oprávnění A+B a 5 procent držitelů řidičského oprávnění A+B+C+C+E.
Průměrný věk řidičů byl 32,1 let. Průměrná řidičská praxe odpovídala 7,7 let.
Kontrolní skupina 200 neproblémových řidičů byla sestavena z profesionálních řidičů autobusů
podniku ČSAD autobusy a.s. Plzeň, držitelů řidičského oprávnění A+B+C+D+E (80 %) a z řidičů
mezinárodní kamionové dopravy dopravních firem – držitelů řidičského oprávnění A+B+C+C+E (20 %).
Průměrný věk řidičů autobusů 42,1 let. Průměrná řidičská praxe 18,4 let. Průměrný věk řidičů MHD
37,2 let a průměrná praxe 15,8 let.
Celkový průměrný věk řidičů kontrolní skupiny byl 39,6 let a řidičská praxe 17,1 roků.
Všichni řidiči předložili před zahájením dopravně psychologického vyšetření výpis z evidenční
karty řidiče (EKŘ) vydaný příslušným odborem dopravy, případně i výpis ze zdravotní dokumentace –
tvrdá data.
Problémoví řidiči vypisovali zvlášť upravené anamnestické dotazníky o 50 položkách doplněné
nedokončenými větami souvisejícími s řidičskou činností a prohřešky, kterých se dopustili.
Anamnestické dotazníky o řidičské a životní historii měly vícedimenzionální konstrukci,
universální i specifický obsah s otevřenými, uzavřenými, kontrolními a projektivními otázkami pro sběr
dat potřebných k hlubšímu objasnění faktů v kontextu s daným problémem a výpisem z evidenční karty
řidiče, případně výpisem ze zdravotní dokumentace nebo z trestního rejstříku a dokumenty ze soudního
i správního řízení. (Havlík, 2011)
Koncepce dotazníků pro řidiče trestané za alkohol a drogy byla z části odlišná od dotazníků
universálních a zaměřená na objasnění klíčového problému.
Nedokončené věty se lišily u jednotlivých typů dotazníků tak, aby mohly signalizovat osobnostní
sklony řidiče – k agresivitě, úzkosti, rizikovosti, závislosti, nekonformnosti, náladovosti, sebepřeceňování
a nepřizpůsobivosti i k mravnímu selhávání.
V polostandardizovaném rozhovoru nechyběly dotazy spjaté s osobní, rodinnou a zdravotní
anamnézou, s rozborem přestupků a nehod včetně detailního vysvětlení příčin selhání.
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Neproblémoví řidiči vypisovali, na rozdíl od řidičů problémových, Dotazníky řidičské, profesní
a životní historie o 54 položkách doplněných četnějším souborem nedokončených vět, z kterých se dala
vyčíst například odborná připravenost a motivace k výkonu profese. Obsah dotazníků se z části lišil podle
vykonávaného druhu dopravy – autobusová doprava linková, městská, okresní, dálková a mezinárodní
kamionová doprava.
Sběr dat byl čerpán z anamnestických dotazníků aplikovaných v Centru dopravní psychologie
v Plzni a Klatovech. Sběr probíhal od poloviny roku 2011 do konce roku 2014 souběžně s vyšetřováním
řidičů základní (problémové) a kontrolní (neproblémové) skupiny.
Definice problémového a neproblémového řidiče
Problémový – vybodovaný řidič – se vyznačoval nepřizpůsobivým dopravním chováním
a dopustil se opakovaných přestupků zejména agresivního typu, například překračování rychlostních limitů
a provádění rizikových manévrů bez ohledu na dopravní provoz a dopravní podmínky. Měl skoronehody a
způsobil malé nehody z vlastní viny anebo nehody střední i velké obvykle se zraněním
či úmrtím. Řidiči bylo odejmuto řidičské oprávnění na 12, 18, 24 a více měsíců za porušování předpisů
a hrubé přestupky, za maření úředního rozhodnutí, vážnou dopravní nehodu, za požití alkoholu a jiných
návykových omamných látek, za ujetí od nehody a neposkytnutí pomoci. Řidič byl odsouzen
s podmíněným odkladem trestu anebo nepodmíněně a trest vykonal.
Takřka dvě třetiny zkoumaných problémových řidičů opakovaně spáchala vážné přestupky
(alkohol, drogy) a opakovaně dostalo trest s vysokou finanční sankcí (25 000 – 50 000 Kč) a některým bylo
vícekrát odebráno řidičské oprávnění. (Havlík, 2014)
Neproblémový řidič se vyznačoval nejméně patnáctiletou praxí bez nehod z vlastní viny, ujel přes
půl milionu kilometrů bez nehod a vážných přestupků, měl čistý bodový rejstřík a žádný anebo jeden
nebodovaný přestupek. V posledních pěti letech se nedopustil hrubých přestupků a nehod z vlastní viny.
Nikdy nebyl trestán za vážnou dopravní nehodu ani mu nebylo odebráno řidičské oprávnění.
Výsledek komparace vybraných anamnestických dat
Z rodinné anamnézy stojí za zmínku skutečnost, že téměř polovina problémových řidičů pocházela
z „kusé“ rodiny a několik žilo v dětském domově. Zatímco u části řidičů problémových byl jeden
z rodičů, obzvláště otec, trestán za kriminální čin nebo řidičské selhání, u řidičů neproblémových nebyl
trestán žádný rodič.
Osobní anamnéza přinesla poznatky o výukových potížích zhruba u třetiny a výchovných potíží
u více jak poloviny zkoumaných problémových řidičů. Necelá pětina problémových řidičů nedokončila
školní docházku na základní škole nebo v odborném učilišti a na škole střední. Někteří se museli podrobit
vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na dětské psychiatrii. Neproblémoví řidiči dokončili školní vzdělání a neměli poruchy chování.
S alkoholem, drogami a kouřením začali problémoví řidiči již v pubescenci a v adolescenci jejich
počet vzrostl. V porovnání s neproblémovými řidiči jde o rozdíl výrazný.
Neméně zajímavé je srovnání aktivního provozování zájmů, zálib a sportů v dětství a v ado-lescenci.
U problémových řidičů jde o nízké procento, zatímco řidiči neproblémoví, pro které není vzácností řízení
jako koníček, provozovali záliby a sport od dětství.
Většina problémových řidičů s poruchami chování ve školním věku se dostala do rozporu se zákonem již jako mladiství. V dospělosti se skoro polovina nevyhnula trestnímu stíhání.
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Za trestné činy v dopravě bylo souzeno bezmála dvě třetiny problémových řidičů a významný počet
vykonal nepodmíněný nebo podmíněný trest, případně veřejně prospěšné práce. Neproblémoví řidiči se
žádných trestných činů v dopravě ani jinde nedopustili.
Skoro polovina problémových řidičů se rozvedla jednou i vícekrát a třetina platí výživné.
V porovnání s neproblémovými řidiči jde o signifikantní rozdíl.
Problémoví řidiči mívají v hojné míře nesnáze v zaměstnání, které proto často mění a nezřídka
se dostávají do konfliktů se spolupracovníky a nadřízenými.
Téměř polovina dopravně psychologicky vyšetřených problémových řidičů zaujímá kvalifikované
dělnické pozice – automechanik, elektromechanik, zámečník, soustružník, instalatér, opravář zemědělských strojů, frézař, truhlář aj. Část řidičů má pouze základní vzdělání a nekvalifikované povolání –
skladník, pomocný zedník, topič, uklízeč, hlídač aj.
Druhou polovinu tvoří manažeři (obchodní, projektoví, počítačoví aj.) a drobní soukromí
podnikatelé nebo OSVČ. Problémové dopravní chování však nemá bezprostřední souvislost s úrovní
pracovní pozice a dosaženým vzděláním.
Vzhled problémových řidičů (oblečení, účes, ozdoby, tetování aj.), především uživatelů drog
je nestandardní. Nevšední bývá i jejich vystupování a verbální i neverbální projevy.
Zatímco neproblémoví řidiči schvalují bodový systém a uznávají dopravně psychologické vyšetření,
valná většina řidičů problémových je opačného názoru. Většina těchto řidičů ignoruje autoritu, postrádá
pocity viny, mnozí zlehčují svoje prohřešky, mají sklony k sebestřednosti, hněvu, hostilitě, agresivitě,
sebepřeceňování i sebepodceňování a impulsivnosti, jsou necitelní k trestu a téměř nepo-učitelní.
Souhrn hlavních rozdílů mezi zkoumanými skupinami řidičů
Problémoví řidiči se významně odlišují od řidičů neproblémových:
-

životem v „kusé“ rodině
výukovými potížemi od základní školy, kterou pět procent řidičů nedokončilo
výchovnými problémy související s rodinným prostředím a způsobem výchovy
nedokončeným vzděláním
nezájmem o sportovní aktivity, záliby a koníčky
pohrdáním autoritou a neúctou k lidem i hodnotám
sklony k unáhleným řešením, hněvu a hostilitě
absencí svědomí, pocitů viny a necitlivostí k trestu
pitím alkoholu a užíváním drog v adolescenci
bagatelizací přestupků a nehod
soudním potrestáním podmíněným i nepodmíněným trestem a veřejnými
pracemi za dopravní i jiné přečiny
přiměřeným tělesným zdravím
nestandardním vzhledem
kouřením v dospělosti – (především řidiči trestaní za požití alkoholu)
placením výživného na děti
střídáním zaměstnavatelů
konflikty na pracovišti
formálním partnerským svazkem
rozvodem
životem ve městě
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Rozdíly mezi kategoriemi problémových řidičů:
1.

řidiči potrestaní za požití alkoholu – průměrný věk 37,6 let, převažuje dělnická profese, z části
manažeři a podnikatelé (OSVČ). Průměrná řidičská praxe 10,2 roky. Měli častěji výchovné než
výukové problémy. Alkohol okusili poprvé ve školních letech. V dospělosti střídali zaměstnavatele.
Opakované konflikty na pracovišti a v manželství, které často končilo rozvodem. Platí výživné.
Ve vzorku tvoří 63 procent.

2.

řidiči potrestaní za užívání drog – průměrný věk 22,5 let. Převládá nekvalifikované povolání, vyučení
zpravidla v nenáročném oboru nebo jsou nezaměstnaní. Výchovné a výukové problémy. Pocházejí
převážně z „kusých“ rodin, někteří z rodin zbohatlíků. Mnozí nedokončili základní školu, učiliště nebo
střední školu. Absence sportovních aktivit, zájmů a zálib. Drogu poprvé okusili ve školních letech.
Většinou užívali marihuanu nebo pervitin. Občas i kokain a alkohol. Nestandardní vzhled
i vystupování. Průměrná řidičská praxe 3,8 let. Ve vzorku představují 7 procent.

3.

řidiči potrestaní za opakované přestupky především za překračování rychlostních limitů, nesprávný
způsob jízdy, jízdu na červenou, nepřipoutání se, telefonování, předjíždění v zákazu nebo přes dvě
souvislé čáry a zaviněné dopravní nehody převážně vlivem nepřiměřené rychlosti a nedodržením
bezpečné vzdálenosti. Průměrný věk 36,3 let. Ponejvíce samostatní podnikatelé, manažeři středního
stupně, kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci. V dětství výchovné problémy. Příznačné je pro ně
pohrdání autoritou a neúcta k lidem. Mívají konflikty v práci a v rodině. Většina je rozvedených.
Průměrná řidičská praxe 9,3 roky. Ve vzorku tvoří 30 procent.

U kategorií problémových řidičů (1 a 2) se rovněž vyskytovaly nehody z vlastní viny a opakované přestupky za překračování rychlosti, nedání přednosti, jízda na červenou, maření úředního rozhodnutí, řízení bez řidičského oprávnění, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ujetí z místa nehody a neposkytnutí pomoci, nesprávný způsob jízdy, předjíždění v zákazu, nepřipoutání se pasy, telefonování, technický
stav aj.
Nástin anamnestického profilu zkoumaných řidičů
Problémový řidič:
Problémový řidič zpravidla pochází z problémové rodiny (disharmonická a „kusá“ rodina) a míval
ve školním i adolestcentním věku výchovné a výukové potíže – opakoval ročník, dostal zhoršenou známku
z mravů, nedokončil školní docházku, předčasně začal kouřit, popíjet alkohol a užívat drogy – převážně
marihuanu a pervitin. Sportovní aktivity, zájmy a záliby mu byly obvykle cizí anebo u nich vytrval jen
krátce. Do rozporu se zákonem se dostával před a zejména po osmnáctém roce věku. Vzezřením se obvykle
vymyká standardu – nevkusné a provokativní oblečení, tetování, náušnice, bizarní úprava vlasů, ozdoby aj.
Problémový řidič bývá častěji zaměstnán ve kvalifikované nebo v nenáročné dělnické pozici,
ale zaujímá také manažerské a podnikatelské posty. Často nerespektuje v životě, při jízdě i v profesi normy,
rozvádí se nebo žije ve formálním svazku, platí výživné na děti, rozdmychává konflikty se spolupracovníky i nadřízenými a střídá zaměstnavatele. Nesnáší omezování a pravidla. Příznačná je pro něho
pokleslá schopnost učit se ze zkušeností a absence svědomí. Nezřídka nespatřuje nedostatky a chyby
u sebe, ale u ostatních. Tento řidič obyčejně nectí autoritu, postrádá pocity viny a mívá sklony k pohrdání
lidmi i věcmi, k neodpovědnosti, k unáhleným řešením a někdy také ke korupčnímu jednání.
Problémový řidič většinou neuznává, zlehčuje a podceňuje dopravně psychologické vyšetření
i bodový systém, bagatelizuje svoje poruchové dopravní chování, bývá necitlivý k trestu a opakovaně
se dopouští stejných prohřešků.
Průměrný věk problémového řidiče je kolem 32 let a průměrná řidičská práce cca 8 let.
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Zvláštní skupinu problémových řidičů tvoří řidiči s odebraným řidičským oprávněním za požití
alkoholu před nebo při jízdě motorovým vozidlem. Mnozí popíjeli alkohol a kouřili již v pubescenci. Denně
v dospělosti vykouří 15, 20, 30 i více cigaret. Vypijí 2 i více šálků černé kávy denně. Někteří řidiči
upoutávají pozornost nestandardním vzhledem a oblečením. Mívají sníženou stresovou a frustrační
odolnost. Nejčastěji holdují alkoholu ve společnosti. Alkohol je uklidňuje, tlumí tenze, úzkost a stres.
Nezřídka jezdí bez řidičského oprávnění a se zbytkovým alkoholem nebo ujíždějí z místa nehody, kterou
vlivem alkoholu zavinili.
Specifickou skupinou jsou také řidiči s odebraným řidičským oprávněním za užívání drog.
Do rozporu se zákonem se většinou dostali již v adolescenčním věku. Preferují volnost, nevázanost
a bezstarostnost. Neuznávají žádnou autoritu, jsou velmi nespolehliví a neodpovědní. Trpí oslabenou vůlí
a schopností poučit se. Často si neuvědomují důsledky svého chování. Frekventovanými přestupky jsou pro
ně jízda bez řidičského průkazu, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedodržování rychlostního limitu a
ujetí z místa nehody.
Neproblémový řidič:
Nepochází z neúplné a problémové rodiny. Nemíval výchovné a výukové potíže. Dokončil základní
i učňovskou školu s prospěchem průměrným. V dětství a v adolescenci obvykle aktivně nebo rekreačně
sportoval a dodnes má různé zájmy a záliby, které souvisejí i s profesí řidiče. Přibližně polovina řidičů
z povolání se vyučila automechaniky. Na rozdíl od problémových řidičů nebývají hlavně řidiči autobusů
s praxí nad 15 let tělesně zcela zdrávi a často trpí psychosomatickými chorobami – vysokým krevním
tlakem a cukrovkou. Při výkonu povolání neproblémový řidič většinou nekouří.
V životě i v profesi převážně zachovává normy a pravidla, respektuje autoritu, má smysl pro povinnost,
odpovědnost a má úctu k lidem, věcem a přírodě. Většinou je ženatý a má rodinu. Bodový systém považuje
za potřebný a účinný, stejně jako dopravně psychologické vyšetření. Soudně nebyl nikdy trestán za
dopravní nebo jiný přečin. Má většinou standardní vzhled a oblečení, je celkově upravený a má slušné
společenské vystupování. Průměrný věk neproblémových řidičů je okolo 40 let.

DISKUZE
Koncem šedesátých let, v časech zřizování dopravně psychologických středisek u krajských
a městských státních dopravních podniků v naší republice, se vědělo, že pět až deset procent řidičů
z celkového počtu řidičů amatérských i profesionálních, má na svědomí více jak polovinu všech dopravních
nehod. Hlavním posláním dopravního psychologa tenkrát bylo odhalovat tyto rizikové jedince, přispívat k
jejich nápravě anebo doporučit jejich vyřazení ze silničního provozu. Dařilo se to jen částečně. Dopravně
psychologickému vyšetření totiž podléhali pouze řidiči z povolání – zaměstnanci velkých státních
dopravních podniků.
Tehdejší hypotéza se dnes naplnila. Vybodovaní problémoví řidiči, kteří tvoří zhruba šest až osm
procent z celkového počtu řidičů v ČR, jsou povinni absolvovat, pokud žádají o vrácení řidičského
oprávnění, dopravně psychologické a dopravně medicínské vyšetření. Jde vesměs o řidiče neprofesionální
– amatérské řidičské skupiny A + B.
Kvantitativním srovnáním a detailním rozborem vybraných dat z anamnestických dotazníků čtyř
stovek řidičů problémových a neproblémových, jsme se pokusili nastínit jejich anamnestický profil.
Námitka, že jde o nehomogenní skupiny z hlediska věku a zaměstnání neobstojí. Profesionálních
neproblémových řidičů, kteří nedosahují středního věku, je ve vzorku zastoupeno přibližně 60 procent.
Takřka všichni jsou vyučeni řemeslu, podobně jako bezmála polovina problémových řidičů. Významné
rozdíly jsou ve výkonu řidičské činnosti. Výpisy z evidenčních karet problémových řidičů se hemží body
za přestupky a nehody i finančními sankcemi včetně správních i soudních verdiktů, zatímco výpisy
z evidence neproblémových řidičů zejí prázdnotou.
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Podstatné odlišnosti mezi problémovými a neproblémovými řidiči jsou v počtu relevantních znaků
podporujících nepřizpůsobivé dopravní chování. Četnost negativních znaků u problémových řidičů je
podstatně vyšší než u řidičů neproblémových. K negativním znakům patří například nedokončení školní
docházky, neúcta k autoritě, lidem, věcem a k přírodě, sklony k hněvu a hostilitě, necitlivost k trestu aj.
Tyto znaky se vyskytovaly u problémových řidičů v rojích a jen zřídka v několika položkách. Matematické propočty z hlediska statistické významnosti byly učiněny, ačkoliv data uváděná u každého reprezentativního vzorku v absolutních a relativních četnostech jsou dostatečně výmluvná.
Nedokončené věty, jako specifická součást každého anamnestického dotazníku pro řidiče, rovněž
podporují obsah a frekvenci získaných dat. Projektivní metoda dokázala v mnoha případech signalizovat
možné reakce řidiče na fakta bezprostředně spjatá s jeho skutečným dopravním chováním, v němž je také
obsažena sociální dimenze.
K problémovým účastníkům silničního provozu patří rovněž vybodované řidičky, kterých však je,
v porovnání s řidiči, zhruba 6,5 procent. Tak například v roce 2013 zavinilo nehody 40 073 řidičů
a 11 235 řidiček. Pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek jelo 3 155 řidičů a jenom 467 řidiček.
Vybodované řidičky nebyly proto do výzkumu zařazeny.
Vzorek problémových řidičů neobsahoval ani žadatele o vrácení řidičského oprávnění, kteří nebyli
vybodovaní, ale byli potrestáni odejmutím řidičského oprávnění jen na šest měsíců pouze za jediný hrubý
přestupek nebo nehodu. U této skupiny se jedná nejčastěji o přestupky – zbytkový alkohol, nesprávný
způsob jízdy a závadný technický stav vozidla. Tyto řidiče, kteří také museli absolvovat dopravně
psychologické vyšetření, nepovažujeme podle výše citovaných kriterií za problémové ve smyslu našeho
výzkumu.

ZÁVĚR
Komparativní výzkum stejně početných skupin řidičů nestejných charakteristik se pokusil prokázat
platnost negativních i pozitivních anamnestických dat pro nepřizpůsobivé a přizpůsobivé dopravní chování.
Z celkových
71
dat
z anamnézy,
pozorování
a
z polostandardizovaného
rozhovoru
se ukázala 5 % hladina statistické významnosti u 16 položek a 1 % hladina významnosti u 20 položek –
celkem v 36 případech. Hypotéza o existenci anamnestických rozdílů u rozdílných skupin řidičů
se potvrdila.
Výzkum v tomto pojetí nebyl u nás realizován. Existuje zmínka (Pervin, 2003) o tom, že lze
osobnost diagnostikovat s využitím rozličných typů dat životopisných a pozorovacích. Rovněž výzkum
na universitě Michigan v USA (Evans, 2000) odhalil psychosociálně determinovanou náklonnost
k dopravním přestupkům a k určitým druhům nehod. Styl jízdy a druhy přestupků u mladistvích řidičů byly
téměř z 90 procent shodné, se stylem jízdy a druhy přestupků jejich otců nebo osob, s nimiž
od dětství jezdili společně v autě a jež pro ně představovali autoritu. Sociálně psychologické dědictví
v dopravním chování je zřetelné i z našich orientačních zjištění. (Havlík, 2005)
Rozbor výsledků komparace potvrdil hypotézu Mc Farlanda „Člověk řídí, tak jak žije.“
a hypotézu, že chování člověka v minulosti nachází výraz i v přítomnosti. (Šucha, 2013) Neukázněnost
a omezené schopnosti adaptovat se v dopravním prostředí na dané normy a pravidla, mají kořeny v dětství
v návaznosti na disharmonické rodinné prostředí. Je pravděpodobné, že internalizace vázla dávno před tím,
než se projevila v dopravním chování. Nepřizpůsobivost, pohrdání autoritou, výchovné a výukové nesnáze,
necitelnost k trestu, zlehčování důsledků provinění, opakování stejných chyb, nepoučitelnost aj. se
projevují již ve školním a zejména v adolescenčním věku. Souvislost mezi vykonávanou pracovní pozicí a
úrovní vzdělání se neprokázala.
Výsledky dlouhodobé australské studie (Vassallo, 2007) poukazují na fakt, že lze podle informací
z dětství odlišit skupinu mladých dospělých řidičů s velmi riskantním dopravním chováním, od řidičů
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s bezpečným chováním. Rizikoví mladí řidiči se od ostatních lišili problémovým chováním a nepřizpůsobivostí v interpersonálním kontaktu již ve škole.
Z rozboru anamnestických dat a z rozboru výpisu z evidenční karty (EKŘ) řidiče bylo možné
vymezit hlavní rizikové faktory příznačné pro problémové řidiče:


alkohol – řidič, který má v EKŘ v posledních pěti letech nejméně dvakrát odebraný ŘO (řidičské
oprávnění) za požití alkoholu



drogy – řidič, který má v EKŘ v posledních pěti letech nejméně dvakrát odebraný ŘO za požití
návykových látek – drog
(Dopravní psycholog by měl tyto řidiče vyšetřovat až po kladném vyjádření adiktologického
oddělní příslušné FN)


opakované přestupky stejného druhu – řidič, který má v EKŘ v posledních pěti letech čtyři
a více přestupků nebo nehod stejného typu například pasy, telefonování, překračování
rychlostního limitu apod.



četné přestupky různého druhu – řidič, který má v EKŘ v posledních pěti letech osm a více
vážných přestupků.

(Dopravní chování řidičů s 12 body a řadou přestupků včetně opakovaného odejmutí ŘO
(řidičského oprávnění) je poznamenáno nepoučitelností. Nepoučitelnost je jedním ze symptomů
poruchy osobnosti. Pokud anamnestická data podezření podporují, měl by dopravní psycholog
vyšetřovat tyto řidiče až po kladném vyjádření psychiatra.)
Doplňující rizikové faktory problémových řidičů:


Nadměrné kouření – řidič denně vykouří dvacet, třicet i více cigaret. Kouření, sice potlačuje
tenze související s pokleslou stresovou a frustrační odolností, ale u řidiče se projevuje sklon
k dekoncentraci s potenciálně impulsivním reagováním.



Řidič vykonal jeden až dva podmíněných nebo nepodmíněných trestů za násilné trestné činy,
neplacení výživného, tragickou dopravní nehodu aj. Životní historie se může promítat
do přítomnosti a budoucnosti.



V životní a profesní historii řidiče se objevují například „kusá“ rodina, opakované rozvody,
časté změny zaměstnání, nevyučil se, nedokončil střední školu, měl výchovné a výukové potíže,
má nestandardní vzezření, bagatelizuje přestupky, nehody, tresty atd.

Rizikové faktory považujeme za varovné signály o osobnosti řidiče. Obsah rizikového faktoru
by měl usměrnit strategii dopravně psychologického vyšetření.
U neproblémových přizpůsobivých řidičů s dopravním chováním odpovídajícím neformálním
i formálním normám a pravidlům, nebyly uvedené negativní znaky shledány. U většiny těchto řidičů, jak
prozradil i obsah nedokončených vět, sehrála roli v pozitivním dopravním chování, také pozitivní
akcentovaná motivace k výkonu řidičské profese.
Užitečnost výzkumu spočívá v tom, že načrtl soubor znaků, které mohou předurčovat, spolu
s výsledky dalších metod, problémové a neproblémové dopravní chování řidičů. V anamnestických
dotaznících životní, řidičské a profesionální historie a v rozhovoru s řidičem, by proto dotazy na tyto
položky neměly chybět. Nepochybně upřesňují popis dopravního charakteru řidiče a z toho odvozeného
dopravního chování a obohacují dopravně psychologickou diagnostiku zvláště při výběru nových řidičů
pro různě náročné druhy doprav.
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PŘÍLOHY
VYBRANÁ DATA Z ŘIDIČSKÉ HISTORIE PROBLÉMOVÝCH ŘIDIČŮ
Z řidičské historie problémových řidičů uvádíme tvrdá data z evidenční karty:
1. průměrný počet nehod z vlastní viny
2. průměrný počet hrubých přestupků
3. průměrný počet ostatních přestupků

3
2
5

Druhy spáchaných přestupků u 200 problémových řidičů v procentech:


























požití alkoholu
požití drog
požití alkoholu a drog
dvakrát odejmuté řidičské oprávnění
opakovaný přestupek za alkohol
opakovaný přestupek za drogy
požití návykových látek + nehoda
nehody z vlastní viny
opakování přestupků stejného druhu
přestupky za překročení rychlosti
přestupky za nesprávný způsob jízdy
přestupky za pasy - nepřipoután
přestupky za telefonování
jízda na červenou
ujetí z místa nehody
řízení bez řidičského oprávnění
maření úředního rozhodnutí
vjíždění na železniční přejezd
předjíždění v zákazu
technicky nezpůsobilé vozidlo
jízda bez SPZ
ohrožení chodce na přechodu
nezastavení na značku Stůj-stop
nedání přednosti v jízdě
nedodržení bezpečné vzdálenosti

63
7
2
4
11
4
36
33
24
66
56
65
68
22
12
9
11
4
33
12
4
12
8
11
19

Seznam přestupků je součtem všech přestupků spáchaných vzorkem problémových řidičů. Znamená
to, že výpis z evidenční karty řidiče obsahuje kromě alkoholu, dopravní nehody, přestupky
za rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízdu na červenou aj. Řidič, který požil drogu, může mít
ve výpisu vedle nehod, také přestupky za maření, alkohol, ujetí z místa nehody aj. Výpis řidiče vybodovaného za opakované překračování rychlosti může obsahovat také jiné přestupky – za pasy, telefonování,
nedání přednosti v jízdě apod.
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T–I. Srovnání vybraných dat z životní historie problémových a neproblémových řidičů:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Položka
z neúplné rodiny
z dětského domova
rodič soudně trestán
základní škola
odborné učiliště
střední škola
vysoká škola
učiliště nedokončilo
střední nedokončilo
výukové potíže
výchovné problémy
šikanoval ostatní žáky
byl šikanován
trpěl ADHD (LMD)
trpěl dyslexií
aktivně sportoval
zájmy, koníčky
kouření ve školních létech + adolescence
drogy ve školních létech + adolescence
alkohol ve školních létech + adolescence
kouření v dospělosti
pití 2 a více šálků černé kávy denně
soudně trestán mezi 15-18 rokem
soudně trestán po 18 roce
soudně trestán za násilný aj. čin
soudně trestán za delikt v dopravě
nepodmíněně odsouzen
podmíněně odsouzen
platí výživné na dítě
tělesně zdráv
prodělal vážný úraz
trpí hypertenzí
trpí diabetes mellitus
psychologicky vyšetřován v dětství
psychiatricky vyšetřován v dětství
Nezaměstnán
časté změny zaměstnavatele
konflikty v zaměstnání
nekvalifikovaná dělnická pozice
kvalifikovaná dělnická pozice
manažerská nebo jiná odborná pozice
podnikatelská pozice
úřednická pozice
jiná pozice
svobodný bez partnerky
Ženatý
žije s partnerkou
rozvedený
žije ve městě
žije na venkově

Problémoví řidiči
n=200
Ač
Rč
80
40
2
1
20
10
190
95
134
67
58
29
8
4
26
13
6
3
72
36
112
56
8
4
2
1
2
1
6
3
16
8
12
6
84
42
44
22
66
33
126
63
84
42
16
8
172
86
36
18
136
68
20
10
116
58
32
16
180
90
10
5
8
4
2
1
10
5
2
1
14
7
134
67
66
33
20
10
92
46
44
22
36
18
6
3
2
1
22
11
40
20
52
26
86
43
156
78
44
22

SV
P<0,001
P<0,05
P<0,05
P<0,01
P<0,01
P<0,01
P<0,01
P<0,01
P<0,05
P<0,01
P<0,01
P<0,01
P<0,01
P<0,01
P<0,05
P<0,05
P<0,01
P<0,05
P<0,01
P<0,05
p<0,01
p<0,01
p<0,05
p<0,05

Neproblémoví
řidiči n=200
Ač
Rč
10
5
200
100
190
95
10
5
2
1
14
7
6
3
4
2
92
46
84
42
16
8
2
1
2
1
44
22
46
23
2
1
112
56
2
1
66
33
20
10
10
5
2
1
12
6
148
74
22
11
18
9
84
42
116
58
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T–II. Anamnestická data doplnily informace z pozorování zaměřených na verbální a neverbální
projevy a především na vnější akcentované jevy – vzhled:

1
2
3
4
5
6
7

Položka
oblečení nedbalé, neupravené
oblečení s ozdobami
účes – neupravený
vyholená hlava
nepřiměřeně dlouhé vlasy
doplňky – náušnice, pirsink, řetězy aj.
Tetování

Problémoví řidiči
n=200
Ač
Rč
48
24
24
12
32
16
40
20
26
13
88
44
36
18

SV
p<0,05
p<0,01

Neproblémoví
řidiči n=200
Ač
Rč
2
1
7
14
2
1
2
1

T–III. Vybrané poznatky z polostandardizovaného rozhovoru s problémovými a neproblémovými
řidiči:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Položka
podceňování dopravně
psychologického vyšetřování
bagatelizace prohřešků
zavržení bodového systému
kritika bodového systému
pohrdání autoritou
absence svědomí a pocitů viny
neúcta k lidem a hodnotám
Sebepřeceňování
Sebepodceňování
podceňování druhých motoristů
sklony k hostilitě a unáhlenosti
sklony k sebestřednosti
necitlivost k trestu
omezená schopnost poučení

Problémoví řidiči
n=200
Ač
Rč

SV

Neproblémoví
řidiči n=200
Ač
Rč

126

63

p<0,001

4

2

110
96
78
132
74
54
44
8
48
62
26
56
34

55
48
39
66
37
27
22
4
24
31
13
28
17

p<0,001
p<0,001
p<0,005
p<0,001
p<0,005
p<0,005
p<0,005
p<0,005
p<0,005
-

16
2
8
2
4
-

8
1
4
1
2
-

Podrobnější vysvětlení k některým položkám
Z osobní anamnézy:
5 – výukové potíže – na vysvědčení převažovaly známky 4 anebo byl opakován ročník na základní,
učňovské nebo střední škole, příznačná nechuť k učení a poznávání.
6 – výchovné problémy – poruchy chování, šikanoval nebo byl šikanován, neplnění povinností,
nerespektování pravidel, neúcta k lidem, k přírodě, zvířatům a věcem, mizivý efekt trestu, lhaní, krádeže,
zhoršená známka z mravů, pobyt v diagnostickém ústavu apod.
9 – aktivně sportoval – členem sportovního oddílu, hasičského družstva nebo myslivecké organizace,
nejčastěji se provozovala kopaná, hokej, zápas, jízda na kole, plavání apod.
15 – soudně trestán po 18 roce – jde především o podmíněné tresty za delikty proti dopravním předpisům
– alkohol, drogy, maření výkonu úředního rozhodnutí, nehody aj.
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22 – hypertenzí a DM trpí přibližně každý třetí řidič autobusu ČSAD obyčejně od věku 40 let
26 – časté změny zaměstnavatele – v průběhu posledních pěti let změnil třikrát až čtyřikrát
zaměstnavatele. Neshody se zaměstnavatelem, konflikty s nadřízenými a spolupracovníky.
28 – nekvalifikovaná dělnická pozice – pomocný dělník, podavač na stavbě, dlaždič, popelář, skladník,
řidič zdvižného vozíku, jeřábník zaměstnanec sběrny, aj.
32 – jiná pozice – nejčastěji ve službách – číšník, umývač nádobí, uklízeč, kuchař, hlídač aj.
38 – rozvedený – až 4 procenta problémových řidičů se rozvedla dvakrát, zatímco z neproblémových
se žádný dvakrát nerozvedl,
41 – manažerská nebo odborná pozice – manažer obchodní, projektový, IT pracovník, dispečer,
konstruktér, technolog, kontrolor – vykonavatel exekuce, stavební dozor apod.
Vzezření:
2 – oblečení s ozdobami – maskáče, tričko s provokativními nápisy a kresbami, opasky se cvočky, řetězy
zavěšené u pasu, trička s lebkou nebo s provokativními nápisy, apod.
3 – účes – celá vyholená hlava nebo vyholená po okrajích, středem hlavy pruh vlasů někdy zakončený
copánkem nebo vlasy sestřižené do kohouta, dlouhé neupravené vlasy anebo vlasy upravené do ohonu,
obarvené vlasy do červena či zelena apod.
6 – tetování – zejména na pažích, krku, zátylku i na prsou ve formě náhrdelníku apod.
Z rozhovoru:
4 – u řidičů, kteří kritizují nebo odmítají bodový systém, se objevují další znaky – nerespektování
autority, neúcta k lidem a hodnotám atd.
7 – absence svědomí a pocitů viny se u problémových řidičů obyčejně kloubí se sklony k hostilitě,
agresivitě, sebestřednosti a zejména k necitelnosti k trestu,
13 – necitelnost k trestu bývá příznačná pro řidiče s omezenou schopností poučit se ze zkušeností
a potřebou volnosti.

O autorovi:
PhDr. et. Mgr. Karel Havlík (1937)
Akreditovaný dopravní psycholog se čtyřicetiletou praxí v oboru. Autor několika publikací z psychologie
dopravy, například Psychologie pro řidiče (2005), Psychologie v řidičské praxi (2011) a Kompendium
praktické dopravní psychologie a psychodiagnostiky (2013). Sumavanet.cz /cpp.

158

Stres a životní styl u vybraných profesí
Stress and Lifestyle in Selected Professions
Stanislav Pelcák
Abstrakt
Expozice akutním a dlouhodobě působícím stresorům, v kombinaci se specifickými profesními
požadavky na výkon profese, přispívá k nárůstu subjektivně vnímanému distresu a rozvoji příznaků poruch
psychického i fyzického zdraví. Aktuálním problémem je nejen pro pomáhající profese. Screeningové
dotazníkové šetření ověřuje roli salutoprotektivních faktorů životního stylu při expozici stresu. Výsledky
screeningového šetření u vybraných profesí s využitím baterie dotazníkových metod STRESS PROFILE,
SCL-90 a SOC-29 poskytují informace o specifickém životním stylu a se zdravím souvisejícím chováním,
které se mohou významně podílet na onemocněních a poruchách ovlivňovaných pracovním stresem.
Potvrdila se protektivní role smyslu pro soudržnost při expozici stresu a vazby mezi psychickou odolností
a dalšími faktory, jež zastřešuje teoretický konstrukt resilience.
Abstract
The exposure to short-term and long-term stressors in combination with the specific demands
of the profession all contribute to the increase in subjective distress and the development of psychological
and physiological disorders. This issue does not concern only the helping professionals. The screening
survey investigates the role of salutoprotective factors of lifestyle during the exposure to stress.
The questionnaire battery comprised the STRESS PROFILE, SCL-90 and SOC-29. The results of the
screening survey of selected professions inform about the specific lifestyle and health behaviors which may
significantly affect the work stress related disorders and diseases. The protective role of the sense
of coherence during the exposure to stress, and also the relation between an individual’s psychological
hardiness and other variables covered by the theoretical construct of resilience, has been verified.
Klíčová slova
Distres, psychické důsledky výkonu profese, životní styl, psychická odolnost, adherence
Keywords
Distress, psychological consequences of work, lifestyle, psychological hardiness, adherence

ÚVOD
Expozice akutním a dlouhodobě působícím stresorům, v kombinaci se specifickými požadavky
na výkon profese, přispívají k nárůstu subjektivně vnímaného distresu a rozvoji příznaků poruch
psychického i fyzického zdraví.
V souvislosti s protektivním efektem smyslu pro soudržnost při expozici pracovní zátěži a stresu
byly u dvou profesních skupin ověřovány základní vztahy smyslu pro soudržnost k vybraným korelátům
zdraví. V kontextu efektivní preventivně-lékařské péče o exponované a pomáhající profese je důležitá
včasná a přesnější predikce individuálního rizika ohrožení zdraví jako možného důsledku působení
psychosociálních stresorů. Vyžaduje komplexnější posouzení rizik i individuálních zdrojů zvládání
pracovní zátěže a stresu.
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Cílem výzkumné sondy bylo, v návaznosti na předchozí systematičtější výzkum smyslu pro
soudržnost (Pelcák, 2013), ověření testové baterie pro efektivní screening rizikových a protektivních
faktorů životního stylu u různých skupin české populace.

1. Soubor a metodika
Screeningové šetření proběhlo u dvou skupin zaměstnanců, kteří se zúčastnili preventivního
programu „Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření“.1 První skupinu tvořili zaměstnanci Finančního
úřadu pro Pardubický kraj (N = 103, průměrný věk = 43,87 ± 11,26, z toho 16 mužů a 87 žen). Druhou
skupinu tvořili sociální pracovníci v přímé péči Pardubického kraje (N = 94). Z toho 91 žen, 3 muži,
průměrný věk = 46,93±7,68.
Pro zhodnocení individuálního rizika a vnitřních i vnějších zdrojů zvládání stresu byly použity
standardizované metody SCL 90, SOC-29 a Stress Profile. Vyšetřovací schéma vycházelo z předchozích
autorových zkušeností s rozšířenými preventivními prohlídkami u exponovaných profesí, konkrétně
u členů HZS a zdravotníků IZS (Pelcák  Chaloupka, 2012). Pro měření subjektivně vnímaného distresu
byla použita Sebeposuzovací multidimenzionální škála Symptom Checklist – 90 (Derogatis, Lipman, Covi,
1985). Škála měří aktuální psychický stav posuzováním intenzity subjektivních psychopatolo-gických
symptomů, které jsou sdruženy do devíti dimenzí: I. Somatizace (SOM, 12 položek); II. Obsese-kompulze
(OC, 10 položek); III. Interpersonální senzitivita (INT, 9 položek); IV. Deprese (DEP, 13 položek); V.
Anxieta (ANX, 10 položek); VI. Hostilita (HOS, 6 položek); VII. Fóbie (PHOB, 7 položek); VIII.
Paranoidní ideace (PAR, 6 po1ožek); IX. Psychoticismus (PSY, 10 položek). Dále obsahuje 7 tzv.
nezařazených položek, které se týkají poruch spánku a chuti k jídlu. Souhrnný index GSI vyjadřuje
celkovou míru distresu za určité časové referenční období. Pro posouzení psychické odolnosti2 byl použit
Dotazník nezdolnosti SOC-29 (The Orientation to Life Questionaire, A. Antonovsky, 1979, 1985).
Konstrukce dotazníku vychází z Guttmanovy teorie (překlad Křivohlavý, 1990). Škála se skládá
z 29 položek a měří celkovou koherenci (soudržnost) životní orientace jedince a její 3 dimenze:
Comprehensibility (11 položek), Manageability (10 položek), Meaningfulness (8 položek). Respondenti
volí odpověď na sedmibodové škále se dvěma ukotvujícími frázemi. Metoda SOC-29 predikuje proaktivní
zvládání akutního a chronicky působícího stresu, selhávání a zdravotní problémy při expozici stresu. Pelcák
(2013)3 uvádí hodnoty smyslu pro soudržnost u různých souborů české populace.
Pro ověření vnitřní konzistence české verze dotazníku SOC (29) byl použit Cronbachův koeficient alfa.
Výsledky α se pohybovaly v intervalu 0,79 – 0,88. Potvrdily vysokou spolehlivost metody pro diagnostické a výzkumné využití u české populace, ale také její transkulturální využitelnost pro měření psychické
odolnosti jedince. Stress Profile (Kenneth M. Nowack, 1999) poskytuje informace o zvycích, specifickém
životním stylu a chování, jež ovlivňují proces zdraví a nemoci při expozici stresu. Sebeposuzovací dotazník
1

Účast na preventivním programu byla dobrovolná. Součástí skupinového intervenčního programu bylo, kromě
sebezkušenostní - výcvikové části, uvedené psychologické vyšetření. Výsledky byly rozebrány v rámci skupinového i
individuálního poradenství, příp. individuální psychoterapie. Součástí testové baterie byla také Sebeposuzovací stupnice
deprese (Zung, 1991), jež podle Ptáčka a kol.(2013, s. 70) umožňuje predikci rozvoje syndromu vyhoření, stejně jako
zhodnocení jeho následků. Vzhledem k požadovanému rozsahu textu nejsou všechny výsledky terénního výzkumu uvedeny.
2
Poznámka: Z hlediska posouzení individuální dispozice ke zvládání psychické zátěže a stresu je důležité umístění jedince na
pomyslném kontinuu nízký smysl pro soudržnost jako možný ukazatel psychické vulnerability ↔ silný smysl pro soudržnost
(vysoká resistence vůči stresu), vyjádřené celkovým skóre smyslu pro soudržnost SOC (dále SOC).
3
Průměrná hodnota celkového skóre smyslu pro soudržnost u souboru české populace (N = 2757) činí 145,6 ± 18,6.
Překvapivě je obdobná jako u německé populace. Schumacher, Gunzelmann a Brähler (2000) uvádějí průměrnou hodnotu
celkového skóre SOC (145,6 ± 24,33). Hannöver, Michael, Mayer (2004) uvádějí u souboru 4002 obyvatel Lübecku celkové
skóre SOC (155,5 ± 23,0). Niederdorfer (2005) uvádí průměrnou hodnotu SOC 153,3 ± 23,0. Eriksson a Lindström (2005) v
přehledové studii uvádějí průměrné hodnoty SOC (29) v rozmezí od 100,5 ± 28,5 – 164,5 ± 17,1). U souboru japonské
populace (N = 322) Takayama, Asano a Yamazaki (1999) uvádějí průměrnou hodnotu SOC 131,1 ± 23,9.
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se skládá ze 123 položek, které mapují oblasti týkající se stresu, životního stylu jedince a zdravotních rizik:
I. Stres obsahuje 6 kategorií stresorů (oblast zdraví, práce, finanční situace, rodina, společenské vlivy,
životní
prostředí)
II.
Zdravotní
návyky,
pravidelné
aktivity
přispívající
k fyzické i psychické pohodě (cvičení, režim odpočinek a spánku, jídlo/výživa, prevence) III. Sociální
opora (nadřízený, kolegové, partner/ka, příbuzní a přátelé) IV. Chování typu A V. Kognitivní nezdolnost
VI. Strategie vyrovnávání se se zátěží (pozitivní pohled, negativní pohled, minimalizace hrozeb a
zaměřenost na problém) VII. Psychická pohoda za období 3 měsíců. Každá škála/oblast může být
interpretována jako relativně nezávislý faktor, který ovlivňuje vztahy stres-jedinec-zdraví.

2. Výsledky a diskuse
Vztahy mezi smyslem pro soudržnost a položkami symptomatologické škály SCL 90
Tabulky 1. – 2. seznamují s výsledky korelační analýzy mezi sledovanými proměnnými u obou
profesních skupin. Vyšší síla smyslu pro soudržnost vyjádřená celkovou hodnotou SOC-29 je spojena
s méně závažnými symptomatologickými projevy při expozici stresu. Výsledky korelační analýzy mezi
smyslem pro soudržnost a možnými důsledky souvisejícími s výkonem profese ukazují statisticky
signifikantní vztahy mezi celkovým skóre SOC, dimenzemi SOC a všemi položkami symptomatické škály
u obou profesních skupin.
Obdobně Cederbald a Hansson (1996) uvádějí signifikantní korelace mezi SOC a subškálami
symptomatologické škály SCL 90: somatizace (hodnoty r od -0,51 do -0,24), mezi SOC a depresí (hodnoty
r od -0,61 do -0,34), mezi SOC a úzkostí (hodnoty r od -0,56 do -0,26). Hepp a kol. (2005) uvádějí
statisticky významný vztah mezi SOC a SCL-90-R (subškála deprese, r = -0,40, subškála úzkost r = -0,26
(p < 0,01). Podle Feldta (1997) vysoké hodnoty SOC souvisejí s nižší intenzitou psychoso-matických
symptomů a emocionálního vyčerpání při expozici stresu. Schumacher (2000) uvádí, že vysoké hodnoty
SOC souvisejí s nižším výskytem somatoformních symptomů a drobných zdravotních problémů v
každodenním životě. Simonsson, Nilsson, Leppert (2008), zjišťují u jedinců se slabým SOC více
psychosomatických symptomů. Kröninger-Jungaberle a Grevenstein (2013) v rámci 3letého longitudinálního výzkumu u 16-9letých adolescentů (N = 155) zjistili negativní korelace mezi SOC a SCL-90-R
ve všech subškálách, kromě somatizace. Pelcák (2013) u různých skupin české populace zjišťuje statisticky
signifikantní vztahy mezi vysokým smyslem pro soudržnost a souhrnným indexem závažnosti GSI škály
SCL-90. U souboru obyvatel Mladé Boleslavi (N = 143, r = -0.52), u exponovaných profesí
(N = 717, se hodnoty r pohybovaly v intervalu -0,30 až -0,59), u studentů medicíny (N = 143, r = -0,57). U
zdravotníků JIP zjišťuje Pelcák (2016) statisticky signifikantní vztah mezi celkovou hodnotou SOC
a indexem celkové závažnosti GSI (r = -0,63), mezi celkovou hodnotou SOC a všemi položkami
symptomatologické škály SCL 90, hodnoty r se pohybují v intervalu od -0,38 do -0,63.
Tab. 1: Korelace mezi SOC-29a položkami škály SCL- 90 u zaměstnanců státní správy
SOC

C

MA

ME

SOC

1

Comprehensibility

,81**

1

Manageability

,82**

,58**

1

Meaningfulness

,75**

,38**

,53**

1

Somatizace

-,49**

-,53**

-,41**

-,25*

Obsese-kompulze

-,49**

-,53**

-,37**

-,28**

Interpersonální senzitivita

-,53**

-,47**

-,49**

-,32**
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Deprese

-,64**

-,58**

-,55**

-,42**

Anxieta

-,49**

-,53**

-,41**

-,26**

Hostilita

-,29**

-,16

-,33**

-,19

Fóbie

-,42**

-,43**

-,35**

-,26**

Paranoidní ideace

-,40**

-,26**

-,46**

-,23*

Psychoticismus

-,43**

-,42**

-,38**

-,23*

Nezařazené

-,54**

-,52**

-,42**

-,37**

GSI

-,60**

-,57**

-,52**

-,35**

*p < 0,05 a **p < 0,01.
Komentář: Průměrná hodnota SOC = 137,08 ± 18,89. Statisticky signifikantní vztahy byly zjištěny mezi
celkovou hodnotou SOC a všemi položkami symptomatologické škály SCL 90, hodnoty r se pohybují
v intervalu -0,29 až -0,64. Obdobně mezi dimenzemi SOC a položkami SCL 90 (kromě hostility).
Statisticky signifikantní vztah byl zjištěn mezi celkovou hodnotou SOC a indexem závažnosti GSI
(r = -0,60), mezi dimenzemi SOC a GSI (hodnoty r se pohybují v intervalu od -0,35 až -0,57).
Tab. 2: Korelace mezi SOC-29 a položkami škály SCL-90 u sociálních pracovníků
SOC

C

MA

ME

SOC

1

Comprehensibility

,84**

1

Manageability

,89**

,68**

1

Meaningfulness

,80**

,45**

,60**

1

Somatizace

-,37**

-,27*

-,29**

-,40**

Obsese-kompulze

-,42**

-,35**

-,38**

-,31**

Interpersonální senzitivita

-,49**

-,38**

-,42**

-0,44**

Deprese

-,58**

-,42**

-,50**

-,54**

Anxieta

-,48**

-,39**

-,36**

-,44**

Hostilita

-,41**

-,35**

-,41**

-,29**

Fóbie

-,45**

-,41**

-,29**

-,43**

Paranoidní ideace

-,47**

-,42**

-,44**

-,34**

Psychoticismus

-,51**

-,50**

-,40**

-,39**

Nezařazené

-,33**

-,32**

-,23*

-,32**

GSI

-,57**

-,46**

-,47**

-,51**

*p < 0,05 a **p < 0,01.
Komentář: Průměrná hodnota SOC = 138,69 ± 14,56. Statisticky signifikantní negativní vztahy byly
zjištěny mezi celkovou hodnotou SOC a všemi položkami symptomatologické škály SCL 90, hodnoty r
se pohybují v intervalu -0,37 až -0,58. Statisticky signifikantní vztah byl zjištěn mezi celkovou hodnotou
SOC a indexem závažnosti GSI (r = -0,57), mezi dimenzemi SOC a GSI (hodnoty r se pohybují
v intervalu od -0,46 až -0,51).
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Smysl pro soudržnost a adherence ke zdraví
Síla SOC v podmínkách zátěže a stresu ovlivňuje kognitivní hodnocení situace, výběr copingo-vých
strategií, včetně neuroendokrinní odpovědi organismu a následné rekuperace psychických
i fyzických sil jedince (Pelcák, 2013). Obdobně vysoké hodnoty SOC jsou spojeny s adherencí jedince
k aktivnímu zdraví. Částečně to potvrzují výsledky korelační analýzy mezi smyslem pro soudržnost
a hodnocenými oblastmi STRESS PROFILE u obou profesních skupin (tabulky 3. a 4.)
Tab. 3. Korelace mezi SOC-29 a položkami STRESS PROFILE u pracovníků FÚ Pardubického
kraje
SOC
SOC
Comprehensibility
Manageability
Meaningfulness
Stres
Zdraví
Cvičení
Odpočinek
Jídlo, výživa
ARC – rizikové chování
Prevence
Sociální opora
CHTA
Kognitivní nezdolnost
Pozitivní pohled
Negativní pohled
Minimalizace hrozeb
Zaměření na problém
Psychická pohoda

1
,79**
,92**
,77**
-,37**
,21*
,03
,23*
,09
,17
-,11
,22*
-,07
,67**
,28**
-,32**
,53**
,16
,59**

C
1
,63**
,30**
-,38**
,28**
,07
,34**
,15
,16
-,12
,14
-,07
,49**
,11
-,29**
,41**
-,03
,38**

MA

1
,63**
-,32**
,14
-,06
,17
,04
,15
-,11
,27**
-,10
,66**
,29**
-,32**
,50**
,17
,53**

ME

1
-,21**
,11
,06
,04
,03
,10
-,05
,11
-,02
,51**
,31**
-,17
,41**
,27**
,55**

*p < 0,05 a **p < 0,01.
Komentář: V textu jsou uvedeny pouze vztahy mezi celkovou hodnotou SOC a oblastmi STRESS
PROFILE. V aktuální dostupné cizojazyčné literatuře se dimenzemi SOC překvapivě nepracuje, přestože
mají značný poradenský potenciál v individuální práci s klientem (blíže Pelcák, 2013). Statisticky
signifikantní vztahy byly zjištěny mezi celkovou hodnotou SOC a distresem (r =-,37), SOC a zdravím
(r = ,21), SOC a odpočinkem (r =,23), SOC a sociální oporou (r =,22), SOC a kognitivní nezdolností
(r =,67), SOC a pozitivním pohledem (r =,28), SOC a negativním pohledem (r = -,32), SOC a minimalizací hrozeb (r =,53), SOC a psychickou pohodou (r =,59).
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Tab. 4. Korelace mezi SOC (29) a položkami STRESS PROFILE u sociálních pracovníků v přímé
péči
SOC
SOC
Comprehensibility
Manageability
Meaningfulness
Stres
Zdraví
Cvičení
Odpočinek
Jídlo, výživa
ARC – rizikové chování
Prevence
Sociální opora
CHTA
Kognitivní nezdolnost
Pozitivní pohled
Negativní pohled
Minimalizace hrozeb
Zaměření na problém
Psychická pohoda

C

MA

ME

1
,78**
,93**
,88**
-,37**
,30**
,13
,16
,06

1
,59**
,46**
-,43**
,34**
,12
,19*
,16

1
,80**
-,31**
,23*
,12
,10
,01

1
-,24*
,21*
,10
,13
,00

,22*
,40**

,35**
,44**

,07
,20*

,15
,36**

,29**

,15

,29**

,32**

-,29**

-,41**

-,28**

-,05

,67**
,42**
-,31**
,34**
,28**
,66**

,64**
,35**
-,33**
,30**
,24*
,63**

,61**
,42**
-,29**
,31**
,28**
,57**

,50**
,31**
-,18
,28**
,20*
,52**

*p < 0,05 a **p < 0,01
Komentář: Statisticky signifikantní vztahy byly zjištěny mezi celkovou hodnotou SOC a stresem
(r = -,37), SOC a preventivním chováním (r =,40). Relativně překvapivý je současně zjištěný vztah mezi
SOC a rizikovým chováním (r =,23), může souviset s vyšším abúzem návykových látek v hodnoceném
období. Zajímavý je vztah mezi SOC a CHTA (r = -,29), který dostupná literatura neuvádí. Statisticky
signifikantní vztahy byly dále zjištěny mezi SOC a sociální oporou (r =,29), SOC a kognitivní nezdolností
(r =,67), SOC a pozitivním pohledem (r =,42), SOC a negativním pohledem (r = -,31), SOC a mini-malizací
hrozeb (r =,34), SOC a zaměřením na problém (r=,28), SOC a psychickou pohodou (r =,66).
Wainwright, Luben (2003) u britské populace (N = 20 579) testovali hypotézu o možném vlivu
osobnosti, definovaném silným SOC na celkovou morbiditu a mortalitu. Vysoké celkové skóre SOC snižuje
riziko vůči chronickým onemocněním (r = -0,69), kardiovaskulárním onemocněním (r = -0,70)
a karcinomu (r = -0,74). Poppius, Tenkanen a kol. (2003) v prospektivní studii zjišťují signifikantní vztah
mezi SOC a obecnou mortalitou, vysoká hodnota SOC má vliv na snížení mortality. Nelson a Simmons
(2003) Becker, Bös a Opper (1996) považují smysl pro soudržnost za prediktor habituální úrovně
celkového zdraví. U německé populace zjišťují signifikantní vztahy mezi SOC a dalšími faktory ovlivňujícími celkové zdraví: sociální opora, psychické zdraví, dostatečný spánek, fyzické cvičení. V dánské studii
Due a Holstein (1998) uvádějí zápornou korelaci mezi vysokou sílou smyslu pro soudržnost a nízkou
subjektivní kvalitou života a vysokou prevalencí zdravotních symptomů u všech věkových skupin
populace. Leino-Loison, K., Gien, L. T., Katajisto, J., Välimäki, M. (2004) zjišťují statisticky významný
vztah mezi SOC a celkovým zdravotním stavem (r = 0,57).
Vysoká síla SOC souvisí se zvládáním zaměřeným na problém, nižší hodnoty SOC souvisí
s únikovými strategiemi, s vyšší úrovní deprese (r = -0,71), anxiety (r = -0,76) a bezmocností (r = -0,66);
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(Ruiselová a Prokopčáková, 2006). Drageset, J., Nygaard, H. P., Eide, G. E. (2008) uvádějí signifikantní
vztahy mezi SOC a duševním zdravím (r = 0,61). O´Carroll, R. E., Ayling, R., O´Reilly, S. M. zjišťují
statisticky významné vztahy mezi SOC a fyzickým zdravím (r = 0,69), SOC a duševním zdravím
(r = 0,76). Zirke, N., Schmid, G., Mazurek, B., Klapp, B. F., Rauchfuss, M. (2007) u souboru ambulantních
pacientů psychosomatické kliniky (N = 1403) zjišťují statisticky významné vztahy mezi silným smyslem
pro soudržnost a vysokou self-efficacy, optimismem, somatickým zdravím, příklono-vými copingovými
strategiemi a nízkým percipovaným stresem. Eriksson a Lindström (2006) konstatují, že síla SOC silně
souvisí se subjektivně vnímaným zdravím, zejména se zdravím duševním. Studie Peker, Bermek a Uysal
(2011) u studentů medicíny (N = 566) potvrzuje roli SOC v adherenci ke zdravému životnímu stylu.
Studenti se silným SOC vykazovali nižší úroveň distresu (p < 0.001), vyšší úroveň sociální opory (p <
0.001), lepší subjektivně hodnocené zdraví (p = 0.001), častěji si čistí zuby
(p = 0.008), konzumují méně sladkého (p = 0.009) a nekouří v takové míře jako studenti s nízkým SOC
(p < 0.001). Binkowska-Bury, Kruk, Szymańska, Marć, Penar-Zadanko, Wdowiak (2010) zjistili
u studentů VŠ (N = 521) pozitivní vztah mezi silným SOC a chováním podporujícím zdraví (r = 0,41),
zvládáním zaměřeným na problém (r = 0,35) a pohodou (r = 0,70). Pelcák, Hoferková, Bělík (2015) zjišťují
statisticky signifikantní mezi celkovým SOC a stresem (r=-0,44), SOC a zdravím (r=-0,29), SOC a
cvičením (r=0,19), SOC a preventivním chováním (r=0,19).

Závěr
Výsledky screeningového šetření u dvou profesních skupin s využitím testové baterie STRESS
PROFILE, SCL 90 a SOC-29 poskytují podrobné informace o vnitřních a vnějších zdrojích zvládání stresu,
specifickém životním stylu a zdravotně relevantním chování jedince, které se mohou podílet
na onemocněních a poruchách spoluovlivňovaných expozicí akutnímu a chronickému stresu.
V návaznosti na předchozí dlouhodobý výzkum u exponovaných profesí a pacientů s chronickým
onemocněním (Pelcák, 2013) byly dále zpřesněny základní vztahy smyslu pro soudržnost k vybraným
korelátům zdraví u souboru zaměstnanců FÚ a sociálních pracovníků v přímé péči Pardubického kraje.
Obdobně jako u jiných souborů české populace terénní výzkum potvrdil protektivní roli smyslu pro
soudržnost při expozici distresu. U obou profesních skupin se potvrdil se vztah mezi psychickou odolností
vyjádřenou sílou SOC a dalšími zdroji zvládání stresu (sociální opora, kognitivní nezdolnost, pozitivní
pohled, minimalizace hrozeb a zaměření na problém). Vyšší hodnoty SOC jsou také spojeny
s vyšší psychickou pohodou a subjektivním zdravím. Méně jednoznačný je již vztah mezi SOC a tzv.
adherencí ke zdraví. Přestože byl u obou profesních skupin zjištěn signifikantní vztah mezi celkovou
hodnotou SOC a položkou ZDR (zdravotní návyky posilující zdraví), nepotvrdil se u položek cvičení,
odpočinek a jídlo. Tento výsledek odráží životní styl účastníků preventivního programu. Individuální
kombinace expozice stresu, vnitřních a vnějších zdrojů zvládání a nezdravého životního stylu může
zvyšovat riziko poruch psychického i fyzického zdraví.
Znalost individuálních rizik a zdrojů zvládání stresu, v léčebně-preventivní a poradenské praxi
umožňuje přesnější predikci individuálního rizika ohrožení zdraví jako možného důsledku působení
psychosociálních stresorů, ještě v předchorobí. Zvolená testová baterie poskytuje spolehlivé údaje
využitelné v prevenci syndromu vyhoření a podpoře zdraví u různých skupin populace.
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Tvůrčí myšlení jako fenomén inovační prosperity
Creative Thinking as a Psychological Phenomenon of Innovation Prosperity
Jiří Stýblo
Abstrakt
Příspěvek se zabývá tvůrčím myšlením, inovačním chováním a jednáním jako nástroji organizační
prosperity.
Vychází z pojetí inovačního myšlení jako nutného fenoménu efektivity ekonomických subjektů
ve světě globálního řízení změn, kde se výrazná role připisuje lidskému kapitálu.
Jeho záměrem je pojednat o tom, jak psychologie pozitivního myšlení a motivace ovlivňuje
inovační chování, jaký je jeho vliv a důsledky na tvorbu kreativního výkonového prostředí organizace.
Abstract
This article deals with creative thinking, innovative behaviour and acting as tools for organiza-tional
prosperity.
It is based on concepts of innovative behaviour and acting as necessary premises for efficiency
of economic entities in the world of global changes management, where human capital plays continuously
increasing role.
The objective is also considers reasoning of the identification of mental mechanism as an inspiration
for innovative behaviour and actions (getting inspired by future).
Klíčová slova
Psychologie inovací, tvůrčí a inovativní myšlení, chování a jednání, prosperita, změna
Key Words
Psychological aspects of Innovation, creative and innovative thinking, actions and behaviour prosperity,
changes

Tvůrčí myšlení jako zdroj inovací
Inovace jsou nejdynamičtějším faktorem rozvoje současné ekonomiky. Management překračuje
práh změny jsoucna do budoucna a spočívá v síle poznání. Inovace chápeme jako „sustainable“, včleňující
se do reality nebo „disruptive“ zlomové, měnící vývoj zásadně (Muhlfeit, Jan, Be or not to be, Praha 2010,
ústní příspěvek na konferenci České manažerské asociace a Svazu průmyslu ČR). Světově uznávaný expert
oprávněně tvrdí, že svět bez inovací by byl fatální chybou (fatal mistake).
Inovace jsou svým způsobem byznys tvořivých mozků s fakty a emocemi. Svět je plochý, (díky
internetu mají téměř všichni stejnou šanci), ale současně ostře špičatý, (díky jedinečným, excelentním
znalostem těch nejlepších kapacit).
Tvůrčí myšlení je alfou a omegou budoucnosti, společenské prosperity. Je zdrojem obrovských
inspirací, inovačním potenciálem. Klíčí v hlavách a mozcích těch nejlepších. Výsledky tvůrčího myšlení se
stávají, je v pravém slova smyslu, nehmotnou kapitálovou investicí. Například v oblasti špičkových
informačních technologií, nanotechnologií, v nukleární medicíně apod. Inovační chování a jednání
je praktickou nutností vyvolání produktivních změn. Rozvoj lidského kapitálu dostává novou dimenzi, kdy
sny o budoucnosti získávají svoji konkrétní podobu. Ideje rozvíjející se v mozcích, tvůrčí myšlení, chování
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a jednání se stávají transferem ke konkurenceschopnosti a prosperitě (Fukuyama, F., Velký rozvrat, 1999,
s. 118)
Tento fakt se stal také nosnou myšlenkou globální vize (VIZE 2050) formulované Světovým fórem
pro udržitelný rozvoj (WBCSD). Hlavními pilíři České vize 2050, kterou následně formulovala Česká
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD, www.cbsd.cz) jsou především společensko-sociální
kapitál (založený na principu udržitelnosti rozvoje), lidské zdroje a inovativní ekonomika.
Mottem oblasti společensko-sociálního kapitálu je „vidění světa v souvislostech“. Klíčovými prvky
jsou edukace, výzkum, společenská soudržnost a stabilita, vyšší enviromentální odpovědnost chápaná jako
tvorba prostředí efektivního života a sociální dopady vlastního chování a jednání
ve společnosti.
Zásadou oblasti lidských zdrojů je vývoj vedoucí k inovacím, adaptace na demografické změny,
tvořivé myšlení a jednání, podpora potřeb trhu práce včetně počítačové gramotnosti vedoucí ke globální
konkurenceschopnosti a změnám struktury ekonomiky ve prospěch vysoce rozvinutých „intelektuálních“
sektorů (Brožová, Helena, Rozhodovací modely a znalostní management, 2007, s. 7)

Inovační myšlení, chování a jednání vytváří nové hodnoty
Vytváření nových hodnot je závislé především na transferu znalostí. Management transferu znalostí
představuje proces ovlivňování převodu výchozích tvůrčích myšlenek do žádoucích podob výstupů
probíhajících v určitém organismu (lidském, mechanickém apod.) Ve své podstatě je to proces uplatňování
individuální i týmové kreativity. Úspěch inovačního potenciálu podmíněného tvůrčí invencí
je podmíněn tím, jaký objem myšlenkového potenciálu a intelektuálního kapitálu je do inovačních procesů
zapojen.
Příklady z podnikatelské praxe ilustrující zdařilou aplikaci této premisy mohou být společnost
BRANO GROUP, (její generální ředitel se stal v roce 2012 světovým podnikatelem roku), WEBCOM a.s.,
(vkládající miliardy eur do inovačních procesů v nukleární medicíně a boji proti rakovině apod.)
Tvorba nové hodnoty oceňovaná a vnímaná v globálním světovém měřítku zákazníky těchto
(i jiných společností), je založena na strategii využívání tvůrčího myšlení, nápadů, námětů, kreativních
myšlenek tvůrců inovací. Inovační chování a jednání těchto firem je testem kvality lidského kapitálu
a kreativního využití mozkového potenciálu.
Nová hodnota nevzniká bez prověřování validity inovačního rozhodnutí. K jejímu vzniku
i aplikaci je potřeba vzít v úvahu především následující otázky:
-

jaká je individuální motivace a postoje jednotlivých subjektů vytvářejících nové hodnoty

-

jsou přijímaná rozhodnutí skutečně prověřena „mozkovým trustem“ těch nejlepších, (příklad, může
být tzv. kreativní proces přijímaného rozhodnutí při klíčových otázkách globálního rozměru, jak jej
řeší firma Microsoft)

-

jsou hodnoty, které vytvářejí špičkové mozkové trusty firem (na příklad T-Mobile) opravdu
v souladu s budoucími zájmy zákazníků

Vývoj podnikatelského okolí vede mnohdy ke vzniku nových a nových podnikatelských problémů. Jejich
řešení vyžaduje tvůrčí, neobvyklé (originální) řešení, která se stávají předmětem bádání kreativních týmů.
To je příklad toho, kdy organizace musí reagovat na externí vývoj prostřednictvím nových, podstatných
inovací, jejichž úspěšná komercionalizace vyžaduje radikální změny svého podnikání vedoucí k tvorbě
zásadně nové hodnoty (Pitra, 2015, s. 3). Uplatnění kreativity při dilematu současného kapitalismu.
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Psychologie tvůrčího myšlení jako základ a východisko inovací
Tvůrčí myšlení je těsně spjato s představou a pochopením cíle. Avšak ani ten, kdo chápe cíle,
nemusí k nim ještě za každou cenu dojít. Teprve jejich správné vnímání, identifikace naplňuje člověka
odhodláním a tím vstupuje do aktivní zóny jeho myšlení a posléze i chování a jednání.
Jádrem inovačního myšlení, chování a jednání je stav mysli (inovační myšlení). Vyjadřuje vnitřní
tvůrčí sílu uvolňující mozkový potenciál pro inovační výzvy a nápady. Inovační chování má člověka přivést
k postoji vítězů, poskytnout představu budoucího. Malá touha a slabé nadšení nejitří mozek
a přinášejí jen nevalné výsledky.
Při aplikaci psychologie v praxi je vhodné vytvořit tým lidí vytvářející zdravou a mocnou sílu
osobnosti ke svému okolí, která je pro inovační chování a jednání potřebná ke svému okolí.
Za určující zdroje tvůrčího myšlení a podmínkou inovačního chování jsou považovány:
-

dispozice osobnosti
stav mysli a její zralost
motivační energie

Osobnosti jsou vždy hnacími silami ve světě inovací. Inovativní osobnosti bývají lidé s vysokou
neformální autoritou, schopní zbavit se stereotypů, inklinující ve svém chování a jednání spíše k projevům
mentora než kouče, s nemalým talentem k rozpoznávání nových příležitostí a výzev. (Stýblo, Hain, 2014,
s. 11). Jsou schopni sdílet zážitky a poznatky, ochotni investovat svůj potenciál a energii
do zdánlivě neřešitelných problémů. Tyto osobnosti touží po smysluplné práci v příznivém dynamickém
organizačním klimatu a kultuře. Jejich vizitkou je kreativita jako schopnost (někdy mimořádná schopnost)
jedince analyzovat problém a najít jeho řešení neobvyklým způsobem. Kreativita je zdrojem energie, která
je schopná vdechnout nový život i řešením ve zdánlivých podmínkách beznaděje (Stýblo, Praha 2012, s.
102)

Psychologie tvůrčího myšlení jako zdroj invence a kreativity
Je-li inovační chování a jednání pozitivně přijímáno svým okolím (týmem, vedením firmy,
zákazníky a dalšími subjekty) a mnohdy i spravedlivě oceňováno, dochází k jeho posilování vnitřní
motivaci jeho nositelů.
Kladné prožitky vedou ke tvarování myšlenek (v terminologie psychologie s oblibou označované
jako „shaping“) a následné akci. Takto akceptovaní jedinci prožívají pocity „štěstí“ v nových pracovních
situacích, tak nezbytných pro inovace, dospívají k odbourávání vlastních limitů a zvyšuje se potenciál jejich
tvůrčí energie „vnitřní energetický účet“. (Vybíral, 2006, s. 139)
Poměrně častou chybou, zejména pro mentální hygienu inovátorů, je připouštět si katastrofické vize
nebo scénáře. Jistým osvědčeným a účinným řešením je nepřipouštět minulé liché vzorce chování
a jednání.
To přispívá k rozpouštění stresových enzymů a podporuje psychickou revitalizaci organismu.
(Secretan, Lance, Probuď sebe, nadchni druhé, změň svět!, Praha 2011, s. 185)
Platí, že nevím-li proč, co dělám, nemohu být dostatečně motivován. Vnitřní účet energie, nejmocnější zdroj invence a kreativity, se snižuje téměř k nule.
Za určující zdroj invence a kreativity bývají obvykle přijímány teorie E. de Bono. Tento typ myšlení
označuje psychologie jako řešení problémů spočívajících v produktivní aktivitě člověka vedoucí k určitému
cíli. Tvůrčí myšlení je chápáno jako širší koncept.
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V teorii kreativního myšlení je možné se v této souvislosti setkat s pojmem „laterární myšlení“.
Tento způsob myšlení je zcela typický pro inovativní oblast řešení problémů, okolnostmi jeho působení
a je spjat s osobností jeho nositele, kterou ve společenských procesech (např. řízení) sehrává.
Laterární myšlení umocňuje vytváření nových idejí, zvláště pak ty, které nejsou obvyklé a které
nazýváme inovacemi. V literatuře se pak často pro jejich nositele objevuje termín „nového myslitele
jsoucna“. V praxi to například znamená aplikace tvůrčích, inovačních myšlenek do nové podnikové
strategie řízení na nižších úrovních, tvorbu produktové strategie, strategie odbytu, řízení kvality apod.
Tento způsob myšlení formuluje nové strategie, v nichž se lidé stávají nositeli přístupů s originálním potenciálem. Leader takového typu bývá právem nazýván vizionářem schopným transformovat
nové myšlení na aktuální podmínky podnikání.
Nositelé laterárního myšlení v sobě skrývají kreativní potenciál. V podnikání se ostře zaměřují
na cíle, avšak směřují přitom do reality a jsou transformačním činitelem podnikatelského úspěchu. Nové
cíle, tak typické pro vlastníky laterárního myšlení, obsahují silný kreativní potenciál s nadějí na obchodní
či jiný úspěch.
Transformujícím úspěchem kreativního myšlení, chování a jednání se v nové budoucnosti (a tedy
i očekávané prosperity) se stává respektování a přijetí tzv. mozkového rámce vytvořeného R. Sperrym
(již v roce 1981).

Závěr
V teorii i praxi psychologie (zejména managementu) se jedná zejména o:
-

emoční stimulaci vedoucí k výdaji energie a emocí

-

intuici jako podobu přímého fungování mysli bez intervence vědomého procesu postihnout
jakoukoliv situaci

-

zpochybňování předpokladů, kdy niterná mysl funguje jako počítač a vylučuje nesprávná řešení

-

hodnocení toho, co bylo podvědomě analyzováno z myšlenkové „banky“, přijato nebo vyloučeno

-

myšlenkové operace (analýza, syntéza), které vedou nejen k pochopení, ale především racionální
kritice a schopnosti analogie pro tvůrčí procesy

Doporučení pro praxi
Z hlediska současného působení subjektů v organizovaných sítích například v pracovních procesech a strukturách je mimořádně významné působení inovátorů (leaderů) na myšlení, chování a jednání
v pracovních skupinách, týmech apod. Vzájemná koordinace inovačního chování a jednání se netýká jen
vnitřně uspořádaných organizačních struktur, ale i vztahů mezi nimi a ostatními podnikatelskými subjekty
(například dodavateli, účastníky projektových řešení globálních řešení toku informací, zboží apod.).
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Kognitivně behaviorální terapie a její využití v léčbě obezity
Cognitive Behavioural Therapy and its Use in Obesity Treatment
Michal Svoboda
Abstrakt
Příspěvek je zaměřený na problematiku využití kognitivně behaviorální terapie při léčbě obezity.
Obezita patří mezi nejčastější civilizační choroby. Toto onemocnění je definováno jako stav, ve kterém
přirozená energetická rezerva člověka, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň
a poškozuje zdraví. Obezita se v současné době léčí několika postupy: dietou, fyzickou aktivitou,
farmakoterapií, chirurgicky a v neposlední řadě psychoterapií. Kognitivně behaviorální terapie je
v příspěvku prezentovaná nejen jako psychoterapeutický směr zaměřený na psychickou podporu při
redukci hmotnosti, ale jako i komplexní léčebný postup podněcující jedince ke změně v jeho chování,
myšlení a prožívání. Problematika je popsaná z pohledu základních teoretických východisek.
Za teoretická východiska kognitivně behaviorální terapie je možné považovat teorie klasického
podmiňování, operantního a zástupného podmiňování. V textu je charakterizován proces, který podněcuje
klienta ke změně postojové orientace v rámci komplexní léčby obezity.
Abstract
The article is focused on the problems of cognitive behavioural therapy (CBT) use in obesity
treatment. Obesity is one of the most common lifestyle diseases. It is defined as a medical condition
in which natural energy reserve stored in body fat has accumulated to a higher than standard extent and has
a negative effect on health. The common obesity treatment nowadays consists of several methods: diet,
physical activity, medication, surgery and last but not least psychotherapy. The article presents CBT not
only as a psychotherapeutic technique focused on psychological support during losing weight, but as a
complex therapeutic method which encourages a person to change his/her behaviour, way of thinking and
experiencing. The issue is described from the theoretical basis point of view. Theories of classical
conditioning, operant and observational conditioning are considered to be the theoretical basis.
The article characterises the process which encourages a client to an attitude change within the complex
obesity treatment.
Klíčová slova
Obezita, léčba obezity, kognitivně behaviorální terapie
Keywords
Obesity, obesity treatment, cognitive behavioural therapy

Úvod
Všeobecně se uvádí,4 že obezita je nemoc těla i duše a psychologické faktory často převažují.
Z tohoto důvodu je důležité, aby psychoterapie byla součástí každé léčby obezity.
Na psychoterapii je možné pohlížet jako na léčebný proces zaměřený na nemoc nebo anomálii.
Hlavním záměrem je odstranit nebo zmírnit psychické potíže a podle možnosti odstranit i jejich příčiny. S.
Kratochvíl označuje psychoterapii za „léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky“ nebo za „záměrné a plánovité upravování narušené činnosti organismu psycholo-

4

Andělová, Š. (2004); Málková, I. (2007); Marinov, Z. (2012).
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gickými prostředky.“5 Z pohledu praktického využití v jednotlivých oblastech léčebné činnosti
se v současné době psychoterapie rozděluje na tři odlišné orientace:6
 Dynamická psychoterapie věnuje pozornost vlivu minulých zážitků a nevědomých procesů
na současné problémy a potíže.
 Kognitivně behaviorální psychoterapie převážně učí překonávat současné problémy a potíže
nácvikem žádoucího chování a myšlení.
 Humanistická psychoterapie se zabývá sebeuskutečňováním, rozvojem vnitřního prožívání
a vlastních možností naplňování životního smyslu.
Ke každé výše uvedené psychoterapeutické orientaci se vztahují jednotlivé psychoterapeutické
školy, které navrhly vlastní výklad mechanismů vzniku psychogenních poruch, vypracovaly vlastní metody
a vytvořily většinou též svou vlastní terminologii. V psychoterapii obezity se mohou určitým způsobem
uplatnit postupy ze všech zmiňovaných psychoterapeutických směrů. Nicméně podle mnohých autorů 7 je
kognitivně behaviorální terapie považována za jeden z nejvíce používaných a při léčbě obezity nejlépe
uplatnitelných psychoterapeutických přístupů.
Kognitivně behaviorální terapie a její základní teoretické modely v aplikaci na léčbu obezity
Kognitivně behaviorální terapie je podle S. Kratochvíla poměrně mladý směr, jehož obrysy
se začaly vytvářet v sedmdesátých letech 20. století. Název naznačuje, že je určitou kombinací či integrací jemu historicky předcházejících přístupů, behaviorálního a kognitivního.8 Autoři R. Pešek, J. Praško
a P. Štípek objasňují kognitivně behaviorální terapii tím, že vysvětlují podstatu pojmů obsažených v jejím
názvu. „Kognitivní“ znamená zaměřený na procesy myšlení a poznávání. Tyto procesy se dějí prostřednictvím myšlenek, představ a dalších automatických hodnotících procesů, které vycházejí z hlubších
postojů. Pojem „behaviorální“ souvisí s pozorovatelným (zjevným, viditelným, slyšitelným) chováním.
Tato terapie je dle zmiňovaných autorů zaměřena především na čtyři složky (modality) lidské psychiky,
a to na myšlení, emoce, tělesné reakce a pozorovatelné chování.9
Ve vztahu k léčbě obezity Š. Svačina přímo uvádí: „Takzvaná kognitivně behaviorální léčba obezity
vychází z potřeby odnaučit nemocného nevhodnému životnímu stylu, tj. malé fyzické aktivitě
a zejména nevhodným dietním návykům. Je třeba odstranit především tzv. nevhodné zevní podněty.
Nemocný musí poznat nevhodné podněty k jídlu a nevhodné jednání a nahradit je novým jednáním
pozitivním.“10 I. Málková považuje za behaviorální faktory při vzniku obezity a přetrvávání obezity
nevhodné stravovací a pohybové aktivity (např. příjem nepřiměřeného množství jídla, výběr nevhodného
jídla, nesprávná skladba potravin, nevhodný režim jídla, nevhodný pitný režim, nevhodná či žádná
pohybová aktivita atd.). Za kognitivní faktory považuje mechanismy v myšlení (např. vytyčení nereálných
cílů, volba nevhodných způsobů redukce nadváhy, negativní myšlenky vedoucí ke zhoršení nálady,
zkreslené vnímání těla atd.).11 Postupy kognitivně behaviorální terapie využívané v léčbě obezity se opírají
o následující základní modely učení:

5

Kratochvíl, S. (1997) Základy psychoterapie. Praha: Portál, s. 14.
Kratochvíl, S. (1997); Vybíral, Z., Roubal, J. (2010); Pešek, R., Praško, P., Štípek, P. (2013).
7
Málková, I. (2007); Nesrstová, M., Marinov, Z. (2012); Svašina, Š. (2013).
8
Kratochvíl, S. (1997) Základy psychoterapie. Praha: Portál, s. 75.
9
Pešek, R., Praško, J., Štípek, P. (2013) Kognitivně behaviorální terapie v praxi. Praha: Portál, s. 15-16.
10
Svačina, Š. (2013) Obezitologie. Praha: Triton, s. 83.
11
Málková, I. (2007) Hubneme s rozumem. Praha: Smart Press, s. 18.
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Klasické podmiňování
Z tohoto modelu vycházejí metody, které jsou založeny na učení a odnaučování se vztahů mezi
podnětem a reakcí. Základní vzorec klasického podmiňování v aplikaci na potravinové chování vypadá
podle I. Málkové12 takto:
PODNĚT (hlad)

REAKCE (najím se)

Obr. 1. Grafické znázornění základního vzorce klasického podmiňování
Z pohledu podrobnější analýzy je klasické podmiňování založeno na následujících atributech:
neutrálním podnětu, nepodmíněném podnětu, podmíněném podnětu, dočasném spoji, neutrální reakci,
nepodmíněné reakci, podmíněné reakci. Podstatu klasického podmiňování je možné podrobněji přiblížit
prostřednictvím níže uvedeného schématu, které znázorňuje princip osvojování nevhodných stravovacích
zvyklostí:
1. NEUTRÁLNÍ PODNĚT (pracovní úkol mentální povahy) VYVOLÁVÁ NEUTRÁLNÍ REAKCI
(převážně neutrální emoci z pohledu teorie klasického podmiňování).
2. NEPODMÍNĚNÝ PODNĚT (čokoláda, chipsy) VYVOLÁVÁ NEPODMÍNĚNOU REAKCI (pozitivní
emoce, pocity libosti).
3. NEUTRÁLNÍ PODNĚT (pracovní úkol mentální povahy) + NEPODMÍNĚNÝ PODNĚT (čokoláda,
chipsy) VZNIKÁ DOČASNÝ SPOJ.
4. PODMÍNĚNÝ PODNĚT (pracovní úkol mentální povahy + chuť na čokoládu a chipsy) VYVOLÁVÁ
PODMÍNĚNOU REAKCI (pozitivní emoce, pocity libosti).
Obr. 2. Grafické znázornění vzorce klasického podmiňování s aplikací na potravní
chování
Z výše uvedeného schématu je patrný způsob spojení životní situace s potravním vyladěním člověka
na konkrétní jídlo. Na základě vytvoření tzv. dočasného nervového spoje si člověk se vznikem nějaké
specifické situace nebo činnosti (práce, sledování televize apod.) automaticky navodí někdy
až neodolatelnou chuť na konkrétní oblíbené jídlo (např. čokoládu, chipsy apod.). Tento osvojený vzorec
chování je často příčinou nevhodných stravovacích zvyklostí, které mohou vést až k obezitě. Stravovací
zlozvyky tohoto typu si už mnohdy osvojují malé děti v kojeneckém a batolecím věku. Rodiče proto,
aby dítě jedlo podle jejich představ, posadí svého potomka k televizi a podávají mu jídlo. Mají pak radost,
že dítě při sledování pořadu v televizi bez problému jí. Naučené nevhodné vzorce chování je možné
prostřednictvím psychoterapeutické intervence založené na klasickém podmiňování přeučovat. Preferované nevhodné jídlo (např. čokoláda, chipsy), které má v klasickém podmiňování charakter nepodmíněného podnětu a je konzumované při konkrétní činnosti (např. sledování televize, učení atd.), je nahrazeno
vhodnějším jídlem (např. ovoce, zelenina) nebo relaxační aktivitou (relaxační cviky, poslouchání hudby
apod.). Další terapeutickou možností je směrování konzumace jídla pouze do situací, které jsou v souladu
s pravidly správného stolování a se zásadami správné životosprávy. V tomto případě se jedná o posilování
konzumace jídla v prostředí, které je pro konzumaci vhodné, a zároveň v časové pravidelnosti denního
režimu klienta.

12

Dtto, s. 17.
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Operantní podmiňování
Z tohoto modelu vycházejí metody, které jsou založeny na vztahu mezi reakcí a následkem.
Základní vzorec operantního podmiňování v aplikaci na terapeutický postup při léčbě obezity vypadá podle
I. Málkové13 takto:
PODNĚT

REAKCE

NÁSLEDEK (odměna/trest)

Obr. 3. Grafické znázornění základního vzorce instrumentálního podmiňování
Z pohledu podrobnější analýzy je operantní podmiňování založeno na následujících atributech:
podmíněný podnět, nepodmíněný podnět, podmíněná reakce, nepodmíněná reakce. Podstatu operantního
podmiňování v psychoterapeutickém postupu je možné přiblížit prostřednictvím uvedeného schématu:
1. PODMÍNĚNÝ PODNĚT (úkol od terapeuta) VYVOLÁVÁ
PODMÍNĚNOU REAKCI (splnění/nesplnění úkolu).
2. NEPODMÍNĚNÝ PODNĚT (odměna/trest) VYVOLÁVÁ
NEPODMÍNĚNOU REAKCI (pozitivní emoce/negativní emoce).
Obr. 4. Grafické znázornění vzorce instrumentálního podmiňování s aplikací na terapeutický postup
Operantní podmiňování má odlišnou strukturu ve srovnání s klasickým podmiňováním.
Podmíněným podnětem jsou úkoly, které klient musí v rámci terapie plnit (dodržovat jídelníček, pravidelně
cvičit apod.). Podmíněnou reakcí je samotné plnění úkolů v rámci terapie, které může být úspěšné či
neúspěšné. Nepodmíněným podnětem je pochvala nebo pokárání od terapeuta podle toho, jak se klientovi
dařilo plnit úkoly. Nepodmíněnou reakcí je radost klienta nebo zklamání. Z tohoto schématu je patrné, že
v terapeutickém procesu založeném na principech operantního podmiňování hraje důležitou roli zpětná
vazba, která se klientovi dostává buď přímo od terapeuta, nebo si klient zpětnovazebné informace zajišťuje
sám dle instrukcí terapeuta (pravidelné vážení apod.). Zpětná vazba je pro klienta nástrojem zpevňování
jeho žádoucího chování (dodržování dietního režimu) nebo naopak nástrojem oslabování jeho nežádoucího
chování (porušování dietního režimu).
Zástupné podmiňování
Zástupné podmiňování (někdy je označováno termíny observační učení, učení napodobováním,
modelování) nebývá většinou autory14 uváděno mezi modely učení v rámci kognitivně behaviorální terapie.
Podstata tohoto učení vychází především z koncepce kognitivně sociálního učení. Podle našeho názoru
však může být inspirativním zdrojem pro porozumění lidskému chování směřujícímu k nadváze nebo i
k dalším poruchám příjmu potravy. Uvedený model podmiňování je možné uplatňovat i v psychoterapeutických postupech. Podle P. Dařílka zástupné podmiňování znamená, že jedinec se učí
prostřednictvím pozorováním někoho jiného.15 V řeči teorie podmiňování není podmiňován přímo subjekt,
ale někdo, kdo je pozorován. Subjekt se učí prostřednictvím zkušeností někoho jiného, učí se tedy zástupně.
Princip zástupného podmiňování může hrát v příčinách vzniku obezity významnou roli. Lidé, kteří budou
pro svoji vyšší hmotnost obdivováni druhými, budou středem pozornosti, zažívat úspěch atd., mohou být
sociálním
modelem
pro
lidi,
kteří
inklinují
k obezitě.
Jedinci
s nadváhou
se mohou s lidmi sociálně úspěšnými ztotožňovat, co se týče obezity. Příkladem, kdy nadváha se stane
13

Málková, I. (2007) Hubneme s rozumem. Praha: Smart Press, s. 20.
Kratochvíl, S. (1997); Málková, I. (2007).
15
Kusák, P., Dařílek, P. (2002) Pedagogická psychologie. Olomouc: UP, s. 95.
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znakem image, je hudební skupina Maxim Turbulenc. Princip zástupného podmiňování hraje důležitou roli
i při vzniku mentální anorexie jako závažného psychiatrického onemocnění. Mnohé dospívající dívky se
mohou ztotožňovat s postavou ve stylu britské herečky a modelky přezdívané pro svoji hubenou postavu
Twiggy. Zástupné podmiňování se uplatňuje i v psychoterapeutických skupinách, ve kterých je vzájemné
pozitivní ovlivňování a posilování členů skupiny významným terapeutickým prostředkem
Proces změny v léčbě obezity na principu kognitivně behaviorální terapie
Kognitivně behaviorální terapie nejčastěji operuje s následujícími čtyřmi složkami lidské psychiky:
myšlení, emoce, postoje a pozorovatelné chování. Ve stručnosti jednotlivé složky vymezíme:
 Myšlení – je zprostředkovaný a zobecňující způsob poznávání předmětů a jevů na základě
pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí.
 Emoce – je prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k působícím podnětům. Znakem tohoto
prožívání je příjemnost, nebo nepříjemnost, přitahování, nebo odpuzování působících podnětů.
 Postoje – jsou určitou tendencí a připraveností jedince reagovat určitým způsobem, vytvořeným na
základě dřívějších zkušeností.
 Chování – zahrnuje všechny pohyby, reakce, úkony člověka, jeho „vnější činnost“ a její složky (řeč,
mimiku, gestikulaci atd.).
Jeden z důležitých záměrů kognitivně behaviorální terapie spočívá v působení na výše uvedené
složky psychiky člověka tak, aby došlo u klienta k pozitivním životním změnám. Vychází se z teorie,
že uvedené složky jsou navzájem provázány, tzn., že změna v jedné složce má vliv na zbylé tři.
Na psychiku klienta mají zároveň vliv i situace, ve kterých se nachází, a důsledky vyplývající z jeho
pozorovatelného chování mohou zase ovlivňovat spouštěcí situace nebo události. Celý proces ve vztahu
k problematice obezity je možné přiblížit následujícím schématem:
1. Původní kvalitativní obsah složek psychiky u klienta s obezitou:
 Obsah jeho myšlení – např. Nadváha je lepší než „vychrtlost“. Tlustí lidé více vydrží. Pořádný chlap
má být silný a tlustý atd.
 Obsah jeho emocí – např. Prožívání pocitů slasti při konzumaci tučných a sladkých jídel. Kladný
vztah ke svému tělu.
 Postoje – např. Preferování pasivního způsobu života. Vyzdvihování tradičních tučných jídel
(knedlo, vepřo, zelo, pivo) atd.
 Chování – např. Pasivní způsob trávení volného času (např. sledování televize). Navštěvování
restaurace typu „fast food“ atd.

2. Podnětové zdroje vedoucí ke změně – směřují k narušení kvalitativní jednotnosti složek psychiky
člověka, vyvolávají změnu v životním stylu klienta:
 Podněty vycházející ze životních situací a událostí: onemocnění (hypertenze, diabetes mellitus,
infarkt myokardu atd.), odmítání druhými (lidmi ve skupině, nešťastné zamilování, při hledání
zaměstnání atd.), běžné situace (problémy při fyzickém výkonu, ztížené podmínky při vykonávání
běžných záležitostí) atd.
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 Podněty vycházející z léčebné intervence: rady lékaře a terapeuta, rozhovory, kladení otázek
k zamyšlení při terapeutických sezeních, specifické terapeutické techniky, vliv a názory ostatních
členů terapeutické skupiny atd.
 Podněty vycházející z různých okolností a vývojových a společenských zákonitostí: ontogenetické
vlivy ve vývoji člověka, osobnostní rozvoj člověka, vliv společenských a ekonomických změn atd.

3. Možný kvalitativní obsah složek psychiky u klienta s obezitou po působení podnětů:
 Obsah jeho myšlení – např. Obezita je příčinou civilizačních chorob. Lidé s normální hmotností se
dožívají vyššího věku atd.
 Obsah jeho emocí – např. Ambivalentní až nepříjemné pocity při konzumování tučných a slad-kých
jídel. Prožívání příjemných pocitů při konzumaci ovoce a zeleniny. Zažívání příjemných pocitů při
sportu atd.
 Postoje – např. Preferování aktivního způsobu života. Vyzdvihování jídel podle zásad zdravé výživy
atd.
 Chování – např. Návštěva plaveckého bazénu. Navštěvování restaurací se zaměřením na zdravou
výživu atd.
Obr. 5. Grafické znázornění změn v chování, myšlení, emocích a postojích klienta
Je důležité podotknout, že jednotlivé složky v psychice člověka se vzájemně ovlivňují. Kvalitativní
obsah jedné složky může být obsahovou součástí zbývajících složek. Změna v rámci psychoterapeutické
intervence nenastává u všech složek najednou, ale postupně. Jedna složka ovlivňuje ke změně složky další
v horizontu určitého času. Z tohoto důvodu může být psychoterapie při léčbě obezity časově náročná.
Objektivní výsledky efektivity psychoterapeutických postupů se mohou mnohdy prokázat až za několik let.
Postupy kognitivně behaviorální terapie se mohou realizovat ve vztahu ke klientovi prostřednictvím
individuální nebo skupinové terapie. Terapie léčby obezity je často dlouhodobou záležitostí a uskutečňuje
se v několika fázích. J. Prochaska a C. DiClemente16 popsali šest stádií procesu změny. Ve stádiu
prekontemplačním nemá jedinec ještě náhled na své potíže nebo je popírá. Ve stádiu kontemplačním
jedinec začíná připouštět, že má zdravotní potíže a potřebuje léčbu. Nicméně jeho motivace ke změně je
stále nízká. Ve stádiu rozhodnutí a příprav se klient rozhodl podstoupit léčbu
a zbavit se svých obtíží spojené s obezitou. Jeho motivace je relativně dostatečná. Ve fázi akce jedinec
aktivně zahajuje léčbu. Pokud vidí úspěch, jeho motivace narůstá. V případě, že efekt léčby není v souladu
s jeho očekáváním, motivace může klesat. V případě, že klient dosáhl úspěchu, nastává fáze udržovací.
V této fázi se snaží udržet optimální váhu, kterou dosáhl prostřednictvím léčebných postupů. Uvedené úsilí
může – ale také nemusí – v dalších měsících klesat. V takovém případě nastává fáze relapsu. V případě
relapsu se celý cyklus opakuje. V léčbě obezity se u některých klientů cyklus opakuje několikrát. Teprve
až po několikátém pokusu se podaří tělesnou váhu trvale stabilizovat.

16

Prochaska, J., DiClemente C. (1983) Journal of Consulting and Clinical Psychology. s. 390-395.
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Závěr
Na výše uvedené základní modely kognitivně behaviorální terapie (klasické podmiňování,
instrumentální podmiňování, zástupné podmiňování, učení procesem změny) nelze pohlížet jako na
samostatné postupy, ale jako na východiska a principy, které se objevují v metodách a v jednotlivých
fázích tohoto terapeutického směru. Š. Svačina17 uvádí, že většina obezitologických pracovišť ve světě
užívá americké metody Stunkardovy, kam patří tyto kognitivně-behaviorální techniky:
1. Sebepozorování (např. složení jídla, okolnosti jídla, frekvence jídla, podněty při jídle, okolnosti
cvičení, okolnosti pasivního jednání, analýza chvíle nudy apod.).
2. Aktivní kontrola vnějších podnětů (eliminace rizikových situací s nevhodným příjmem jídla,
nevhodnou aktivitou, nevhodné nákupy, zvládání stresových situací).
3. Kognitivní techniky (odstranění sebeobviňování, navození pozitivního myšlení, navození dlouhodobé změny životního stylu).
V rámci české terapeutické praxe vytvořila komplexní metodiku léčby obezity založenou
na kognitivně behaviorálních postupech psycholožka dr. I. Málková. V roce 1991 založila společnost STOB
(STopOBezitě), která sdružuje psychology, lékaře, nutriční terapeuty, cvičitele a další odborníky, jejichž
cílem je přivést lidi s nadváhou nejen k redukci hmotnosti, ale i ke zvýšení kvality života. Její tera-peutický
postup je založený na dvanácti lekcích, ve kterých je klient veden ke změně v chování, myšlení
a prožívání ve vztahu k jeho současným stravovacím zvyklostem a celkovému způsobu životního stylu.
Metodika je založena na postupném zvládání dílčích cílů. Každý týden si klient stanovuje úkol, jenž je
v souladu s uvedenou metodikou, o kterém předpokládá, že ho určitě zvládne. Splnění úkolu je pro klienta
pozitivním posilováním jeho žádoucího chování a stimulujícím podnětem pro dosahování dalších úkolů.
Případné nesplnění úkolu vede ke kognitivně-emočně-behaviorální reflexi, ve které jedinec analyzuje
příčiny nesplnění a hledá nové optimální postupy směřující k dosažení stanovených cílů.
Kognitivně behaviorální psychoterapii je možné považovat za ucelenou teorii a soubor metod, které
jsou velmi inspirativním vodítkem pro psychoterapii v komplexní léčbě obezity. Je důležité si uvě-domit,
že sledovaná problematika je natolik rozsáhlá, že v tomto textu nemohla být úplně naplněna.
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Romská minorita a depresivní porucha
Roma Minority And Depression Disorder
Alena Kajanová, Valerie Tóthová, Sylva Bártlová, František Dolák, Dita Nováková, Věra Olišarová,
Radka Prokešová, Lenka Šedová
Příspěvek se vztahuje k výzkumnému grantovému projektu číslo LD14114, který je realizován
za finanční podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci COST (Cooperation on Scientific and Technical Research) nesoucí název Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji.
Abstrakt
Cílem příspěvku je popsat výskyt depresivní poruchy ve vztahu k vybraným proměnným
u výzkumného souboru romské minority v Jihočeském kraji.
Výzkum byl realizován v letech 2014-2015 u anonymního souboru romské minority v Jihočeském
kraji, N = 302, rovnoměrně zastoupeného z hlediska pohlaví a různého sociální postavení. Jako výzkumný
nástroj byl použit řízený rozhovor, s využitím proškolených tazatelů, zahrnující sebeposuzovací stupnici
depresivní poruchy podle Zunga (self-rating depression scale, SDS), otázku týkající se sebehodnocení
fyzického
a
psychického
stavu
(v obou
případech
pětistupňová
škála)
a sociodemografické otázky (pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnanost). Respondentů jsme se dále dotazovali,
zda se léčí s nějakým onemocněním. Sběr dat probíhal v domácnostech respondentů. Zpracování dat
proběhlo v programu SASD.
Výsledky ukazují významné zastoupení depresivní poruchy u cílového souboru – 6,62 %. Romské
ženy trpí depresivními poruchami významně častěji než muži (p < 0,01, X2 = 7,446). Souvislost mezi
věkem a výskytem depresivních poruch nebyla prokázána (p = 0,179), stejně jako vztah mezi zaměstnaností
a depresivními poruchami (p = 0,179). Respondenti, kteří se léčí na nějakou nemoc, zároveň trpí ve zvýšené
míře depresivními poruchami (p < 0,01, X2 = 7,605). Rovněž platí, že čím hůře hodnotí respondenti svůj
fyzický stav, tím častěji trpí depresivními poruchami (p < 0,001, X2 = 28,923). Podobná souvislost byla
zjištěna i mezi subjektivně pociťovaným psychickým stavem (p < 0,001, X2 = 33,209).
Ačkoli je patrné, že depresivní poruchy se u romské minority vyskytují významně častěji než
v případě majority, a to nejen v rámci našich výsledků, ale i v případě dalších evropských studií, je nutno
si uvědomit, že romská minorita patří mezi nejmarginalizovanější a sociální exkluzí nejvíce zasažené
skupiny. Je proto otázkou, do jaké míry můžeme hovořit o depresivní poruše u Romů a do jaké míry je
tento stav ovlivněn socioekonomickou deprivací.
Abstract
The article aims at describing incidence of depression in connection with selected variables in the
research set of the Roma minority in South Bohemian Region.
The study was implemented in 2014-2015 in Roma minority in South Bohemian Region.
The answers were anonymous. N=302, with equal representation of genders and different social statuses.
The research tool consisted of a structured interview conducted by trained interviewers, including Zung
self-rating depression scale, (SDS), a question concerning self-rating of physical and mental condition
(five-point scale in both cases) and socio-demographic questions (gender, age, education, employment).
We also asked the respondents whether they are treated for any disease. The data collection took place in
the respondents' homes. The data were processed in SASD program.
The results show significant incidence of depression in the target set: 6,62 %. Roma women suffer
from depressive conditions significantly more often than men (p< 0,01, X2 =7,446). Connection between
the age and the incidence of depressive conditions was not demonstrated (p=0,179)+ the same applies to
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connection between employment and depressive conditions (p=0,179). The respondents who are treated
for some disease suffer from depressive conditions at increased degree (p< 0,01, X2 =7,605). It also applies
that the worse the respondents' evaluation of their physical condition, the more frequent their depression
conditions (p< 0,001, X2 =28,923). Similar connection was found also for subjectively perceived mental
condition (p< 0,001, X2 =33,209).
Although it is evident that depressive conditions occur significantly more frequently in the Roma
minority than in the majority, not only within our results but also in case of other European studies, it is
necessary to keep in mind that the Roma minority ranks among the most marginalized groups, most
strongly affected by social exclusion. The question is therefore to what degree we can speak of depression
in Roma people and to what degree that condition is affected by their socio-economic deprivation.
Klíčová slova
Depresivní poruchy, marginalizace, romská minorita, self-rating depression scale, socioekonomická
deprivace
Key Words
Depression, marginalization, Roma minority, self-rating depression scale, socio-economic deprivation

Úvod
V posledních letech, ruku v ruce se stoupajícím zájmem o minority a jejich specifika, přibývá studií
a publikací věnujících se různým zdravotním aspektům těchto skupin. Psychologická, respektive
psychiatrická součást však bývá akcentována spíše minimálně. V České republice dosud nebyl realizován
plošný výzkum, který by se zabýval tématem psychického stavu romské minority. To vede k různým
domněnkám a mýtům ze strany laické i odborné veřejnosti (Mikuš, 2008).
Jedním z důvodů může být relativně špatná dostupnost výzkumného souboru. Ačkoli odborné
odhady uvádějí v České republice asi 300 tisíc zástupců romské minority, k romské národnosti se jich hlásí
pouze minimum (Hlaváček, 2014). Jediným eticky relevantním způsobem výzkumného pohledu
na zařazení romské minority do výzkumného souboru je tak sebeidentifikace (Jakoubek a Hirt, 2005).
Dalším problémem může být skutečnost, že psychologické testy jsou standardizovány na českou, nikoli
romskou populaci. Romové rovněž netvoří homogenní skupinu, jednotlivé subetnické skupiny jsou velmi
rozdílné (Mayall, 2004).
Nejvýraznější problém ale shledáváme ve skutečnosti, že mnohdy není reflektován rozdíl mezi
faktory etnicity (tzn. sebeurčení své etnicity jako romské) a faktory sociální situace (tzn. především život
v podmínkách sociální exkluze, který se významné části romské populace u nás týká). Mezi romskou
populací je ve srovnání s majoritou vysoký podíl marginalizovaných, chudých a nezaměstnaných osob
a tyto faktory mohou významně ovlivňovat výskyt depresivity (Kirmayer, 2001) a (Cattel, 2001).
Cílem příspěvku je popsat výskyt depresivních poruch ve vztahu k vybraným proměnným
u výzkumného souboru romské minority v Jihočeském kraji.
Depresivní porucha závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Představuje
velmi časté psychické onemocnění (Racková a Janů, 2008). V Evropě prodělá během života depresi asi 13
% osob (Zeman, Jirák, 2010). Analýza výskytu depresí v České republice EHIS uvádí, že depresí
v posledních 12 měsících trpělo celkem 3,9 % osob, ženy (5,4 %) častěji než muži – 2,2 % (Daňková,
2008). Ve srovnání s ostatními sledovanými zeměmi se jedná spíše o údaj nadprůměrný. V posledním roce
navštívilo psychologa či psychoterapeuta 2,7 % dotazovaných a stejný počet osob užívá léky
na depresivní poruchy.
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Symptomy depresivní poruchy jsou prokazatelně provázány s materiální deprivací, stejně jako
s dlouhodobou nezaměstnaností, která navíc zhoršuje průběh již existující depresivní poruchy (Bobak
et al., 2006) a (Buchtová, Šmajs a Boleloucký, 2013).
Zahraniční studie z různých evropských zemí se shodují v tom, že výskyt depresivních poruch
je v případě romské populace významně vyšší než v populacích majoritních a situace je ještě výrazněji
akcentována v případě romských žen (Lehti a Mattson, 2001), (Parry et al., 2004), (Goward, Repper,
Appleton a Hagan, 2006) a (Gyukyts et al., 2000). Carrasco-Garrido et al. (2010) uvádí dokonce 21,5 %
výskytu depresivních poruch u romských žen ve Španělsku. Podobné výsledky pak ukazují studie zaměřené
na anxiózu. Zároveň je pak v případě romské minority signifikantně vyšší riziko sebevražd (Nesvadbová,
Šandera a Haberlová, 2009). Nesvadbová, Šandera a Haberlová (2009) zjistili, že léky
na spaní a na uklidnění užívá až 17 % sociálně vyloučených Romů a Romek v českém prostředí.
Goward, Repper, Appleton a Hagan (2006) identifikovali, že proměnné, které se na takto vysoké
prevalenci podílejí, jsou především socioekonomického charakteru. Cemlyn a Greenfields (2009) uvádějí
konkrétně vysokou míru nezaměstnanosti v romských komunitách spolu s užíváním návykových látek.
V romských komunitách je dále častější rezignovaný pohled na život a zdraví a stres (Dion, 2008).
Častěji jsou také využívány negativní copingové strategie, jako je kouření či užívání alkoholu
(Derrington, 2007). Výše popsané projevy jsou obecně typické pro marginalizované skupiny (Cleemput,
2010). Tyto také nedisponují dostatečnou informovaností o psychologických a psychiatrických službách
(Goward, Repper, Appleton a Hagan, 2006). Marginalizovaní mají sníženou schopnost seberegulace,
což může mít negativní vliv na nadměrnou konzumaci potravin, návykových látek, ale i preventivní aktivity
(Baumeister et al., 2005).
Tibenská (2008) upozorňuje na to, že to, co se u romské minority navenek laikům jeví jako úzkostně
depresivní porucha, je často jen vyjádření důsledku přetížení, především pak u romských žen, které mají
často na starost péči o děti a domácnost, ale i shánění finančních prostředků k obživě. Romské chápání
duševní „normality“ je širší a zahrnuje i reakce, které majorita vnímá již jako patologické.

1 Metoda
Vlastní výzkum byl realizován v letech 2014-2015 u anonymního souboru romské minority
v Jihočeském kraji, N = 302, rovnoměrně zastoupeného z hlediska pohlaví (49,7 % mužů a 50,3 % žen)
a různého sociální postavení – tzn. nezaměstnaných, osob v invalidním důchodu a osob na rodičovské
dovolené bylo 75,4 %, zbytek respondentů byli zaměstnanci a OSVČ. Podmínkou účasti ve výzkumu byl
věk vyšší než 18 let. Z hlediska členění souboru podle věku převládali respondenti mladších věkových
skupin (18-29 let) – 43,8 %, ve věkové kategorii 30-39 let bylo zastoupeno 26,2 %. Na začátku výzkumu
byla respondentům položena otázka, zda se cítí být Romy. Respondenti byli výhradně zástupci subetnické
skupiny slovenských Romů, kterých je v České republice více než 80 % ze všech sub-etnických romských
skupin (Davidová et al., 2010). Výzkumný soubor byl vybírán metodou snow ball. Účast respondentů byla
dobrovolná a podmíněná informovaným souhlasem.
Jako výzkumný nástroj byl použit řízený rozhovor s využitím proškolených tazatelů. Tento
zahrnoval sebeposuzovací stupnici deprese podle Zunga (self-rating depression scale, SDS), otázku týkající
se sebehodnocení fyzického a psychického stavu (v obou případech pětistupňová škála) a sociodemografické otázky (pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnanost). Respondentů jsme se dále dotazovali, zda se
léčí s nějakým onemocněním, a pokud ano, tak s jakým. Sebeposuzovací Zungova stupnice obsahuje
celkem 20 otázek ve formě výroků o aktuálním psychickém a fyzickém stavu respondenta s variací
odpovědí na čtyřstupňové škále. Sběr dat probíhal v domácnostech respondentů. Ke zpracování dat došlo
v programu Statistická analýza sociálních dat (SASD, verze 1.4.10.), kde byl realizován první až třetí
stupeň třídění. Statistické souvislosti byly testovány dle charakteru sledovaných znaků. Standardně byl
využíván test chí-kvadrát dobré shody, kdy testování bylo prováděno pro hladinu významnosti α < 0,05.
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Dále byly v oprávněných případech provedeny výpočty Spearmanova koeficientu, Wallisova koeficientu,
příp. Cramerova koeficientu.

2 Výsledky
SDS je sycena 20 základními položkami, kterým respondenti přidělovali různé bodové hodnoty.
Pro potřeby vyhodnocení byla provedena konverze součtů bodů na SDS index. Na jeho základě byl
formulován očekávaný/pravděpodobný klinický nález o následující stupnici: 1) SDS index méně než 50 normální stav, nejeví známky depresivní poruchy, 2) SDS index 50–59 - přítomny známky minimální nebo
lehké depresivní poruchy, 3) SDS index 60–69 - přítomna středně těžká až těžká depresivní porucha, 4)
SDS index 70 a více - přítomna těžká až extrémně těžká depresivní porucha. Aby bylo možné říci, že
respondent trpí klinicky detekovatelnou depresivní poruchou (klasifikovatelnou dle MKN - 10), je třeba,
aby odpověděl kladně (tj. 3-4 body) na dvě z otázek 1, 10, 20 a dále pozitivně hodnotil (tj. 3-4) příznaky
v otázkách 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, tak, aby naplnil celkově minimálně 4 příznaky. Výsledky ukazují
významné zastoupení depresivní poruchy u cílového souboru, a to 6,62 %. Vzhledem k malému počtu
pozorování v části od 60 bodů byly z důvodu umožnění aplikace robustnějších testů významnosti sloučeny
položky 2,3 a 4 do jedné. Výsledkem byl vznik 2 základních stupňů škály – 1) nejeví známky depresivní
poruchy (index méně než 50) a 2) jeví známky depresivní poruchy (index 50
a více). Takto redukovaný znak byl posléze testován z hlediska pohlaví, věku, zaměstnání, zdravotního
stavu a subjektivně posuzovaného fyzického a psychického stavu.
Výsledky testování těchto proměnných ukazuje tab. 1. Signifikantní hodnoty jsou označeny tučně.
Tab. 1: Testování hodnoty SDS indexu s vybranými proměnnými
Stat. hodnoty
proměnná

p

X2

pohlaví

< 0,01

7,446

věk

0,179

zaměstnanost

0,179

Léčba s vybraným onemocněním *

< 0,01

7,605

sebehodnocení fyzického stavu

< 0,001

28,923

sebehodnocení psychického stavu

< 0,001

33,209

Zdroj: vlastní výzkum
Poznámky: *jednalo se o pestrou škálu různých onemocnění, především diabetes, kardiovaskulární
onemocnění a onemocnění pohybového aparátu
Z testování souvislostí mezi výskytem depresivních poruch a pohlavím vyplývá, že romské ženy
trpí depresivními poruchami významně častěji než romští muži. Další testovanou souvislostí byla vazba
věku na výskyt depresivních poruch. Porovnání četností výskytu depresivních poruch v romské populaci
z hlediska věku sice vykazuje stoupající tendenci s přibývajícím věkem, avšak pro malý počet pozorování
zejména v nejvyšší věkové skupině 70 a více let (4 pozorování) je síla testu výrazně oslabena. Souvislost
mezi věkem a výskytem depresivních poruch nebyla prokázána. V rámci výzkumu se nepodařilo prokázat
ani statisticky významný vztah mezi zaměstnaností a depresivními poruchami. Nelze tedy tvrdit, že neza-
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městnaní Romové trpí ve větší míře depresivními poruchami než Romové, kteří vykonávají nějaké
povolání.
Z analýzy vyplynulo, že respondenti, kteří se léčí na nějakou nemoc, zároveň trpí ve zvýšené míře
depresivními poruchami. Rovněž platí, že čím hůře hodnotí respondenti svůj fyzický stav, tím častěji trpí
depresivními poruchami. Podobná souvislost byla zjištěna i mezi subjektivně pociťovaným psychickým
stavem. Tab. 2 podrobněji rozepisuje odpovědi na tuto otázku.
Tab. 2: Jak se cítíte psychicky?
odpověď

N

%

velmi dobře

55

19,3

dobře

101

35,4

průměrně

84

29,5

špatně

32

11,2

velmi špatně

13

4,6

celkem

285

100,0

Zdroj: vlastní výzkum
Pozn. – Na otázku odmítlo odpovědět 17 respondentů z celkového počtu oslovených

3 Diskuze
Studie hodnotila výskyt depresivní poruchy a vybrané faktory, které tento výskyt ovlivňují, u 285
respondentů z romské minority v Jihočeském kraji pomocí sebeposuzovací stupnice deprese podle Zunga.
Výsledky ukázaly, že soubor vykazuje mimořádně vysoký podíl depresivních poruch ve srovnání
s majoritní populací. V tom se neliší od ostatních podobných výzkumů realizovaných u romské minority
v zahraničí (srov. např. Parry et al., 2004). V České republice je celoživotní prevalence deprese v běžné
populaci odhadována na 5-16 %. Praktický lékař může ve své denní klientele očekávat asi 10 %
depresivních nemocných (Laňková, Raboch, 2013).
Zajímavé informace přineslo testování skóru SDS s vybranými proměnnými, kde se ukázaly určité
odlišnosti oproti majoritní populaci. Zatímco shodný je vyšší podíl depresivních žen, což je ukazatel obecně
typický (srov. např. Nolen-Hoeksema, 2001), u ostatních proměnných nebyl v případě romské minority
zachycen signifikantní vztah, ačkoli studie u majoritní populace na něj poukazují. Ženy v běžné populaci
trpí depresí přibližně 2× častěji než muži a celoživotní prevalence obecně udává do 20% (Laňková, Raboch,
2013). Ačkoli majoritní populace vykazuje vyšší míru depresivity u seniorské populace (Holmerová et al.,
2006), u našeho souboru jsme tuto souvislost neprokázali. Vyšší věková skupina ale byla v rámci našeho
výzkumu velmi málo početně zastoupená, protože populační strom romské minority je opačný než
v případě české populace (Davidová a kol., 2010). Stejně tak nebyla prokázána souvislost
s nezaměstnaností, která je obecně považována za jednu z významných proměnných korelujících
s výskytem depresivních poruch (Howe et al., 2012). Důvodem může být vysoký výskyt nezaměstnanosti
v romských komunitách, který pak může snižovat stigmatizační pocity a do určité míry se stávat normou
(Gabal, 2006).

3.1 Omezení studie
Výzkumy depresivní poruchy, případně dalších psychických potíží v romské minoritě, jsou
ve většině případů subčástí širšího výzkumného záměru založeného na posuzování celkového zdravot-ního
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stavu, případně dalších dílčích potíží. Depresivní porucha je zjišťována obvykle jedním (na českou
populaci) standardizovaným dotazníkem, případně je doplněna o několik sebeposuzovacích otázek.
Výzkumy nejsou zaměřeny na diferenciální diagnostiku depresivní poruchy, a proto mohou podávat
falešně pozitivní výsledky. Podobně tomu bylo v případě našeho výzkumu.
Případná nesrozumitelnost otázek pro respondenty byla eliminována proškolenými tazateli.
V případě některých otázek došlo k omezení s ohledem na sociodemografická specifika romské minority
– např. starší věkové skupiny jsou méně zastoupené s ohledem na výrazně kratší průměrnou délku dožití.
(srov. např. McKee, 1997).

Závěr
Romská minorita vykazuje vyšší míru depresivní poruchy ve srovnání s majoritou. Otázkou je,
do jaké míry jsou tyto výsledky zapříčiněny etnickými charakteristikami a interními faktory, jako například
dědičností, a do jaké míry se jedná o kumulaci nepříznivých vnějších faktorů, jako je chudoba,
marginalizace a socioekonomická deprivace spolu s nízkou mírou informovanosti a využíváním odborných
služeb (Matulayová a Matulay, 2002). V této oblasti by bylo vhodné posílit cílené intervence preventivního
charakteru.
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Krátké zamyšlení nad předsudky a jejich kořeny
(nejen) s Gordonem W. Allportem
Brief Reflection on Prejudices and their Roots
(not only) with Gordon W. Allport
Diana Černohorská

Abstrakt
Ve svém příspěvku se věnuji problematice předsudků, představuji a krátce analyzuji zejména
některá zjištění klasika v této oblasti Gordona Allporta. Zabývám se samotným pojmem, kde vedle
charakteristiky základních Allportových východisek uvádím i některé další alternativy, s nimiž se můžeme setkat v odborné literatuře. Pozornost zaměřuji více na vznik a rozvoj předsudků v průběhu ontogeneze
než na teoretické rozpracování dané kategorie. Kladu do popředí zásadní roli emocí v tomto procesu,
význam dalších proměnných jako potřeba konformity, nápodoby a identifikace, zejména u dětí
v souvislosti s pronikáním předsudků do struktur myšlení a prožívání. Allport již ve své době nabízel více
možností analýzy redukce předsudků, které zůstávají aktuální i dnes (zde poukazuji na souvislost
předsudků s hierarchickým myšlením, kterou zdůrazňoval a dokládal výzkumy). Vyzýval k respektu
k osobnosti druhého, ke snaze pochopit jeho motivy a jednání. Vedle zásadního významu rodiny
neopomíjel ani význam institucí, především vzdělávacích. Věřím, že důkladnější poznání pozadí vzniku
a projevů předsudků může napomoci hlubší analýze a pochopení vlastních předsudků i obecněji předsudků
naší kultury. Své pojednání zakončuji několika myšlenkami filosofů, které nás vyzývají
k dialogu.
Abstract
My reflection is devoted to the concepts of prejudices and their roots. I describe and analyse
especially selected findings of the classic of this area Gordon Allport. I describe the term (especially from
Allport's point of view) and outline several other concepts of prejudices that we can find in literature.
I focus more on the roots and development of prejudices in the process of ontogeny. I enhance the crucial
role of emotions in this process and the role of other significant cathegories as the need for conformity,
imitation and identification. G. Allport emphasized also various possibilities of the reduction of prejudices. Many of them remain actual. (I point out the relationship between the parents' prejudices and
hierarchical thinking in the process of education). He called for respect to the personality of the other,
seeking and understanding his/her motives and behavior. Except the crucial influence of the family he did
not neglect the influence of institutions, especially the educational ones. I would also like to answer this
challenge a little. I believe that deeper understanding of the process of creation and keeping of prejudices
can help analyze our own prejudices and the prejudices of our culture. I close my reflection with several
thoughts of philosophers who call us to dialogue.
Klíčová slova:
Vývoj, předsudek, konformita, identifikace, role, skupina, emoce, úsudek, hodnoty, dialog
Key words:
Prejudice, conformity, identification, role, group, emotions, judgment, values, dialogue

Velice zjednodušeně můžeme říci, že předsudek je 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.
188

Někdy se to dokonce může povést – pokud se odhodlaný člověk 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.
Co je to předsudek? V tomto pojednání se nejvíce opírám o poznání 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 mezi-lidské 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?
Zpět tedy k předsudku jako pojmu. 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). 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 nepřá-telský 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.18
American Heritage např. uvádí význam: „záporný soud nebo mínění vytvořené neobjektivně
(nespravedlivě, nečestně...) nebo bez znalostí faktů (př. chlapec s předsudkem vůči neznámým jídlům)“. 19
Ačkoliv v tomto pojednání využívám zejména Allportovu terminologii, ráda bych na tomto místě
pro rozšíření pohledu uvedla několik definic Karla Hnilici, který se pojmovému vymezení předsudků
a příbuzných konceptů podrobně věnuje ve své publikaci Stereotypy, předsudky, diskriminace.
Část citovaných výzkumů je staršího data, ale podstata předsudků se v průběhu desetiletí nijak
významně nemění, proto se domnívám, že mohou dobře posloužit při orientaci. Hnilica píše: „Dnes vedle
sebe existují v sociální psychologii různé tradice, které používají stejné klíčové konstrukty, tj. postoje
a předsudky, avšak řeší odlišnými metodami zčásti odlišné problémy. Každá z nich vede k jiné definici
předsudku.“20 Pro tradici, spojenou s hledáním typických atributů asociovaných s různými sociálními
kategoriemi, zdůrazňuje negativní valenci předsudku (příslušníci určité kategorie jsou např. pokládáni za
líné, neinteligentní).21 Jiná tradice, interpretuje předsudky jako přesvědčení, že příslušníci minorit a stigmatizovaných skupin mají odlišné ekonomické, morální a další hodnoty a také jiné zvyky a tradice. 22
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Předsudek pak v této tradici může znamenat, že mezi hodnoty, vlastní minoritní skupině, nepatří vzdělání
nebo pracovitost. Další tradice chápání předsudku, kterou Hnilica popisuje a dokládá experimentálními
pracemi Thus,23 se nezabývá tolik obsahem předsudku, ale spíše behaviorálními intencemi, asociovanými
s různými sociálními kategoriemi. Pak je předsudek intencí chovat se např. k příslušníkům minority
(Hnilica danou skupinu nazývá také podnětovou kategorií) negativním způsobem (odmítnout jim
pohostinnost nebo občanství v dané zemi apod.).
Specifika dopadu předsudků na vztahy a komunikaci mezi kulturami nalezneme např. v publikaci
Jana Průchy Interkulturní psychologie. Téměř všichni autoři, mapující oblast předsudků, se shodují v tom,
že jejich základem a podmínkou je jinakost. Při srovnávání kultur je jinakost velice zřetelná a mnoho
postřehů a analogií lze využít i při sledování projevů předsudků mezi méně odlišnými skupinami
(příslušníky stejné kultury).
Více pozornosti bych nyní ráda věnovala vývojovým aspektům vzniku předsudků v průběhu
ontogeneze, zejména v jejích prvních etapách, protože předsudek v dítěti zakoření velice záhy. 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 situaci máme před sebou člověka, který je
(uvědoměle či neuvědoměle) k určité skupině loajální a vůči jiné se vyme-zuje, 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 člověka být součástí určitého společenství.
Co „vyživuje“ naše předsudky? Již Allportova definice mluví o „emocionálním nádechu předsudku“
– zamyšlení nad rolí emocí se tedy nevyhneme. Emoce, ačkoliv již poměrně podrobně popsané a
zpracované v psychologické literatuře, představují pojmově těžko uchopitelný fenomén. Kořeny emocí
sahají před dobu, kdy jsme začali poznávat život rozumově, vědomě. Na počátku ontogenetického vývoje
nám stačí emoční dimenze libost – nelibost. Dítěti se něco líbí a něco nelíbí. Obvykle dává obojí dostatečně
výrazně najevo. V prvních měsících se mu pečující osoba obvykle snaží vyhovět a libé emoce dítěte jsou
odměnou pro obě strany. Jak měsíce plynou, dítě se také učí vyhovět své pečující osobě. Napodobuje ji.
Přejímá
její
gesta,
slova,
postoje,
názory
–
a
předsudky.
Příslušnost
k vlastní skupině je zásadní pro přežití jedince. Vytváří „předivo zvyků“, které důvěrně známe a které
se liší od zvyků jiných. I když nám narušení našich zvyků nebo konfrontace se zvyky odlišnými může
přinést zpočátku nepříjemný pocit, Allport nás ujišťuje, že „postoje, stranící vlastní nebo referenční skupině
nutně nevyžadují, aby postoje vůči ostatním skupinám byly antagonistické – i když nepřátelství často
znamená utužit soudržnost vlastní skupiny. Úzké okruhy loajality mohou být bez jakéhokoli konfliktu
doplněny okruhy širšími. Tento příznivý stav nenastává příliš často, ale z psychologického hlediska
tu taková slibná možnost vždy je“.24
Jak vytvářet prostor pro tuto slibnou možnost?
Příslušnost k vlastní skupině vytváří konformitu. Tato konformita je přímo provázaná s (přinejmenším emocionálním) přežitím, takže je hluboce vetknuta do lidské psychiky. Allport používá i pojem
„identifikace“ pro vyjádření procesu, v němž někdo emocionálně splyne s ostatními. Říká také, že je téměř
nemožné popsat hloubku a subtilnost toho, co se odehrává. Dítě prostřednictvím identifikace napodobuje i
svalové napětí a držení těla. I v rodině bez láskyplné atmosféry dítě chování rodičů imituje, protože mu to
dodává jistotu. Naše psychika takto funguje a být dobrým vzorem je obrovskou odpověd-ností, kterou vůči
23
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svým dětem máme. U společenských hodnot a postojů dítě nemá na vybranou – samo se zorientovat
nemůže, musí přebrat postoj svých rodičů nebo vychovatelů. Přesto dítě není věrným obrazem svých
rodičů, co se týče kulturních tradic širší skupiny. Rodiče jednak předávají svým dětem své vlastní verze
kulturních tradic, které mohou odrážet jejich osobnostní specifika, jednak vlastní zkušenost dítěte někdy
zpochybní jeho východiska. Například ho hluboce osloví nějaký příslušník „nežádoucí“ skupiny.
Na tomto místě bych uvedla dva příklady, kterými Allport ilustruje vznik určitého postoje (který se
může stát základem předsudku) a ve druhém příkladu pak jeho „zánik“:


„Vzpomínám si, že v útlém dětství jsem cítil silný odpor vůči lidem, kteří měli opačné názory
a pocity než moji rodiče. Ti o takových věcech často hovořili u večeře. Myslím, že to byl jejich
sebejistý tón hlasu, když vyjadřovali své přesvědčení a odsuzovali své oponenty, co mě přesvědčilo
o jejich nepřekonatelné moudrosti“.25



„Vnitřně jsem se vzbouřil. Konečně jsem se zbavil pout – třídních předsudků, které jsem získal
od svého otce. Na nějaký čas jsem přešel do druhého extrému – měl jsem naléhavou potřebu stýkat
se s lidmi všeho druhu, všech ras, nejrůznějších vyznání, náboženství, všech tříd“.26

Dalším „pokladem“, který bych ráda vynesla z „Allportovy pokladnice“, je vztah míry předsudků a
typu výchovy. Allport cituje několik výzkumů, které jsou věnovány této oblasti.27 Autoři stanovili míru
předsudků u dětí ze čtvrtých až šestých tříd vůči menšinovým skupinám. Pak oslovili matky se žádostí
o popis jejich typických výchovných praktik. Matky dětí s předsudky výrazně častěji uváděly například
názory, že to nejdůležitější, co se dítě může naučit, je poslušnost, dítě by nikdy nemělo před rodiči nic tajit,
mají raději dítě tiché než hlučné. Allport společně s citovanými autory vyvozuje, že „pervazivní rodinná
atmosféra dítě rozhodně orientuje určitým směrem; že položí základy pro skupinové předsudky, je velmi
pravděpodobné zvláště u domova supresivního, tvrdého nebo kritického. Celkem s jistotou lze
předpokládat, že matky, které svou filozofii výchovy dítěte popsaly v dotaznících, realizují své představy
v praxi. Je-li tomu skutečně tak, měli bychom pádný důkaz, že větší pravděpodobnost výskytu předsudků je
u dětí vychovávaných matkami, které tvrdě vyžadují poslušnost, dusí dětská hnutí mysli a tvrdě vyžadují
kázeň. Co taková výchova udělá s dítětem? Donutí ho zaujmout obranný postoj. Dítě si musí bedlivě hlídat
hnutí mysli. Nejenže po nich následuje trest, pokud jsou v rozporu se zvyklostmi a pravidly rodičů, což velmi
často jsou, ale dítě má v takové chvíli pocit, že je mu odnímána láska. Když ho láska opustí,
je osamělé, vydáno napospas, sklíčené. Dítě začne ostražitě sledovat známky rodičovského souhlasu
či nesouhlasu. To oni mají moc, to oni mu dají či odepřou svou podmíněnou lásku. Směrodatnou hybnou
silou v životě dítěte je moc a vůle rodičů.
Jaký je výsledek? Dítě se takto především učí, že lidským vztahům nevládne důvěra a tolerance, ale
moc a autorita. Scéna je tudíž připravena pro hierarchické nazírání společnosti. Rovnost ve skuteč-nosti
neexistuje. A důsledky jsou ještě hlubší. Dítě nedůvěřuje svým hnutím mysli: nesmí se vztekat, nesmí být
neposlušné. S takovými zly musí bojovat někde uvnitř. Prostou projekcí se dítě začne bát ošklivých hnutí
mysli u ostatních – určitě mají temné úmysly, jejich hnutí mysli dítě ohrožuje, nelze jim důvěřovat. Jestliže
tento styl výchovy připravuje půdu pro předsudky, zdá se, že opačný způsob vytváří predispozice pro
toleranci. Dítě, které cítí, že je někdo chrání a miluje, ať dělá cokoli, kterému rodiče nedávají najevo svou
moc (obvykle ho trestají tak, že ho přimějí, aby se stydělo, ne tak, že mu dají na zadek), si osvojuje základní
představu rovnosti a důvěry. Protože na něm nikdo nechce, aby potlačovalo svá hnutí mysli, je tu menší
pravděpodobnost, že je bude promítat do druhých, že si bude pěstovat podezřívavost, strach
a hierarchický pohled na lidské vztahy.“28
25
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Tuto dlouhou citaci jsem uvedla jako výzvu k zamyšlení a diskusi, zda a jak míra předsudků souvisí
se způsobem výchovy. Allport zde podle mého názoru používá výstižné popisy, obrazy, příklady. Pojmy
autorita, moc a na druhé straně tolerance, přijetí (ve výchově i dalších oblastech), jsou stále palčivé a
aktuální. Dnes se zřejmě mluví více o nebezpečích extrémní tolerance, resp. nenastavení žádoucích hranic
dětem. Tyto jevy bývají pokládány za reakci na Allportem popisovaný autoritativní přístup, ovšem v
praktickém životě kolem sebe vidíme, že vyváženost se hledá a nalézá obtížně. Předpokládám, že my, kteří
čteme tento článek, již určitým směrem také působíme na děti, mladší generaci. Jakou míru
a podobu autority – a tolerance – vidíme ve výchově jako optimální?
Vývoj předsudečného smýšlení nevyžaduje hned „slovní visačky“, které jsou postupně připevňovány na jednotlivé skupiny (vlastní a cizí, žádoucí a nežádoucí). Již emoční predispozice rodičů tvoří
psychické ovzduší, které vede k rozvoji podobných emočních dispozic u dítěte. Allport, ačkoliv přiznává
rodině zásadní roli ve formování dítěte a jeho předsudků, nepokládá další instituce, které vstupují do života dítěte, za bezvýznamné v této oblasti. Ponechává prostor pro školu, církev a stát, které – „by neměly
upustit od praktikování a výuky principů demokratického života. Jejich společný vliv by mohl přinejmenším uvést do života další vzor, jímž by se mohlo dítě řídit. Kdyby se jim podařilo přimět ho, aby zapochybovalo o svém hodnotovém systému, šance na vyzrálejší řešení konfliktu by byly větší, než když se žádná
pochybnost nikdy neobjeví“.29 Taková výzva může mít v našich podmínkách stále nádech kontroverze,
neseme v našem veřejném prostředí stále různá břemena – přesto ji uvádím k zamyšlení.
Posledním z Allportových zjištění, které bych zde ráda uvedla a tím otevřela další diskusi, je jeho
poznání, že kognitivní proces obecně je u lidí s předsudky jiný než u lidí tolerantních. V předsudcích
určitého člověka se zřejmě nejedná pouze o jeho postoj vůči specifické skupině; „mnohem pravděpodobnější je, že se v nich obráží celý jeho způsob smýšlení o světě, ve kterém žije. Výzkumy za prvé ukazují,
že člověk s předsudky si obecně libuje v úsudcích „buď-anebo“. Stejně jako dělí do dvou skupin ve svých
úvahách o skupinách, dichotomizuje i v úvahách o přírodě, zákonech, morálce, mužích a ženách.
Za druhé, diferencované kategorie v něm vzbuzují nepříjemné pocity; má raději kategorie monopolistické,
způsob jeho uvažování je proto strnulý. Své mentální sklony mění jen s obtížemi, tvrdošíjně lpí na starých
cestách uvažování...“.30 Bude člověk s takovým přístupem přístupný změně svého uvažování?
Jednu z nadějných cest k redukci předsudků vůči odlišným skupinám podle některých výzkumů
představuje hypotéza kontaktu, jejímž původním autorem je rovněž Allport. Tato teorie tvrdí, že za určitých podmínek může kontakt mezi skupinami odlišnými rasově či etnicky snižovat předsudky působící
v těchto skupinách31. Tyto podmínky zahrnují přibližně shodný status skupin, kooperaci pro společný cíl,
dobrovolnost kontaktu, podporu nadřazené instituce. Ačkoliv výzkumy nepotvrzují jednoznačně pravdivost této hypotézy, což je částečně způsobeno velkou variabilitou situací kontaktu, dávají určitou naději, že
za dodržení potřebných podmínek setkávání odlišných skupin snižuje anxietu a může přispět k redukci
předsudků.
Toto krátké pojednání o předsudcích bych ráda zakončila několika myšlenkami filozofů dialogu.
Buberův „Ty“ nebo Lévinasova „tvář druhého“ na hlubší rovině oslovuje všechny lidi bez rozdílu. Dialog
jako cestu k hlubšímu vzájemnému porozumění najdeme např. v dílech Martina Bubera, Emmanuela
Lévinase; vzpomeňme ještě Franze Rosenzweiga. Společně s J. Koskem, který přínos filozofie dialogu
k problematice předsudků velmi výstižně popsal ve své publikaci Právo na předsudek, lze říci, že pokud
chceme stavět mosty k druhým, jak nás filozofie dialogu vybízí, musíme pečovat především o svůj břeh,
o jeho stabilitu a spolehlivost. Druhá strana s 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
29
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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.
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Konference s mezinárodní účastí:

Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století
Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně
psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají
u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV.
Je zaměřena na bohaté zkušenosti s aplikací SPV a na vývoj a současné trendy využití SPV v oblastech
aplikované psychologie a dalších oborech.

Konference a workshopy se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 10:00 hodin
v prostorách Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.
Odbornou záštitu nad konferencí převzal doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Vystoupí oslovení „invited
speakers“ a v programovém kolegiu přijali účast další odborníci z oblasti psychologie a aplikace SPV
v příbuzných oborech.
Plánovaná témata konference:







Historie a současnost sociálně psychologického výcviku
Teoretická východiska sociálně psychologického výcviku
Metodické postupy v sociálně psychologickém výcviku
Možnosti využití sociálně psychologického výcviku v jednotlivých oblastech osobnostního rozvoje
Moderní trendy a elektronické prvky v SPV
Perspektivy dalšího uplatňování a vývoje sociálně psychologického výcviku

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě. Z vybraných příspěvků
bude následně vydána monografie.
Termín přihlášek na konferenci:
Aktivní účast:
- do 30. 4. 2017 uvítáme oznámení o tématu plánovaného příspěvku – název (pro dotvoření
programové skladby) na adresu: stasenkova@vsaps.cz
- do 15. 8. 2017 zaslání abstraktu pro programový katalog konference
Pasivní účast:
- přihlášení do 31. 8. 2017.
Podrobné informace a přihláška budou dostupné z: http://www.vsaps.cz od 1. 4. 2017.
Za Programové kolegium zve
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs
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