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Vážené kolegyně, kolegové, studenti i zájemci o budoucí studium, přátelé z řad
veřejnosti, kteří máte zájem o problematiku aplikované psychologie.
Již více než 60 dnů jsme v novém roce, vlastně již přímo na počátku jara – co více si můžeme
přát? Nedívejme se zpět, psychicky to příliš vyčerpává, a to bez ohledu na věk.
Proč vléci svůj „batoh“ a přitom naříkat? Není to jen náš strach z budoucnosti, z toho, co
nevíme? O minulosti můžeme naopak hovořit, připomínat, dokládat, jenže to, kam
směřujeme je budoucnost. Sami na sobě tak můžeme pozorovat, zdali bydlíme v uzamčeném
domě minulosti, či jsme na Cestě. Dívat se dopředu, a nejen nazpět, je příznak tvořivého
myšlení.
A ještě na jedno nezapomínejme. Jsme tam, na co myslíme. Pokud nejsme tam, kde jsme,
nejsme ani tam, na co myslíme.
Nové číslo Newsletteru se Vás dnes v úvodu pokusí přivést k zamyšlení nad problematikou
souvislosti tolerance a ghetta. V další části se můžete opět začíst do slavných metalogů
G. Batesona, dnes na téma: Proč vzniká nepořádek, nebo do pokračování zamyšlení o předsudcích s G. W. Allportem. Přinášíme Vám také zajímavé informace o národní strategické
iniciativě Průmysl 4.0. a rady MUDr. Jana Cimického, CSc., který bude mít v aule VŠAPs
v Terezíně dne 22. 4. 2017 od 16 hodin přednášku na téma Stres a stresové selhávání.
V tomto Newsletteru se věnujeme i tématům studia, problémům v učení a myšlenkovým
mapám. Zavítáme také krátce do Izraele, do Bejt Terezín.
Ve fotoreportážích si můžete prohlédnout fotografie z 2. plesu VŠAPs a také z podzimních
přednášek v aule. Přinášíme aktuální informace ze života školy a představujeme dalšího
významného partnera vysoké školy, společnost Bohemia Cargo.
Pokračujeme v informování kam se obracet ohledně pramenů, literatury. Doporučujeme
Vám nové knihy, publikace a články k přečtení. Informujeme Vás o zajímavých veřejných
přednáškách, kurzech, konferencích a psychologických výcvicích, kterých se můžete zúčastnit
na VŠAPs i jinde.
I v tomto roce se těšíme na Vaše připomínky a upozornění na různé akce, o nichž je dobré
informovat i ostatní.
Hezké, klidné dny a úsměv na tváři Vám přeje

-redakceRedakční rada Newsletteru pracuje ve složení:
-

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

Zájemci o pravidelné zasílání Newsletteru
se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na www.vsaps.cz.
Naši vysokou školu najdete také na Faceboku.
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TOLERANCE A GHETTO
Pokud není to prvé, pak platí to druhé, a naopak! Tak tomu vždy bylo, je a bude. Chceme být
liberální, a také se tímto slůvkem hodně zaštiťujeme, jenže – co to pro mne osobně, znamená? Předně tolerovat druhého člověka, respektovat jeho názor, být svobodomyslný, klást si
cíl života do života samého a cestu k cíli vidět ve svobodné iniciativě a individuální tvořivosti.
To, že Ty můžeš být jiný (á), je zárukou Mé svobody, a to, že Já mohu být jiný (á) než Ty,
je zárukou Tvé svobody a odlišnosti. Jde o chválu různosti v Řádu.
Vedle nás ale budou stále lidé, mající tendenci prosazovat své (či lépe „naše“) přesvědčení
o apriorních hodnotách. Jen je třeba „maličkosti“ – vzdát se svobody a My to za tebe již vše
zařídíme, budeš mít po starostech. Tuto ideologii jsme všichni zažili a někdy se zdá, že i na ni
bohužel zapomínáme.
Být tolerantní, to neznamená akceptovat každý jiný názor, ale jednoznačné trvání na svém
stanovisku. Jde o výraz vyzrálosti osobnosti – ovšem s tím, že lze využívat k vyjádření svého
stanoviska pouze argumentační postoje, nikoliv zákulisní pomluvy, či dokonce vyhrožování
a fyzické napadání, mávání zbraněmi, ohrožování na životě.
Ghetto má ostatně značný symbolický význam. Jen pro zajímavost – s tímto pojmem se můžeme setkat již v roce 1516
v Benátkách. Ghetto se nazývala jedna část města, která byla
obehnána zdí, a do ní byli nastěhováni místní Židé (ghetto
znamená v italštině dílnu na střelný prach, v jejíž blízkosti se
tato dílna nacházela). Papež Pavel IV. v roce 1555 vydal bullu,
kterou nařídil povinnost Židů žít v oddělených částech měst
a rovněž povinnost nosit žlutou pokrývku hlavy, což bylo jen znovu potvrzení dřívějších
nařízení, zejména IV. lateránského koncilu z roku 1215.
Absence tolerance s sebou nese stálou potřebu někoho přesvědčovat o své pravdě, ono je
to – nám všem dobře známé – kdo nejde s námi, jde proti nám! A kdo nemá stejný názor
(a nenechá se přesvědčit), toho je nutno izolovat.
Ne nadarmo stále platí slova Goethova, který s nadsázkou řekl, že každý fanatik by měl být ve
třiceti letech ukřižován, protože z blouznivce, když zmoudří, se stane darebák.
Většina z nás se tak učí být tolerantní, i když uznávám, je to někdy k vzteku, poslouchat
druhého a nemít chuť mu vše vysvětlit se záměrem „já mám přece pravdu“. Jen tak lze
uchovat naši svobodu, být liberální, tolerantní, nechat druhého říci jeho názor, bez tendence
okamžitě a tvrdě jej přesvědčovat o své jediné Pravdě. Být netolerantní, to znamená vlastně
přispívat k budování ghetta, v němž se nakonec ocitne i onen netolerantní člověk. Klíčem
k prolamování ghetta je vzdělání, vědění – studium jako cesta k nadhledu, cesta ke svobodě
a toleranci.
Dechem žáků zachovává se svět.
Obrana je jen jedna: Cíl vidět ve svobodné iniciativě, svobodomyslnosti a individuální
tvořivosti. Jen tolerantní člověk je svobodný – a kde je svoboda a tolerance, tam nejsou
ghetta.
-Jiří Kučírek3

1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům
vysokoškolskou kvalifikaci k aplikaci psychologie a dalších
společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími
a zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České
republice, tak ve světě.
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie. Novinkou je možnost profilace
na Leadership lidských zdrojů a Personální management.
Studium probíhá následujícími formami:
 Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol.
Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožňují studentům získat i praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními
zaměstnavateli už v průběhu studia.




Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe.
Studium je rovněž tříleté, probíhá zčásti distanční formou
a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění
probíhají výhradně v mimopracovní době, především
o víkendech. Studující v kombinované formě studia mají navíc
k dispozici
zpracované
studijní
opory,
dostupné
v e-learningovém prostředí VŠAPs, které jim při studiu
pomáhají a nahrazují část kontaktu s vyučujícími.
Individuální studijní program, většinou také tříletý, s možností
uznání některých zkoušek. Je určený zejména pro studenty,
kteří se nemohou zúčastňovat výuky pravidelně
ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodů.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs:








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

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VŠAPs:
Přijetí ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. se řídí podle § 48 a § 49
Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách).
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Podmínky přijetí k bakalářskému studiu:
 Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání
zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního
vysvědčení).
 Podání platné přihlášky ke studiu: on-line nebo prostřednictvím přihlášky ke stažení na
www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni/.
 Včasné uhrazení administrativního poplatku 400,- Kč.
 Zaslání strukturovaného životopisu – formulář Europasu www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni/
 Zaslání motivačního dopisu / žádosti o přijetí – uveďte důvody ke studiu na Vysoké
škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4).
Průběh přijímacího řízení:
 Přijímací řízení probíhá na VŠAPs bez přijímacích zkoušek, na základě hodnocení
uchazečem předložených dokumentů.
 O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
rektorem pověřená komise, složená ze tří akademických pracovníků VŠAPs, která
předkládá své rozhodnutí ke schválení rektorovi VŠAPs.
 Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů
a náležitostí (viz výše) spojených s přihlášením ke studiu na VŠAPs. Vyrozumí uchazeče
o výsledku do 30 dnů od aktuálního dne uzávěrky přihlášek ke studiu na VŠAPs.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
Rektor VŠAPs vyhlásil 2. termín
přijímání přihlášek ke studiu na
akademický rok 2017/2018 na
prezenční a kombinovanou formu
studia studijního oboru Personální
a interkulturní management.

30.4.

Přihlásit se můžete na www.vsaps.cz
on-line do 30. dubna 2017.
Nově přibyla i možnost profilace na
Leadership lidských zdrojů a Personální management.

Využijte první možnost přihlášení ke studiu!
Těšíme se na Vás!
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE
2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium na
další dny otevřených dveří.
V prostorách
VŠAPs
na
adrese
Akademická 409, Terezín, Vás rádi
přivítáme v následujících dnech:

13. června 2017 (16 – 18 hod.)
a
12. září 2017 (16 – 18 hod.)
Přijďte se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá!
2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY z úřední desky a harmonogramu akademického roku
Zasedání orgánů VŠAPs:
- Rada pro vnitřní evaluaci VŠAPs: Praha, 5. 4. 2016, od 16:00 hodin
- Pedagogická rada: Praha, 14. 9. 2017, od 14:00 hodin
- Akademická rada: Praha, 7. 6. 2017, od 15:00 hodin
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:
- 1. termín konání SZZk: 13. – 14. července 2017
- 2. termín konání SZZk: 5. – 7. září 2017
Praxe pro studenty 3. ročníku prezenčního studia:
13. 2. – 12. 3. 2017
Promoce absolventů VŠAPs:
1. října 2017, od 10:00 hodin
Imatrikulace nových studentů:
1. října 2017, od 13:00 hodin

2.3. SETKÁNÍ A DISKUSE STUDENTŮ S MINISTERM FINANCÍ ČR V AULE VŠAPs
Studenti VŠAPs budou mít mimořádnou příležitost osobně se setkat
a diskutovat s ministrem financí ČR, Andrejem Babišem. Pan ministr
přijede do Terezína v sobotu 11. března 2017 a diskutovat se
studenty denního i kombinovaného studia v aule VŠAPs bude
od 13:00 do 14:30 hodin.
Využijte příležitosti osobního setkání a diskuse s Andrejem Babišem
na aktuální politická a ekonomická témata!
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2.4. TŘETÍ ROČNÍK SVOČ V AKADEMICKÉM ROCE 2016/2017
Třetí ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na VŠAPs v akademickém roce
2016/2017, se koná v pátek 19. května 2017.

Už jste se přihlásili do 3. ročníku studentské vědecké činnosti na VŠAPs?
UDĚLEJTE TO!
Připomínáme studentům, že předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení
soutěžní práce a její následná prezentace před příslušnou komisí v souladu s pravidly soutěže
SVOČ na VŠAPs. Účast na SVOČ se stane součástí Vašeho CV a vítězové mohou VŠAPs
reprezentovat na dalších konferencích a vědeckých akcích.
Podmínky přihlášení soutěžní práce na Studentskou konferenci:
 zvolit téma práce vycházející ze zaměření
studia na VŠAPs
 podat přihlášku v termínu
 poslat soutěžní práci, anotaci a prezentaci
ve stanoveném termínu
 schválení práce vedoucím
Závazné termíny 3. ročníku SVOČ:
 Přihlášení do soutěže: do 14. dubna 2017
 Odevzdání soutěžních prací a anotací prací: do 2. května 2017
Konání Studentské konference a obhajoba soutěžních prací:
 19. května 2017 od 14,00 hodin v aule vysoké školy v Terezíně

Proč se přihlásit?
Vyzkoušíte si vlastní prezentační a argumentační dovednosti a zapracujete na svém dalším
osobním a profesním růstu.
Zvýšíte tak svojí jistotu a pravděpodobnost úspěšného složení Státní závěrečné zkoušky.
Zúčastnit se mohou také studenti nižších ročníků! Semestrální a ročníkové práce mají vlastní
soutěžní kategorii s cenami (3. místo 500,- Kč, 2. místo 1.000 Kč, 1. místo 1.500 Kč).

MOTIVAČNÍ CENY PRO VÝHERCE!

3. CENA:

2. CENA:

1. CENA:

1.000 Kč

2.000 Kč

3.000 Kč
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2.5. PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z PSYCHOLOGIE
V sobotu 28. ledna 2017 byl na VŠAPs již potřetí zahájen přípravný kurz na
přijímací zkoušky z psychologie. Kurz absolvují převážně studenti středních škol, kteří se chtějí připravit ke studiu na filozofických a pedagogických fakultách státních i soukromých vysokých škol se zaměřením
na psychologii.
Pohovory nanečisto se konají 13. května 2016 od 10:00 do 15:30 hodin.
Účastníci projdou intenzivní psychologickou přípravou na pohovory
a budou seznámeni se základními metodami sebeprezentace, verbální a neverbální
komunikace. Vyzkouší si pohovor o motivaci a zájmu o studium psychologie a načtené
literatuře. Zkušený psycholog s nimi individuálně rozebere celý průběh pohovoru a upozorní
je na případné chyby.
Stále se lze přihlásit pouze na jednotlivé přednášky (11. 3. Vývojová psychologie; 25. 3.
Psychologie osobnosti; 8. 4. Sociální psychologie; 22. 4. Klinická psychologie; 6. 5. Sociálně
psychologický výcvik) nebo jen na Pohovory nanečisto dne 13. 5.

Motto: Vystupte z řady ostatních a buďte mezi nejlepšími!
2.6. ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY
Třetí číslo časopisu vyjde v březnu 2017. Těšit se
můžete například na články z oblasti dopravní
psychologie, z kognitivně behaviorální terapie,
depresivních poruch a z dalších psychologických
disciplín. Autoři článků jsou převážně psychologové,
vysokoškolští pedagogové působící na univerzitách
a vysokých školách v Čechách.
Tištěnou verzi si můžete koupit za na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis v elektronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.

2.7. FOTOREPORTÁŽ Z DRUHÉHO PLESU VŠAPs
V pořadí druhý PLES VŠAPs se konal v pátek 24. února 2017. Večerem provázel absolvent
VŠAPs, Bc. Petr Kratochvíl. K tanci a poslechu hrála Hudba premiér a ukázku dynamického
moderního tance předvedly dívky ze souboru Funky Dangers. Zájem mezi přítomnými
vzbudila tombola s velkým množstvím cen, které věnovali partnerské společnosti, studenti
i absolventi, za což jim patří velký dík. Výtěžek z tomboly bude použit na odměny nejlepších
studentů na konferenci SVOČ.
Podle pozitivních ohlasů přítomných se ples i letos velmi vydařil a Vysoká škola aplikované
psychologie v Terezíně bude nadále pokračovat v tradici každoročního neformálního
společenského setkání studentů, absolventů, pedagogů, dalších pracovníků a významných
partnerů VŠAPs.

Rezervujte si už nyní termín konání 3. PLESU VŠAPs: 16. února 2018!
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2.8. KONFERENCE SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉHO VÝCVIKU
Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně pořádá na počest Doc. PhDr. Soni
Hermochové, CSc. a při příležitosti jejího významného životního jubilea konferenci
„SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ“.

TERMÍN KONFERENCE:

19. října 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

aula VŠAPs v Terezíně

ODBORNÝ GARANT:

Doc. PhDr. Josef Valenta, Ph.D.

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. se aktivně podílela na vzniku Vysoké školy aplikované
psychologie a od samého začátku na škole vyučuje předměty Týmová práce, Kooperace
a skupinová dynamika a Trénink psychosociálních dovedností. Na VŠAPs také vede psychologickou poradnu. Byla jednou ze zakladatelek Asociace trenérů sociálně-psychologického
výcviku a několik let pracovala ve funkci prezidentky asociace.
Počátky sociálně psychologického výcviku v ČR jsou spojeny s osobností Doc. PhDr. Soni
Hermochové, CSc. Soňa Hermochová je bývalou dlouholetou členkou Katedry psychologie
Filozofické fakulty UK Praha (zastávala funkci vedoucí katedry a proděkanky). Už jako
asistentka na Katedře psychologie FF UK se stále více věnovala praktickým aplikacím, a to ve
směru tehdy u nás netradičním – aplikacím sociální psychologie. Ve druhé polovině 60. let se
zasloužila o zavedení předmětu sociální psychologie do výuky, účastnila se této výuky a jejího
spojení s praxí. Byla při zavádění psychologie do takových oblastí, jako je obchod, nápravná
výchova a penologie, působení sociálních kurátorů, manželské a předmanželské poradenství,
práce s ženami, zvláště s matkami. Podstatně přispěla k rozvinutí těchto aplikací i jejich
teoretických základů a k praktickému zaměření studia psychologů.
Sama uvádí, že v její profesionální orientaci hrály důležitou roli události osobního života.
Vyrůstala ve smíšené německo-české rodině, což vedlo zvláště za války k řadě předsudků
v sociálním okolí. Kladným zážitkem byla návštěva v USA v roce 1966, tedy v době bouřlivého
rozvoje skupinových metod. Absolvovala zde a následně i v Holandsku výcvik Partners for
Democratic Change, ze kterých odborně čerpala. V roce 1970 byl Soně Hermochové vysloven
zákaz pedagogické činnosti.
Výzkumná a publikační činnost S. Hermochové byla spjatá s uvedenými směry aplikací
a s výzkumnými tématy katedry. Rychle bylo rozebráno šest obsáhlých a obsažných svazků
jejích učebních textů z 80. a začátku 90. let, věnovaných
sociálně-psychologickému výcviku. Přínosem jsou i její
další publikace, zejména „Hry pro život“ (I. a II. Díl, 1994)
nebo „Hry pro dospělé“ (2004).
Přípravný výbor konference pracuje ve složení:
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský (rektor VŠAPs), PhDr.
Eva Drlíková, CSc. (prorektorka VŠAPs), Doc. PhDr. Josef
Valenta, Ph.D. (pedagog VŠAPs), PhDr. et Mgr. Michal
Svoboda, Ph.D. (pedagog VŠAPs), PhDr. Jana Vaňková,
Ph.D. (pedagožka VŠAPs), Renáta Šťasenková (tajemnice
VŠAPs).
-Renáta Šťasenková11

2.9. NABÍDKA STÁŽÍ PRO STUDENTY
PROJEKT „CESTA PRO MLADÉ“
Projekt Evropské unie Cesta pro mladé si klade za cíl
propojovat studenty a firmy, podporovat jejich silné stránky,
vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma
stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům
zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který
studují a který je baví.
Studentům posledních ročníků středních, vyšších odborných,
vysokých škol a jednoletých jazykových škol nabízí příležitost
absolvovat vzdělávací kurz. Ten je složený z kurzu měkkých
kompetencí, z poradenského pohovoru a z, pro studenty
možná nejzajímavější, praktické části vzdělávacího kurzu:


Praktická část kurzu probíhá přímo u vybraných společností a firem, kam studenti
pravidelně docházejí na praxi. Studenti si vybírají nejen ze širokého portfolia firem
přihlášených do projektu, ale také z cca 140 různých pozic od provozního přes technika
projektanta, interního auditora, programátora až například po architekta či specialistu
marketingu. Vše záleží na studijním oboru zájemce.



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



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

Jakmile student dokončí celý vzdělávací kurz, obdrží Certifikát, který mu může pomoci jako
reference, až se bude ucházet o své první zaměstnání.
Pokud student bude na kurz dojíždět, budou mu uhrazeny výdaje na cestovné i ubytování.
Studentům tedy nic nebrání, aby se kurzu zúčastnili v libovolném českém městě u své
vysněné firmy a byli u ní doslova v kurzu!
Více informací na www.cestapromlade.cz

2.10. SLEVA 20% NA VŠECHNY PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ GRADA
Díky dlouholeté spolupráci VŠAPs předním nakladatelstvím odborné literatury jsme pro naše studenty
připravili i v akademickém roce 2016/2017 výhodnou
možnost nákupu publikací, a to nejen pro studium.
Slevové kupóny spolu s Katalogem nových knih
společnosti GRADA si můžete vyzvednout na studijním
oddělení VŠAPs v Terezíně.
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3. POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS
„PSYCHODIAGNOSTIKA PRO FIREMNÍ PRAXI“
Termín: sobota 25. března 2017, 16 – 18 hod.
Přednáší: Mgr. Jan ZADRAŽIL
Úspěch každé firmy spočívá především v lidech, kteří pro ni
pracují. Výběr spolupracovníků a jejich další rozvoj a vzdělávání
jsou pak nejsložitějšími oblastmi podnikání a nezáleží na tom,
zda se jedná o malou firmu či nadnárodní kolos.
VÝBĚR ROZHODUJE! Chcete-li mít kvalitní lidi, musíte je umět
vybrat a následně správně vzdělávat, ohodnotit a motivovat,
abyste si je udrželi.
Obsahem přednášky, určené především pro zástupce firem,
společností a dalších podnikatelských subjektů, je efektivní
využívání psychodiagnostiky při výběru vhodných kandidátů na
různé pracovní pozice.
Účastníci budou seznámeni s klinickými metodami posuzování kandidátů, kterými jsou
pozorování, rozhovor, anamnéza a analýza spontánních produktů. Dozví se relevantní
informace pro využití testových metod, a to jak v oblasti výkonové (testy inteligence, testy
speciálních schopností, vědomostní testy), tak v oblasti osobnostní (projektivní testy,
objektivní testy, dotazníky). Poznají možnosti práce s výstupy psychodiagnostiky ve firmách.
Mgr. Jan ZADRAŽIL na VŠAPs vyučuje předmět Projektové řízení. Je uznávaným a žádaným
profesionálem pro firemní vzdělávání, připravuje a realizuje moderní vzdělávací, rozvojové a
tréninkové akce a poskytuje efektivní poradenské služby. Je špičkou v oborech pedagogiky a
andragogiky v České republice a především v praktické aplikaci poznatků těchto věd do
vzdělávacích a rozvojových programů. Vysoká úspěšnost jím realizovaných akcí spočívá
především ve využití mezioborového propojení, praktických zkušenostech a metodickém
zpracování a stylu jejich vedení.

Největším bohatstvím firem jsou lidé, kteří pro ni pracují!
Přijďte na zajímavou přednášku, která Vám pomůže při výběru správných
lidí pro Vaší firmu!
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„STRES A STRESOVÉ SELHÁVÁNÍ“
Termín: sobota 22. dubna 2017, 16 – 18 hod. *
Přednáší: MUDr. Jan CIMICKÝ, CSc.
MUDr. Jan Cimický, CSc., je známý český psychiatr,
prozaik, básník a překladatel. Mnoho let byl primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. V roce 1996 založil a otevřel privátní „Centrum duševní pohody
Modrá laguna“.
Využijte jedinečnou možnost osobního setkání a besedy s dalším populárním
nestorem české psychiatrie a přijďte na přednášku „STRES A STRESOVÉ SELHÁVÁNÍ“
do auly Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.
Dozvíte se o příčinách a projevech stresu, které předcházejí celkovému stresovému
selhání. Získáte užitečné rady, jak se se stresovou zátěží co nejlépe vypořádat, jak
stresu předcházet, jak se mu bránit a jak si v současné uspěchané době udržet
harmonii těla i ducha.
* Za účast na přednášce předního českého psychiatra bude vybíráno symbolické vstupné ve výši 50,- Kč.
O MUDr. Janu Cimickém, CSc.:
MUDr. Cimický se v současnosti zabývá především vlivem umění na člověka a obranou proti
stresovému selhání. Je členem francouzské a italské psychiatrické společnosti a pravidelně
přednáší ve Štrasburku pro EUROCOS. Od roku 1987 se aktivně zabývá i akupunkturou.
Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní
literatury (AIEP), členem Obce spisovatelů, členem Psychiatrické a akupunkturní společnosti
J. E. Purkyně.
Jeho próza čerpá převážně z lékařské praxe, mnohdy jde o příběhy s detektivní zápletkou,
např. Případy doktora Dvořáka (1976), Poslední zastávka smrt (1980), Klíč k pachateli (1981),
Gang smrtících snů (1985), Rána z milosti (1995), Dívka z přehrady (1997), Oddychový čas
(1998), Popraviště v parku (2001), Vražedná past (2004), nebo Diagnóza: Náhlá smrt (2005).
Problematikou stáří, generačních vztahů, morální lability a kriminality mládeže se zabýval v psychologické novele Poslední návrat
(1988) a v románové reportáži Útěk do klece (1990). V povídkové
sbírce Podivný host (1993) se zaměřil na sociální a psychologické
problémy české společnosti po roce 1990. Vydal několik sbírek
vlastní poezie – Psychoterapie slov (1992), Stopami dláždění
(1993), Lásko šílená (1996), Rákosová flétna (2001), Pro Tebe,
má lásko (2003) a Ty a já (2007). Je také autorem publikací pro
veřejnost ze své odborné problematiky – Neznáme my se
odněkud? (1990), Našinec v ohrožení (1994), Psychiatr v kapse
(1995), Minimum o stresu (1996). Vydal též knihu vzpomínek Jak
se z básníka stává psychiatr a naopak (1995) a cestopis Nefritový
drak (2000).
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FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY NA TÉMA MOBBING A JEHO HROZBY
Na VŠAPs proběhla v sobotu 3. prosince 2016 přednáška pro
studenty i širokou veřejnost na téma mobingu v práci.
Toto velmi ožehavé téma pro posluchače připravila Mgr. Michaela
Švejdová, odbornice na šikanu v práci a zakladatelka Mobbing Free
institutu. Přednáška se setkala s velkým zájmem. Diskutovalo se o
obětech skrytého psychického teroru na pracovišti, jehož obětí se
může stát kdokoliv. Hovořilo se také o prevenci a eliminaci šikany
na pracovišti.
Více fotografií si můžete prohlédnout na adrese:
http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Prednaska_Mgr._Michaela_Svejdova/
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FOTOREPORTÁŽ Z PŘEDNÁŠKY MUDr. RADKINA HONZÁKA
V sobotním podvečeru 14. ledna 2017 přijel do Terezína
nestor české psychiatrie, MUDr. Radkin HONZÁK, CSc.
Přednáška tohoto populárního a uznávaného odborníka na
téma „Emoce máme všichni?“ do posledního místa zaplnila
aulu VŠAPs. MUDr. Honzák zaujal všechny přítomné svými
znalostmi, nadhledem a neotřelým humorem. Přednáška se
setkala s velkým zájmem publika, což se projevilo také
dlouhým závěrečným potleskem.
Celé album zde: http://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Prednaska_MUDr._Radkin_Honzak%2C_CSc./
Na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=EDs2EjXuqV4 můžete shlédnout krátkou
videoreportáž z přednášky, kterou natočila regionální televize.
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4. Z ODBORNÉ ČINNOSTI PEDAGOGŮ VŠAPs
Významné publikační úspěchy akademických pracovníků
Psycholožka a pedagožka VŠAPs, PhDr. Diana Černohorská, Ph.D., publikuje v březnovém
vydání časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology článek na téma „Krátké
zamyšlení nad předsudky a jejich kořeny“. Ve stejném čísle časopisu vyjde také článek „Tvůrčí
myšlení jako fenomén inovační prosperity“ od dalšího pedagoga VŠAPs, PhDr. Ing. Jiřího
Stýbla, CSc., odborníka na oblast managementu. Všechny uvedené recenzované odborné
články si můžete přečíst zde: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.

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

5.1. VÝCVIK V KOUČINKU
Aktuální roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu, který vede
Mgr. Petr Růžička, byl na VŠAPs zahájen v říjnu 2016.
Zájemci o další běh ročního výcviku koučování, se zahájením v říjnu 2017, se mohou
přihlašovat již nyní. V akademickém roce 2017/2018 budou termíny stanoveny tak, aby
nekolidovaly s výukou kombinovaného studia na VŠAPs.

5.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII
Certifikovaný třísemestrální výcvik byl zahájen 3. března 2017 v Terezíně. Výcvik je určen
všem zájemcům, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapie
a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci ve své profesi.
Předpokládaný termín zahájení dalšího běhu Výcviku v Rogersovské psychoterapii je
v říjnu 2018. Termíny budou opět vypsány tak, aby nekolidovaly s výukou kombinovaného
studia na VŠAPs a do výcviku se mohli přihlásit také studenti této formy studia.

5.3. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně navázala v roce 2017 úzkou spolupráci
s pedagogicko-psychologickými poradnami a Dalším vzděláváním pedagogických
pracovníků v ústeckém kraji. Aktuálně probíhá obsahová a organizační příprava dvou
kurzů, určených k akreditaci na MŠMT v rámci DVPP.
 Dne 9. 3. 2017 se v aule VŠAPs koná porada metodiků a preventistů základních škol
ústeckého kraje. Součástí programu porady bude krátká přednáška prorektorky VŠAPs,
PhDr. Evy Drlíkové, CSc. na téma „Možnosti řešení konfliktů se žáky“.
 Zástupci VŠAPs budou také prezentovat vysokou školu na poradě výchovných poradců SŠ
a VOŠ z ústeckého kraje v Teplicích dne 9. 3. 2017
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6. ZAJÍMAVÉ AKCE NEJEN PRO STUDENTY VŠAPs
 MUZEUM FRANTIŠKA JOSEFA I.
Navštivte soukromé Muzeum F. Josefa I., které sídlí ve stejné
budově jako VŠAPs – v bývalých dělostřeleckých kasárnách.
Otevřeno: úterý až neděle, 10 – 16 hodin
Více informací na www.franz-josef.cz
Za účel a poselství tohoto muzea jeho zakladatel považuje
narovnání pokřiveného náhledu na období vlády Františka
Josefa I. Nabízí skutečný pohled na historické události
nezkreslené předchozími režimy, znovuvzkříšení zapomenutého umění lidských rukou
a snahu o pohled na hodnoty, které zanechal svou činností František Josef I. a jeho doba.
 Pavel Rataj – Alchymie partnerské komunikace
Termín: 4. března 2017 (10 – 17 hodin)
Místo: Opero, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1
Pořadatel: společnost PSYCHOLOGIE.CZ
Více informací a přihlášky na
https://psychologie.cz/akce/alchymie-partnerske-komunikace-seminar/
 Dalibor Špok – Jak se tvoří úspěch v práci
Termín: 11. března 2017 (10 – 14 hodin)
Místo: Opero, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Pořadatel: společnost PSYCHOLOGIE.CZ
Více informací a přihlášky na https://psychologie.cz/akce/jak-se-tvori-uspech-v-praci2/
 Festival Evolution
Termín: 26. – 23. března 2017
Místo: Výstaviště Praha Holešovice
Otevřeno: pátek, sobota 10 – 19 hodin; neděle 10 – 18 hodin
Více informací na http://www.festivalevolution.cz/
Festival propojující inspirativní příběhy, nápady a myšlenky, které zajímají všechny, kteří
chtějí žit aktivně a zdravě, záleží jim na okolním prostředí, nebo se
zajímají o to, co životu dává hlubší rozměr.
 FESTIVAL PSYCHOLOGIE.CZ JARO 2017
Termín: 1. – 2. dubna 2017
Místo: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc
Pořadatel: společnost PSYCHOLOGIE.CZ
Více informací a přihlášky na https://psychologie.cz/akce/festival-psychologiecz-jaro-2017/
 10. cyklus přednášek pro veřejnost o psychiatrii a klinické psychologii
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek (termíny viz dále), od 17:15 hodin. Vstup volný!
Místo: „Divadlo Za plotem“, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91.
Více informací na http://www.bohnice.cz/10-cyklus-prednasek-pro-verejnost/
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2. 3. 2017: MUDr. Martin Hollý, MBA, Léčba osob s poruchou sexuální preference
9. 3. 2017: MUDr. ThDr. Prokop Remeš, Sekty a náboženství
16. 3. 2017: PhDr. Petr Goldmann, Diagnostika v klinické psychologii
23. 3. 2017: MUDr. Ivan David, CSc., Psychiatrické znalecké posuzování v občanském
právu
30. 3. 2017: MUDr. Jiří Švarc, PhD., Znalecké posuzování duševního stavu v trestním
řízení
6. 4. 2017: MUDr. Michal Maršálek, CSc., Sebevražednost v psychiatrii
20. 4. 2017: MUDr. Marek Páv, PhD., Kalokagathia v psychiatrické nemocnici
27. 4. 2017: Prof. MUDr. K. Chromý, CSc., Úzkost všedního dne a úzkost jako nemoc
4. 5. 2017: MUDr. Zdenka Vyhnánková, Poruchy osobnosti
11. 5. 2017: MUDr. Michal Považan, Duševní porucha dítěte a rodina
18. 5. 2017: MUDr. Jiří Krombholz, MBA, Závislosti ve vyšším věku
25. 5. 2017: MUDr. M. Štochlová, MUDr. E. Michlová, Chronická duševní porucha

 Konference Sociální práce a drogy 2017
Termín: 20. – 21. dubna 2017
Místo: Palác Charitas, Karlovo nám. 317/5, Praha 2 – Nové Město
Pořadatel: společnost SANANIM, z. ú.
Více informací a přihlášky na http://www.sananim.cz/zvemevas.../264/konference-socialni-prace-a-drogy-2017.html
Konference se bude věnovat dvěma základním pohledům na problematiku závislostí –
pohledu zdravotnímu a sociálnímu – poskytne účastníkům možnost porovnat východiska,
metody práce a teoretická zázemí adiktologů a sociálních pracovníků. Účastnický
poplatek činí 600 Kč. Konference je akreditovaná Českou asociací adiktologů. Každý
účastník obdrží certifikát o účasti.
 Fifth International Student Research Conference
Termín: 12. května 2017
Místo: University of New York in Prague, Londýnská 506/41, Praha 2
Pořadatel: The University of New York in Prague
Více informací a přihlášky na www.isrc.website
Již pátou mezinárodní studentskou konference (ISRC) organizuje každoročně University
of New York in Prague ve spolupráci s Empire State College, NY. Konference je příležitostí
pro studenty bakalářských i postgraduálních oborů prezentovat svůj výzkum v oblasti
psychologie. Otevřena je studentům všech akademických ročníků, včetně prvních
a posledních – každý zájemce má možnost prezentovat svou práci.
 Festival Alchymistické Litoměřice
Termín: 26. – 28. května 2017
Více informací: www.2017.allfestival.cz
Třetí ročník výjimečného a velmi úspěšného
ALLfestivalu bude v roce 2017 ve znamení LÉČENÍ A TERAPIÍ. Uzdravující a obnovující
proces těla, duše i ducha bude prostoupen celým programem festivalu. VŠAPs bude
i letos hrdým partnerem festivalu, podílet se bude také na odborném programu
a v hlavním sále naleznete také stánek vysoké školy s oblíbenými „psychokoláčky“ .
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7. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY VŠAPS
Společnost BOHEMIA CARGO, s.r.o. založil v roce 1997 pan Jan Kučera
st., jako lokální spediční společnost se silným zaměřením na kvalitu
poskytovaných služeb pro děčínské zákazníky činné v zahraničním
obchodě. BOHEMIA CARGO je ryze česká, rodinná společnost s jasnou
strukturou a historií. Nabízí profesionální přístup s důrazem na kvalitu
poskytovaných služeb a nadstandardní úroveň komunikace. Hlavní
předností společnosti je individuální přístup k zákazníkům, dlouholeté
zkušenosti v oboru a znalost trhu. Prostřednictvím zahraničních partnerů společnost zajišťuje
dopravu zásilek do většiny světových destinací po silnici, vzduchem i na moři. Svým zákazníkům
umožňuje uskladnění zboží na třiceti tisících paletových pozic, jež má k dispozici ve svých skladech.
BOHEMIA CARGO patří mezi elitní skupinu poskytovatelů logistických služeb se statusem Oprávněný
Ekonomický Subjekt (AEO). Má silné zázemí v silničních
celovozových přepravách (FTL) po Evropě, státech SNS
a blízkém východě. Společnost se orientuje na přepravu
dílčích zásilek (LTL) a sběrnou službu, kde nabízí
špičkovou systémovou kvalitu v importu i exportu.
Zásilky přepravuje s odbornou péčí a díky vlastnímu
distribučnímu systému provádí svoz/rozvoz zásilek po tuzemsku v režimu 24 hodin. Tento systém má
dále napojen na pravidelné exportní a importní linky z většiny zemí EU. V námořní a letecké přepravě
zajišťuje přepravu z/do většiny států světa prostřednictvím sítě partnerů z organizace FORCE, včetně
zajištění veškerého (i celního) servisu.
Společnost se zaměřuje na kontraktní logistiku, jejíž
součástí jsou vyhrazené dopravní a skladové kapacity,
pravidelná distribuce, zákaznické informační systémy,
financování, pojištění a další služby.
BOHEMIA CARGO je certifikována dle norem ISO 9001:
2008. Je členem organizací FIATA, FORCE, Svazu spedice
a logistiky ČR, Hospodářské komory a v současnosti patří
mezi přední poskytovatele služeb v oblasti dopravy
a logistiky. Její pobočky naleznete v Děčíně, Ústí nad
Labem, Praze, Brně a Liberci.
Motto společnosti, „Zákazník je vždy na prvním místě”, pomáhá všem jejím zaměstnancům denně si
uvědomovat svou silně prozákaznickou strategii.

VŠAPs a společnost BOHEMIA CARGO, s.r.o.
BOHEMIA CARGO patří k dlouholetým partnerům Vysoké školy
aplikované psychologie a stála také při jejím samotném zrodu.
Zástupci vedení společnosti se účastní akademických obřadů na
VŠAPs, jednatel společnosti, ing. Jan Kučera ml., je členem
Akademické rady VŠAPs. Věnoval vysoké škole soubor
uměleckých fotografií mnoha významných terezínských objektů.
Slavnostní vernisáží výstavy fotografií ing. Jana Kučery ml. byl
zahájen první akademický rok na Vysoké škole aplikované
psychologie. Společnost každoročně poskytuje hodnotné dárky
do tomboly na plesech VŠAPs, jejíž výtěžek je určen studentům,
např. ve formě odměn za umístění na soutěži Studentské vědecké a odborné činnosti.
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8. GREGORY BATESON – PROČ VZNIKÁ NEPOŘÁDEK?
Přinášíme další slíbený Metalog G. Batesona (rozhovoru, který
vedl se svou dcerou).

Metalog: Proč vzniká nepořádek?
Dcera: Tati, proč vzniká nepořádek?
Otec: Jak to myslíš? Jaký nepořádek?
D: No, lidé stráví spoustu času tím, že uklízejí. Ale připadá mi, že
nevěnují žádný čas tomu, aby dělali nepořádek. Zdá se mi, jako
by nepořádek vznikal sám od sebe. Takže pak musí člověk zase
uklízet.
O: Ale copak vznikne nepořádek, když se ničeho nedotkneš?
D: Ne – pokud se nikdo ničeho nedotkne. Ale jak se něčeho dotknu – jak se kdokoli něčeho
dotkne – hned vzniká nepořádek a je to tím horší, když to nejsem já.
O: Ano – právě proto ti nedovoluji, aby ses dotýkala věcí na mém stole. Protože nepořádek,
který pak vznikne, je daleko horší, pokud mi do něj zasahuje někdo jiný, než já.
D: Ale dělají lidé vždycky druhým ve věcech nepořádek? A proč?
O: Počkej chvilku. Není to tak jednoduché. Nejdřív mi musíš říct, co vlastně rozumíš pod
slovem „nepořádek“.
D: Co myslím – že nemůžu své věci najít a že to
vypadá jako nepořádek. Věci prostě nejsou tam, kde
mají být.
O: Dobře – ale seš si jistá, že rozumíš nepořádkem
totéž co každý druhý?
D: Ale tati, to je jisté – protože já jsem dost
nepořádná a když já řeknu, že je někde nepořádek,
pak se mnou určitě musí každý souhlasit.
O: Dobrá – ale seš si jistá, že slovem „uklizeno“
rozumíš totéž co všichni ostatní? Když například
máma uklidí, víš, kde pak najdeš své věci?
D: Hmmm… někdy ano – protože vím, kam dává věci, když uklízí…
O: Ano, i já se snažím, aby mi neuklízela na mém stole. Jsem si jist, že ona a já máme rozdílný
názor na to, co to je „uklizeno“.
D: A tati, myslíš, že ty a já rozumíme totéž pod pojmem uklizeno?
O: O tom pochybuji, drahoušku, o tom dost pochybuji.
D: Ale tati, není to legrační, že se všichni shodnou na tom, co je to „nepořádek“, ale každý má
jinou představu o tom, co je „uklizeno“? „Uklizeno“ je přece opakem „nepořádku“, ne?
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O: Pusťme se teď do obtížnější otázky. Začneme znova od začátku. Ptala ses „Proč vzniká
nepořádek?“ Pokročili jsme o jeden nebo dva kroky a proto teď změňme tuto otázku na
„Proč vzniká stav, který Katka nazývá „neuklizeno“? Chápeš, proč chci tu otázku takto
změnit?
D: …Ano, myslím, že ano – protože pokud mám své vlastní pojetí toho, co je to „uklizeno“,
pak „uklizeno“ někoho jiného mi může připadat jako „nepořádek“ – i když se skoro úplně
shodneme na tom, co je to „nepořádek“.
O: Tak je to. No – zkusme zjistit, co ty nazýváš
„uklizeno“. Když jsou tvé pastelky uklizené, kde je
jejich místo?
D: Tady, na kraji poličky.
O: Dobrá – nikde jinde?
D: Ne, to by nebyly uklizené.
O: A co třeba na druhém konci poličky, tady?
Takhle?
D: Ne, tam nepatří. A kromě toho musí být uspořádané a ne různě zpřeházené, jak jsi je tam
dal.
O: Aha – takže na správném místě a správně uspořádané.
D: Ano.
O: No, takže to znamená, že je jen málo míst, na nichž jsou tvé pastelky „uklizené“.
D: Jenom jedno místo.
O: Ne, jenom pár míst, protože když je jen o kousek posunu, takhle, tak jsou ještě pořád
uklizené.
D: Dobrá – ale jen velmi, velmi málo míst.
O: Dobrá, velmi, velmi málo míst. No a co tvůj medvídek, tvá panenka, tvá pohádková knížka,
tvůj svetr a tvé boty? Platí pro ně totéž, totiž že každá věc má jen velmi, velmi málo míst,
na nichž je „uklizená“?
D: Ano, tati – ale pohádková knížka může ležet kdekoli na téhle poličce. A tati, víš, co? Hrozně
mi vadí, když se mi moje knížky pletou s tvými a s maminčinými knížkami.
O: Ano, já vím (pomlka).
D: Tati, tys to nedokončil. Proč v mých věcech vzniká nepořádek?
O: Ale já jsem už skončil – je to prostě proto, že existuje více míst, na nichž jsou tvé věci
neuklizené než míst, na nichž jsou uklizené. Způsobů, jak uspořádat věci tak, aby vytvářely
„nepořádek“ je prostě víc než těch, které označíme jako „uklizeno“.
D: Ale to přece není důvod…
O: Ale ano, je. A je to jediný skutečný a velmi důležitý důvod.
D: Ale tati. Nech toho.
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O: Ale já si opravdu nedělám legraci. To je ten jediný důvod a celá věda závisí na tomto
důvodu. Dám ti jiný příklad. Když dám na dno šálku trochu písku a pak na něj nasypu nějaký
cukr a pak to zamíchám lžičkou, cukr a písek se smíchají, ne?
D: Ano tati, ale je to fér přeskočit od „neuklizený“ k „pomíchaný“?
O: No… myslím… myslím, že ano – protože řekněme, že je někdo, kdo si myslí, že písek má
být pod cukrem pěkně uklizený. Můžu to být třeba já…
D: Hmmm…
O: No dobrá – tak jiný příklad. Vidělas už někdy ve filmu spoustu písmen rozházených
po celém plátně, některá dokonce vzhůru nohama. A pak někdo začne třást tou deskou,
na které leží, takže se písmena začnou hýbat a postupně vytvoří titulek filmu.
D: Ano, to jsem viděla – vznikl nápis DONALD.
O: To je jedno, co vzniklo. Důležité je, že jsi viděla, jak se něčím třese a míchá a místo aby se
to promíchalo ještě víc, tak se písmena seřadila podle určitého pořádku – vzniklo něco, co by
řada lidí označila jako smysl.
D: Ale tati…
O: Počkej, až to dokončím… A ve filmu to dělají tak, že to celé filmují pozpátku. Dají ta písmena tak, aby tvořila DONALD, pak spustí kameru a začnou třást deskou.
D: Ale tati, to já přece vím a chtěla jsem to říct já tobě – že pak ten film pustí pozpátku, takže
to vypadá, jako by se to dělo opačně. A taky to musejí snímat vzhůru nohama… Proč vlastně
tati?
O: Pane bože.
D: Proč to musí filmovat vzhůru nohama?
O: Ne, na tuhle otázku teď odpovídat nebudu, protože se teď zabýváme problémem
nepořádku.
D: Aha – no dobrá. Ale tati, nezapomeň, že mi na tu otázku o kameře musíš odpovědět někdy
jindy. Nezapomeň! Nezapomeneš, že ne tati? Protože já na to možná zapomenu. Prosím tě.
O: Dobrá – ale někdy jindy. Kde jsme to přestali? Aha, u toho, že věci se nikdy nedějí
pozpátku. A já jsem se ti snažil vysvětlit, že to, proč se věci dějí určitým způsobem a ne jiným,
je dáno tím, že se tímto způsobem mohou dít snadněji než jinými způsoby.
D: Tati – nemluv nesmysly.
O: Já si ale nedělám legraci. Tak znova. Existuje jen jeden způsob, jak uspořádat písmena, aby
tvořila DONALD, souhlasíš?
D: Ano.
O: Dobrá. A pak existuje milión jiných
způsobů, jak těchto šest písmen rozložit po
desce. Souhlasíš?
D: Ano. Myslím, že ano. Mohou být některá
z nich i vzhůru nohama?
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O: Ano – mohou být rozeseta zcela náhodně, tak jako na začátku toho filmu. Existují milióny
a milióny způsobů rozmístění těch písmen, že? A je jen jeden DONALD?
D: No dobrá – ano. Ale tati, tatáž písmena mohou vytvořit třeba i OLD DAN.
O: To je jedno. Filmaři nechtějí, aby vytvořila OLD DAN. Chtějí, aby vytvořila DONALD.
D: A proč?
O: Panebože, zapomeň na filmaře.
D: To ty jsi o nich začal mluvit, ne já.
O: Ano – protože jsem se ti snažil vysvětlit, že se věci dějí tím způsobem, v němž je více
možností, jak se mohou stát. A teď do postele!
D: Ale tati, ty mi nikdy nic nevysvětlíš až do konce – proč se věci dějí právě takhle –
způsobem, v němž je více možností?
O: Dobrá. Ale žádnými dalšími problémy už se zabývat nebudeme, tenhle úplně stačí. Kromě
toho už mě DONALD nebaví. Vezměme si jiný příklad. Třeba házení mincí.
D: Tati, mluvíš pořád ještě o té samé otázce, kterou jsme začali? „Proč vzniká nepořádek?“
O: Ano.
D: Takže to, co se snažíš vysvětlit, platí jak pro mince, tak pro DONALDA, pro pastelky a pro
písek a cukr?
O: Ano, platí.
D: Jen jsem se chtěla ujistit.
O: No, tak se pokusím říct to tentokrát jinak. Vraťme se k písku a cukru a řekněme, že někdo
určí, že písek vespod je „správně“, že je tam „uklizený“.
D: Tati, ty jsi vlastně jako sázkař, který sází na všechny ostatní koně proti tomu jedinému,
na kterého chci vsadit já.
O: Tak je to, drahoušku. Ty vsadíš na tu jedinou možnost, kterou nazýváš „pořádek“ – a já
vím, že existuje nekonečně mnoho možností, které znamenají „nepořádek“ – takže věci samy
od sebe vždycky vytvářejí nepořádek.
D: A proč jsi to tak neřekl hned na začátku, tati? Tomuhle bych rozuměla hned.
O: Aha, vidíš. No a teď do postele.
D: A tati, proč dospělí vedou války,
místo aby se jen prali, jak to dělají děti?
O: Ne – do postele. Dobrou noc.
O válkách si budeme povídat někdy
jindy.
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9. O PŘEDSUDCÍCH S G. W. ALLPORTEM (2)
Vybrané psychologické charakteristiky člověka s předsudky
„Vážným omylem je připisovat předsudky a diskriminaci jednomu jedinému
kořeni, ať už ekonomické exploataci, společenské struktuře, zvykům, strachu,
agresivitě, sexuálním konfliktům nebo jiné oblíbené živné půdě. Jak uvidíme,
předsudky a diskriminace mohou čerpat živiny odevšad“.
Opět začínám přímo slovy G. W. Allporta, který lépe než
mnozí jiní viděl složitý „kořenový systém“ předsudků.
Předsudky mohou být jako plíseň – vidíme určité
projevy, ale podhoubí je vrostlé do našich způsobů
vnímání, do kategorií, které jsme si vytvořili, podporují je
faktory, z nichž většinu si běžně neuvědomujeme.
Mnoho těchto faktorů ani nemůžeme ovlivnit, jsou
v nějaké podobě součástí společenských, historických,
kulturních, ekonomických a dalších struktur, v nichž
žijeme. Takové poznání nás může vystrašit – má pak vůbec smysl se jich zkoušet zbavit?
Allport se ve své knize sám sebe ptá, zda nepřeceňuje psychologické vlivy, když je ve hře tolik
dalších faktorů. Vyslovuje naději, že ne. Pokládá je za velmi zásadní, protože předsudky
získávají svou individuální podobu vždy v interakci konkrétní osobnosti s konkrétním
prostředím. I když si nemusíme tohoto procesu být plně vědomi, ke svým vlastním
předsudkům dáváme souhlas. Kromě této provázanosti osobnosti a předsudků je zde
povzbudivá skutečnost, že psychologické faktory máme nejvíce v rukách; můžeme od nich
za určitých podmínek získat odstup a následně je ovlivňovat, měnit. Hlouběji se seznámit
s některými psychologickými mechanismy, které se vznikem a udržováním předsudků souvisí,
si klade za cíl tento krátký příspěvek. Příspěvek volně navazuje na předchozí obecnější
představení problematiky (Newsletter VŠAPs č. 5). Je zaměřen především na proces
kategorizace, ze kterého Allport vycházel ve svém mapování vzniku předsudků.
Proces kategorizace je základním psychologickým faktorem, který může spolupůsobit při
vzniku předsudků. Naše životní zkušenost má tendenci formovat se do pojmů, kategorií.
Pro naši psychiku je tento proces nevyhnutelný, pomáhá nám žít uspořádaně. Máme
tendenci šetřit síly a zařazovat jevy do kategorií co nejjednodušším, nejhrubším způsobem,
pokud nás nic nenutí použít členění jemnější. Allport uvádí hezký příklad: lékař se nenechá
ovlivnit lidovými představami o léčbě kloubů nebo účinnosti nějakého léku, tam jsou jeho
kategorie velice precizní; ovšem snadno může sdílet povrchní pohled například na typy
pojištění nebo politické kauzy. Kategorie v našem myšlení také dávají skupinám pojmů určitý
emoční nádech a příbuzné představy (podobně jako u pojmů
samotných rozeznáváme denotát a konotát).
Komplexními a důležitými kategoriemi jsou naše hodnoty. Allport
říká, že máme tendenci přeceňovat svoje hodnoty jako výraz našeho
ztotožnění s nimi, což může vést a často vede k druhotnému
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podcenění hodnot jiných. Používání kategorií také vede
nutně k tvorbě předčasných úsudků a ty se mohou
změnit v předsudky.
Kategorie mohou být racionální, nebo také iracionální.
Allport tvrdí, že ty iracionální se mohou vytvořit stejně
snadno jako racionální; vytvářejí se na základě
zprostředkovaných informací, útržků informací, silných
emočních vjemů apod. Racionální kategorie musí být
podle něho vytvořena tak, aby do ní spadaly základní
atributy objektů, které do ní lze právem zahrnout.
Například domy jsou budovy, alespoň do jisté míry obyvatelné. Obyvatelnost domu je
podstatnou kategorií. Každý dům má i nepodstatné atributy – barvu omítky, velikost,
stavební materiál. Někdy pak tyto nepodstatné, ale výrazné (křiklavé) atributy, spoluvytvářejí
naše kategorie nepřiměřeně, nepřesně, jsou kladeny na místo těch podstatných. U dítěte je
taková nepřesnost normální – pojem pes znamená našeho jezevčíka, hlavním atributem
pojmu je konkrétní vzhled mazlíčka. Tato nepřesnost ovšem často přetrvává v málo změněné
podobě i nadále, zejména u kategorií, kde je přímé hlubší poznání nebo ověření obtížné. Pak
mohou naše myšlení zkreslovat, protože podle Allportových závěrů jsou pro nás všechny
kategorie stejné, i když z hlediska logiky tomu tak není.
Významnou vlastností kategorií je jejich pružnost, diferencovanost. Pokud máme nepřesné
představy, ale tuto nepřesnost připouštíme, počítáme s ní, předsudek u nás vznikne s menší
pravděpodobností, protože tváří v tvář nové zkušenosti je opravíme. Pokud máme pružné
kategorie, obvykle nám nedělá větší problém ani jejich diferencovanost, ochota připustit více
variant, způsobů členění a podobně. Taková kategorie je opakem stereotypu; člověk je
ochoten ji otevřít pro novou zkušenost.
Problém nastává, pokud jsou naše kategorie nepružné. Allport mluví v tomto případě
o kategoriích monopolistických. Člověk s takto nastavenými kategoriemi je má tak pevné, že
odmítá veškeré důkazy, které by jim odporovaly. Vytrvale si vybírá z toho, co vidí a slyší,
drobné důkazy, které tyto kategorie potvrzují, a interpretuje je tak, aby do jeho systému
zapadly. Monopolistické kategorie se vytvářejí snadněji než diferencované. Jak už bylo
naznačeno, v některých oblastech se většina z nás naučila být kritická a objektivní, ale
v jiných vyvíjíme jen minimální úsilí na ověření. Je snadnější se přidržovat jednou
vytvořených kategorií, i když mohou být nepřesné. Krajním projevem principu nejmenšího
úsilí jsou kategorie buď-anebo. Opět – u malých dětí je tento způsob kategorizace běžný.
Něco je dobré, něco špatné, nejsou žádné odstíny šedi (v této oblasti bych pro zajímavost
ráda odkázala na teorie neopsychoanalytiků, kteří tento proces – štěpení objektu na dobrou
a špatnou část – u dětí ve velmi raných fázích vývoje zkoumali, např. M. Kleinová). Pokud
takový způsob kategorizace v některých oblastech přetrvává do dospělosti, jak naše smýšlení
ovlivní?
Právě zde se Allport dostává ke zjištění, které pokládá za zřejmě nejdůležitější výsledek
psychologických výzkumů na poli předsudků. Říká, že kognitivní proces je u lidí s předsudky
obecně jiný než u lidí tolerantních. V předsudcích určitého člověka se pravděpodobně obráží
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celý jeho způsob smýšlení o světě. Výzkumy podle něho potvrzují,
že člověk s předsudky preferuje úsudky buď-anebo; dichotomizuje
ve svých úvahách o skupinách, přírodě, morálce. Diferencované
kategorie v něm vzbuzují nepříjemné pocity, raději má kategorie
monopolistické. Své mentální sklony mění jen s obtížemi, lpí na
starých cestách uvažování. Má výraznou potřebu jednoznačnosti.
Při vytváření kategorií si nevybírá skutečné – definující – atributy,
ale připouští mnoho atributů výrazných, křiklavých. Tolerantní
osobnost se pak vyznačuje větší diferenciací kategorií, větší
toleranci vůči dvojznačnosti, větší připraveností přiznat nevědomost. Takové dělení lidí je
samozřejmě zjednodušené a orientační, napovídá však o spojitosti předsudků a kognitivního
procesu.
Allport ilustruje tyto odlišnosti ve vnímání a interpretaci vnímaného na zajímavých pokusech.
Dvě skupiny lidí – skupina se silnými předsudky a skupina tolerantní – měly nakreslit zpaměti
mírně nepravidelný obrázek. Ačkoliv určitá část lidí z obou skupin (cca 40%) si obrázek
přizpůsobila a nakreslila strany stejně dlouhé, po několika týdnech nakreslila přizpůsobený
obrázek mnohem větší část lidí ze skupiny s předsudky (62%) ve srovnání s lidmi tolerantními
(32%). Lidé s menšími předsudky si pamatovali, že tvar byl mírně neobvyklý a nějak tuto
skutečnost vyjádřili, lidé s většími předsudky tvar jakoby „vmáčkli“ do určité představy.
Tento pokus podle něho vypovídá o snížené schopnosti akceptovat nejednoznačnost u lidí
s předsudky.
V jiném pokuse měli lidé označit zvíře na obrázku. Z jednoznačného obrázku kočky se
postupně stával pes. Lidé se silnějšími předsudky významně delší dobu lpěli na tom, že jde
o kočku a neřekli „nevím“. Neochotu přiznat nevědomost dokládají i další pokusy. Allport
tuto intoleranci dvojznačnosti vysvětluje tak, že člověk s předsudky má silně zmatenou
představu sebe sama, nedokázal integrovat své přirozené
vlastnosti. Ego mu tudíž neposkytuje pevný záchytný bod.
Jako náhradu si takový člověk musí hledat vnější jistotu,
kterou by se řídil. Jinou možnost vysvětlení spatřuje v silné
deprivaci v dětství, která v lidech vypěstovala potřebu
rychlých, jednoznačných odpovědí.
Člověku s předsudky také připadá, že nemá moc nad svým
osudem, má spíše vnější místo (external locus of control) hodnocení událostí. Allport uvádí
pokus, kdy dívky s předsudky vyprávěly děj příběhu podle obrázků. Nechávaly události běžet,
aniž by hrdinka do nich aktivně zasahovala. Vysvětlení hledá Allport opět v odcizeném egu.
Pro člověka s vnitřním konfliktem je bezpečnější vyhýbat se odkazu na sebe sama. Je pro
něho lepší myslet si, že se mu věcí dějí, než že je způsobil.
Téma odpovědnosti tento krátký nástin některých struktur myšlení člověka s předsudky
uzavírá. Allport píše: „Žít v demokracii znamená žít v jednom zmatku. Když to lidé s předsudky
zjistí, někdy prohlašují, že by Amerika neměla být demokracií, ale jen republikou. Nedokážou
předvídat, co jim může přinést osobní svoboda. Individualismus zvyšuje neurčitost,
neuspořádanost a napomáhá změnám. Aby se člověk s předsudky takové nejistotě vyhnul,
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hledá ve společnosti nějakou hierarchii. Má rád autoritu a říká, že to, co Amerika potřebuje,
je „více kázně“. Kázní má samozřejmě na mysli vnější kázeň. … V této potřebě autority se
obráží hluboká nedůvěra k lidským bytostem. Lidé s předsudky mají tendenci souhlasit s tím,
že svět je riskantní místo s lidmi v podstatě zlými a nebezpečnými. Filozofie demokracie je
svým založením opačná. Říká, že máme člověku důvěřovat, dokud se neprokáže, že si důvěru
nezaslouží. Člověk s předsudky dělá opak, nedůvěřuje nikomu, dokud se neprokáže, že někdo
si důvěru zaslouží.“
Allport viděl i nedostatky výzkumů, kterými ilustroval osobnost člověka s předsudky. Přesto
s jejich pomocí odhalil, že u mnoha lidí jsou předsudky pevně „všity“ do osobnosti. Ke změně
předsudků je pak potřeba změnit celý způsob života a vnímání. Člověku, který tyto odvážné
kroky podstoupí a je ochoten podrobit své kategorie zkoumání a konfrontaci s fakty, se
mohou otevřít nové světy nejen okolo něho, v druhých, ale i v něm samotném. Může také
utvářet svůj život odpovědněji vůči druhým, protože jeho poznání se více přiblíží realitě
protějšku.
- Diana Černohorská Použité zdroje:
Allport, G. W.: O povaze předsudků. Prostor, Praha 2004
O autorce:
PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
Vystudovala na FF UK jednooborovou psychologii a absolvovala v USA,
na Slippery Rock University, stáž – roční studijní program psychologie.
Vyučovala na Akademii managementu a komunikace a FF UK.
Na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně vyučuje předměty
Psychologie osobnosti, Psychologie kultury a Interkulturní
psychologie. Je zástupkyní šéfredaktora časopisu Aplikovaná psychologie/Applied
Psychology a jmenovanou členkou Rady pro vnitřní evaluaci VŠAPs.
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10. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ INICIATIVA PRŮMYSL 4.0
Dokument tohoto názvu byl v září roku 2015 předložen k projednání vládě ČR a od té doby se
ve sdělovacích objevují různé a ve svém souhrnu, bohužel, většinou zavádějící interpretace
jeho obsahu. Celý dokument je možné najít (a seznámit se tak s jeho konkrétním obsahem)
na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Protože většina čtenářů tohoto
Newsletteru nemá ani čas, ani trpělivost, zabývat se podrobně jeho studiem, považuji za
účelné upozornit čtenáře stručně na jeho hlavní myšlenky.
Označení 4.0 symbolizuje, že v naší společnosti již - aniž by si to většina z nás uvědomovala probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Její podstatou je uplatnění nové převratné technologie
představované propojováním Internetu věcí, služeb a lidí, což vytváří nové příležitosti pro
odlišné (dosud nerealizovatelné) koncepty moderní průmyslové výroby a výrazně zvyšuje
úroveň její konkurenceschopnosti. Technologická základna čtvrté průmyslové revoluce
vychází z výsledků výzkumu a vývoje v oblastech





komunikačních technologií,
prostředků informačních a výpočetních technologií,
metod kybernetiky a umělé inteligence,
nových materiálů a biotechnologií.

Tato nová technologická základna vytvořila (dosud neexistující a pro většinu společnosti kromě milovníků sci-fi - také nepředstavitelné) možnosti pro produkci kvalitativně nových
kategorií tzv. chytrých a vzájemně propojitelných produktů. Ty nabízejí novou (kvalitativně
vyšší) úroveň funkčních a uživatelských vlastností, výrazně měnící styl života a formy
fungování společnosti.
Účelné a efektivní využití možností této nové technologie a tím i úspěšné provedení čtvrté
průmyslové revoluce však vyžaduje provedení série podstatných inovačních aktivit, jejichž
výsledkem bude vznik nových modelů podnikání, překračujících - dosud nezpochybnitelný smysl centrálního hierarchického řízení a nabývajících charakter decentralizovaného
fungování složitého systému bez centrální řídící autority.
Výsledkem realizace těchto inovačních aktivit je vznik složitých distribuovaných systémů,
vznikajících „chytrou“ integrací samostatně operujících vzájemně komunikujících (každého
s každým podle aktuální potřeby) autonomních subsystémů. Při realizaci strategické iniciativy
Průmysl 4.0 proto musí dojít k naplnění tří klíčových vizí, které představují:
a) horizontální integrace fungování všech spolupracujících subsystémů (od vstupního až
po výstupní);
b) vertikální integrace všech subsystémů (od nejnižší úrovně funkcí autonomního
subsystému - komponentu - až po fungování složitého „chytrého“ distribuovaného
celku);
c) plná počítačové integrace všech interních procesů průmyslové výroby (od přijetí
zakázky, přes výzkum a vývoj až po finální expedici).
Vzniká tak představa o propojení dvou světů – světa reálných fyzických objektů a světa
virtuálního, v němž je každá fyzická jednotka reprezentována softwarovým modelem
simulujícím její chování.
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Tím se stírají tradiční hranice mezi (klasickými) výrobními obory, dochází k silné diverzifikaci
segmentů cílových (globálních) trhů a také se podstatným způsobem mění pravidla na nich
probíhající konkurenční soutěže. Což vyvolává potřebu zajištění kybernetické bezpečnosti
jednotlivých typů integrace, nezbytnost uplatnění interdisciplinarity přístupu k naplňování
zmíněných vizí a vyžaduje provedení komplexní systémové změny v souboru dosud
používaných metod managementu organizací.
Provádění strategické iniciativy Průmysl 4.0 však není (ačkoliv se to tak často veřejně
prezentuje) procesem budování plošného pokrytí státu vysokorychlostním internetem
s možnostmi digitálního přenosu dat i znalostí mezi autonomními komponenty složitého
systému. To je pouze základním předpokladem (nikoliv podstatou!) fungování inteligentních
a optimálně samo se nastavujících složek systémů vznikajících realizací iniciativy Průmysl 4.0.
Podstatou úspěšného provedení této strategické iniciativy je inteligence jednotlivých úrovní
složek (subsystémů) umožňující jejich plnou počítačovou - horizontální i vertikální - integraci
v rámci složitého distribuovaného systému. Touto integrací dochází ke vzniku podmínek
dosažitelnosti nových podnikatelských příležitostí, představujících možnost nabídky vyšší
hodnoty pro zákazníka při současném zvýšení hodnoty pro organizaci samotnou. Jejich
účelné a efektivní využití vytváří prostor pro výrazné zvyšování úrovně
konkurenceschopnosti organizace prostřednictvím nového pojetí její digitálně integrované
podnikatelské strategie, opírající se o flexibilně a rychle adaptabilní inteligentní modely jejího
podnikání, reflektující adekvátně permanentně se měnící podmínky i požadavky globálních
světových trhů.
Strategická iniciativa Průmysl 4.0 je odpovědí na výzvy čtvrté světové
průmyslové revoluce a proto musí být v ČR uskutečňována v mnohem
širším než pouze národním měřítku. Potenciál české kreativity
a intelektuálních kompetencí našich organizací se při uskutečňování
této strategické iniciativy nutně musí orientovat na dynamiku vývoje
celospolečenské situace na rozvinutých mezinárodních trzích.
Reálným strategickým cílem se přitom jeví dosažení pozice ČR ke
konci druhé desítky seznamu nejvíce konkurenceschopných zemí.
O vytvoření podmínek umožňujících dosažitelnost zmíněného strategického cíle i o požadavcích, jejichž splnění je nutné zajistit, aby podmínky dosažitelnosti byly proveditelné, musí
proběhnout široká celospolečenská diskuse, aby bylo dosaženo potřebného širokého
konsensu o formách a metodách realizace strategické iniciativy Průmysl 4.0. Ta se nepochybně zpočátku setká spíše s negativními či výrazně neutrálnímu postoji než s potřebnou
podporou veřejnosti.
K základním podmínkám dosažitelnosti zvoleného strategického cíle jsou přiřazovány ty,
které se vztahují ke vzniku nezbytné kvality prostředí, v němž se bude uplatňovat nová
technologie. Tedy jedná se především o





nalezení a vybudování nové účinné infrastruktury aplikovaného výzkumu v ČR;
zavedení celosvětově platných standardů pro komunikaci mezi prvky digitálních
systémů do všech organizací v ČR, a důsledné kontroly jejich dodržování;
zajištění bezpečnosti a spolehlivosti této komunikace;
přizpůsobení trhu práce, kvalifikace pracovníků a sociálního prostředí tvorbě
a využívání nových digitalizovaných produktů i procesů.
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Na rozdíl od základního výzkumu, jehož hlavní infrastruktura je systémově (byť nedůsledně
a s mnoha výjimkami) vymezena organizačním uspořádáním Akademie věd ČR, současný
aplikovaný výzkum v ČR jakoukoliv smysluplnou infrastrukturu postrádá. Navzdory této skutečnosti však existují instituce aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky jsou pozoruhodné a
mohou se prokázat vysokou kvalitou svých odborných výstupů. Proto je v ČR nutné
(a zároveň také možné) vybudovat na národní úrovni systém center/institucí aplikovaného
výzkumu, schopný převzít zodpovědnost za formulaci a realizaci národního programu aplikovaného výzkumu (včetně společenskovědního), založeného na jasném dlouhodobém plánu.
Systémově budovaná a dostatečně investičně vybavená centra aplikovaného výzkumu budou
shromažďovat a efektivně využívat expertizní nadkritickou výzkumnou kapacitu v hlavních
směrech realizace strategie Průmysl 4.0. Pro jednotlivé instituce (součásti - prvky komplexního systému) aplikovaného výzkumu bude přitom nutné nastavit takovou
rozpočtovou a fiskální politiku, která podpoří rozvoj jejich strategického partnerství se
subjekty soukromého sektoru.
Součástí působení institucí aplikovaného výzkumu při spolupráci s organizacemi soukromé
sféry bude i tvorba (a následná kontrola dodržování) standardů umožňujících bezkonfliktní
spolupráci jednotlivých digitálních systémů i jejich skladebních komponentů v celosvětovém
měřítku. Proto je nezbytné všechny takto generované standardy, včetně vnitroorganizačních, vytvářet a uvádět v souladu s dikcí mezinárodních standardů - vesměs
vytvořených velkými globálními hráči v rámci mezinárodních platforem.
Stejně tak musí být bezpečnost a spolehlivost fungování digitálních systémů i jejich složek
pojímána v širším nadnárodním kontextu a přitom chápána systémově komplexně od datové a komunikační bezpečnosti prvků na nejnižší úrovni systému přes infrastrukturní
spolehlivost a bezpečnost jeho subsystémů až po globální systémovou bezpečnost celku; to
vše při zachování privátnosti komunikovaných dat a ochrany práv intelektuálního vlastnictví.
Digitální transformace vyvolaná novou technologií je charakterizována tím, že nejenom mění
kvalitu nabízených produktů a služeb, ale i formy jejich fungování, když provozní data jsou
generována a analyzována novými cestami a dosud samostatné objekty, lidé i jednotlivé
činnosti jsou propojovány. V důsledku toho se mění tradiční organizace práce, založená na
centralizovaných a hierarchicky uspořádaných vazbách mezi profesemi a činnostmi.
Při realizaci strategické iniciativy Průmysl 4.0 dochází - díky již specifikované digitalizaci ke změně uspořádání vnitřního prostředí organizací do podoby ploché struktury
s decentralizovanými vazbami. To vyvolává výraznou změnu charakteru hodnotového
řetězce obsluhy zákazníka a také organizační transformaci dosud uplatňovaných modelů
podnikání a způsobů tvorby konkurenčních výhod. Digitální technologie proto mění tradiční
oborovou strukturu a klade nové nároky na strategickou flexibilitu reakcí organizace na vývoj
v jejím okolí.
Zánik určitých oborů a současný vznik oborů nových
vytváří nové (a většinou také kvalitativně jiné)
pracovní příležitosti a spolu s tím dochází ke
kvalitativní změně orientace i charakteru fungování
trhu páce. Především proto, že se mění charakter
poptávky po kvalifikaci pracovníků, od nichž je
vyžadována nejenom vyšší odbornost, ale také
schopnost větší profesní i osobní flexibility.
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Digitalizace mění také požadavky na kvalifikační strukturu pracovníků; jasně definovaná
pracovní specializace založená na souboru technologických znalostí a dovedností se
„rozmazává“. Vzrůstá potřeba adaptace jednotlivých pracovníků na složitost a komplexnost
pracovních úkolů a kromě technologických znalostí se od nich vyžaduje i schopnost
komunikovat a spolupracovat se spolupracovníky i se zákazníky při hledání vhodných
odpovědí na požadavky dosažitelnosti cílů strategické iniciativy Průmysl 4.0. Kromě
kombinace technologických znalostí se softwarovou excelencí je od pracovníků vyžadována
i změna způsobu jejich myšlení.
Změny požadavků na profesní kvalifikaci, kterým tím budou pracovníci vystaveni, jsou
ohromné a jejich zvládnutí si nepochybně vyžádá také výraznou změnu stávající firemní
kultury většiny organizací. Ta obvykle vyvolá výrazné sociálně-psychologické problémy
ve vztazích mezi pracovními kolektivy, uznávanými specialisty, podřízenými a nadřízenými
a často i ve vztazích s tradičními obchodními partnery. Je přitom nutno upozornit na to, že
změny technologie obvykle předbíhají schopnosti většiny členů společnosti (pracovníků
organizací i jejich potenciálních zákazníků) k jejich efektivnímu využití. Zvládnutí těchto změn
v širším měřítku bude proto možné jenom na bázi úsilí o dosažení společenského konsensu
o přínosech realizace strategické iniciativy Průmysl 4.0 pro sladění pracovního a rodinného
života a pro účelné uplatnění talentů všeho druhu při digitalizaci podnikatelských aktivit
organizací působících v globálním prostředí současného světa.
Proveditelnost výše analyzovaných opatření podporujících dosažitelnost strategické iniciativy
je spojena s





provedením potřebných změn v obsahu i ve formách vzdělávání
na všech typech škol;
provedením vhodných úprav právního rámce podnikání a změn
s ním spojeného regulačního prostředí;
nalezením souboru reprezentativních ukazatelů pro hodnocení
a následné zefektivnění využití zdrojů, kterými současné organizace disponují;
uplatněním jednoduchého, ale zároveň vysoce účinného mechanismu poskytování
investiční podpory projektům zaměřeným na plnění cílů strategické iniciativy Průmysl
4.0.

Je nutno zdůraznit, že strategická iniciativa Průmysl 4.0 vyžaduje od na její realizaci se
spolupodílejících jedinců přechod k interdisciplinárnímu systémovému myšlení, ne pouhé
zvládnutí souboru znalostí umožňujících aplikaci nových technologií. Proto se požadavek
provedení změn v obsahu i formách vzdělávání týká všech typů škol, nikoliv pouze škol
zajišťujících výuku technických oborů. Školství musí v plné šíři zajistit hluboký myšlenkový
přerod všech členů společnosti a do svých učebních plánů zařadit výuku poznatků
souvisejících s realizací iniciativy Průmysl 4.0 v rozsahu odpovídajícím souvislostem
vyučovaného oboru s potřebou realizace této iniciativy. Rovněž je nutné připravit finanční
programy, které nastartují potřebné změny ve vzdělávacím systému.
Hlubší pochopení strukturálních změn průmyslu, ekonomiky a společnosti, které podpoří
výše naznačené změny ve vzdělávacích systémech společnosti, bude nevyhnutelně
vyžadovat změny v mnoha zákonech. Souběžně s přípravou dalších podmínek proveditelnosti
musí také dojít ke vzniku legislativy, která bude kodifikovat poměry v digitální praxi a zároveň
bude vymezovat charakter i formy podpory digitální praxi doprovázejících nezbytných
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sociálních změn. Spolu s tím bude nutné zavést a využívat model závazného hodnocení
dopadů regulace na digitální ekonomiku (DIA- Digital Impact Assesment).
Pro vysokou školu aplikované psychologie představuje strategická iniciativa Průmysl 4.0 zcela
přirozenou výzvu k zapojení se do procesů vytváření podmínek pro dosažení úspěšné
proveditelnosti s ní spojených systémových změn vhodnými úpravami svých vzdělávacích
aktivit. Zaměří se nejenom na vlastní studenty potřebnými úpravami učebních plánů
prezenčního i kombinovaného studia, ale také na širší manažerskou veřejnost nabídkou
odborných přednášek i kursů terciálního (celoživotního) vzdělávání.
Východiskem zmíněných úprav konceptu vzdělávání jsou tyto premisy:
1. Digitalizace je procesem provádění permanentních podstatných inovací spočívajících
v transformaci prvního tvůrčího nápadu do podoby komerčně úspěšného naplnění
sledovaných strategických cílů.
2. Tato transformace je realizována jako sekvence na sebe navazujících myšlenkových
experimentů, z nichž každý je kreativní diskusí specialistů z různých oblastí, schopných
spolu komunikovat a dospět také k názorovému konsensu.
3. Myšlenkový experiment není centrálně řízen, jeho průběh je založen na virtuálním
leadershipu účastníků kreativní diskuse jejichž autoritu vymezuje jejich odbornost,
nikoliv jejich mocenská pozice v organizaci.
Nutnou (ne však postačující) podmínkou úspěšného zvládnutí čtvrté průmyslové revoluce je
dosažení změny ve stávajícím myšlení manažerů. Pokud k tomu nedojde, ocitnou se jimi
vedené (a mnohdy aktuálně podnikatelsky velmi úspěšné) organizace - dříve či později v existenčním ohrožení. Cestou k potřebné změně manažerského myšlení je primární vědomí
toho, že minulé úspěchy nejsou žádnou zárukou úspěchů budoucích. Jedinou cestou
k trvalému úspěchu je permanentní zvyšování vlastních odborných kompetencí prostřednictvím nikdy nekončícího cílevědomého a uvědomělého celoživotního vzdělávání jedince.
S určitou nadsázkou je možné konstatovat, že úspěch iniciativy Průmysl 4.0 je podmíněn
souběžným vývojem „manažera 4.0“. Na uskutečnění této představy se bude Vysoká škola
aplikované psychologie v rámci svých možností aktivně spolupodílet.
- Zbyněk Pitra O autorovi:
Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
Po absolvování strojní fakulty ČVUT pracoval v různých pracovních
pozicích, později i ve vedoucích funkcích v průmyslu, v organizacích
základního i aplikovaného výzkumu, v institucích státní správy, ve vzdělávacích a poradenských společnostech i jako učitel na vysokých školách
v ČR i v zahraničí. Absolvoval dlouhodobé studijní a pracovní pobyty
v SRN a v USA. Byl a stále je aktivně zapojen do činnosti několika
státutárních orgánů českých firem a je členem vědeckých rad tří
univerzit v ČR.
Jeho hlavní profesně-výzkumnou orientací je zvyšování podnikatelské výkonnosti a efektivity
inovačních aktivit organizací. Je autorem 25 knih a učebních textů a více než 600 odborných
článků a příspěvků na konferencích, publikovaných doma i v zahraničí.
Na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně vyučuje předmět „Management
transferu znalostí“.
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11. RADY MUDr. JANA CIMICKÉHO
10 STRATEGICKÝCH RAD, jak si udržet harmonii
1. Žijte současností a nezneklidňujte se předem případnými problémy, které by vás mohly
v budoucnu potkat.
2. Zaměřte se na realizovatelné možnosti a nepočítejte s náhodou a se štěstím.
Nespoléhejte na druhé.
3. Svá rozhodnutí neodkládejte.
4. Umějte relativizovat. Co se vám dnes zdá jako katastrofa, nebude ve skutečnosti zase
až tak hrozné, jak si představujete.
5. Zachovejte si vždy naději! Každý problém přináší novou zkušenost a má nějaké řešení.
Nenechte se manipulovat do překotnosti, všechno má svůj čas. Panikaření na problému
nic nevyřeší, ale naopak vám znemožní, abyste se na problém dívali střízlivě.
6. Vyhněte se lidem, kteří si neustále na něco stěžují, hádají se a očerňují každý okamžik
života. Mají totiž negativní vliv na stav vašeho vědomí.
7. Smiřte se s vaší kondicí, s vaší osobností i vaší identitou. Buďte se sebou vždy vyrovnaní
a nikdy se nestyďte za to, co jste. Ostatní vás musí přijmout i s vašimi chybami i s vašimi
kvalitami.
8. Naučte se příliš nespoléhat na ostatní a naučte se řešit situaci sami. Počítejte jen sami
se sebou, to je nejlepší způsob, jak nebýt zklamaný.
9. Vždycky počítejte, a to v každé aktivitě, s případným nezdarem, s něčím neočekávaným,
s novým problémem, který se nenadále vynoří, a připravte se na hledání případného
náhradního řešení. To vám umožní, že nebudete zaskočení nepředvídaným a nebudete
mít pocit bezmocnosti.
10. Snažte se pohlížet na všechno v klidu, když s ostatními nesouhlasíte, snažte se
polemizovat pozitivně, jen přesvědčivými argumenty a nedejte se strhnout ke zlobě
a snaze mít pravdu za každou cenu.
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DESATERO RAD pro workoholiky:
1. Naučte se myslet a mluvit i o něčem jiném, než je vaše práce.
2. Dodržujte pracovní dobu. Nechoďte dřív a neodcházejte později.
3. Nevyhýbejte se dovolené, ani ji nezkracujte.
4. Stýkejte se s přáteli a známými.
5. Neztrácejte smysl pro humor.
6. Odpočívejte dostatečně, naučte se dělat i něco jiného, než jste byli zvyklí.
7. Narušte svůj nynější stereotyp.
8. Nezanedbávejte svůj zdravotní stav ani vzhled.
9. Přinuťte se k nějakému zpestření vašeho života.
10. Nezapomínejte, že co můžete udělat zítra, nemusíte dělat dnes. Všechno má svůj čas.

A POZOR!
Nenahraditelných jsou plné hřbitovy!

MUDr. Jan Cimický, CSc., populární český psychiatr, přijede do Terezína!
Srdečně zveme studenty, absolventy, odborníky a širokou veřejnost
na jeho přednášku na téma „STRES A STRESOVÉ SELHÁVÁNÍ“ v sobotu
22. dubna 2017 od 16:00 hodin do auly VŠAPs.
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12. BERETE SI VĚCI OSOBNĚ?
Kultovní knihu Čtyři dohody Miguela Ángela
Ruize zná pravděpodobně každý. Lektorka
emoční inteligence, Jitka Ševčíková, radí jak
přestat být vztahovačný a podrobně rozebírá
„Druhou dohodu“: Neberte si nic osobně.
„Je jasné, že to, jak se na mě podíval, znamená, že mu připadám úplně tupá... Nelíbím se jí,
proto odmítla to pozvání... Zařval na mě do telefonu, asi jsem ho předtím něčím
naštvala..."
Je milion a jedna variací na téma „Nebrat si věci osobně“, tedy jinak, než jak se dotyčný
vyjádřil. Na to, jak pracovat s přílišnou vztahovačností a zranitelností tak, abychom se z toho
všeho nezbláznili, odpovídá lektorka emoční inteligence Jitka Ševčíková.

Jak docílím toho, že si nebudu brát věci osobně?
Vědomým tréninkem. Ještě nevím o nikom, kdo by se v mistrovství odosobnění stal
přeborníkem na lusknutí prstů. Takže se připravte na dlouhodobý systematický trénink
v emoční posilovně. Trénovat budete sebeuvědomění (kdo jsem, kde jsem, co dělám),
seberegulaci emocí (Jak se u toho cítím? Kde to cítím? Co to se mnou dělá a co s tím mohu
a dokážu dělat já?) a sebemotivaci (Proč tak reaguji? Co mne může posunout k lepšímu
prožívání?). Příklad: když kolegyně (opět) prohlásí, že chodím z práce vždy dříve, než je
obvyklý konec pracovní doby, a vím, že mě to vždycky naštve, šla bych po příčině než po
důsledku (naštvání).
Často šmahem odeženeme pocit, že se nám děje „křivda“ – vždyť přece máme hotovo, ona
jde někdy také dřív... Tak co se do mne naváží? Může být za tím závist, soutěživost, nebo
nejistota z jejího nedostatku sebedůvěry. Pokud jsem si já sama sebou jistá, vím, že jsem
v právu, mám odpracováno, dodělám jindy, nebo si to prostě dovolím (a ona ne), cítím se
celistvá, v pořádku a nepotřebuju si to brát osobně. Prostě jen někdo něco řekl. Znovu se
vracím ke „Čtyřem dohodám“, tam je moudrost dohody „Neberte si věci osobně“
rozpracována do detailů. Tam najdete mnoho poučného a návodného. Vřele doporučuji
k inspiraci a ke cvičení, jak na to.

Proč si lidé tak často berou věci osobně? S čím to souvisí?
Souvisí to s nedostatkem důvěry v sebe sama, s mnohými vzorci
a neuzdravenými emočními zraněními z dětství. Máme v sobě
nastaveného soudce, takzvaného vnitřního kritika, který často
neuvážlivě a nemilosrdně posuzuje, odsuzuje, poměřuje, hodnotí,
srovnává a kritizuje. I neoprávněně. Ten soudce k sobě má ještě
devět pomocníků, takzvaných sabotérů mysli. Jsou to Puntičkář,
Hyperúspěšný, Oběť, Hyperracionální, Hyperostražitý, Neuspokojitelný, Vedoucí a Unikač. Máme neustálou potřebu nezávislosti,
přijetí a bezpečí a tihle sabotéři naší spokojenosti reagují dotčeně na
reakce okolí. Motivují nás k tomu, abychom si věci v životě zasloužili,
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prosadili se a dokázali se vyhýbat nepříjemným situacím. A místo toho, abychom zůstali
celiství, jen jakýmsi pozorovatelem situace, hrajeme společně s nimi tu hru, že okolí nás
zkouší a to se nás pak dotýká na „bolestivých“ místech. Pokud to přijmeme, pak se
ve výsledku znevážíme i my sami před sebou.
Sabotéři mysli:
Původně nám v dětství sloužili, psychicky nás ochraňovali a pomáhali nám emocionálně
přežít.
PUNTIČKÁŘ – Perfekcionismus a extrémní potřeba řádu (dotýká se nás, když nám
někdo něco vyčte).
UTĚŠITEL – Snaží se být přijat tím, že pomáhá ostatním (dotýká se nás, když nás někdo
nařkne z necitlivosti, nebo když vedle nás někdo trpí).
HYPERÚSPĚŠNÝ – Jeho sebeúcta závisí na výkonech a úspěchu (dotýká se nás, když
někdo naznačuje, že v jeho očích nedosahujeme adekvátního úspěchu – například
„špatná“ značka auta, hodinek, kostýmu, vlivu v práci).
OBĚŤ – Záblesky mučednictví, získává pozornost emocemi bolesti (dotýká se nás, když
se někdo zmíní o rodině a my jsme například rozvedené, nebo když mluví o dětech
a řekne: to bys nepochopila, ty nemáš děti…).
HYPERRACIONÁLNÍ – Racionálně zpracovává vše včetně vztahů (dotýká se nás, když
někdo hovoří o iracionálních věcech, bez souvislostí a opodstatnění a my máme
potřebu mít vše logicky odůvodněné).
HYPEROSTRAŽITÝ – Neustálá úzkost z všech nebezpečí života (dotýká se nás, když
někdo znevažuje naše obavy, strachy, zlehčuje a směje se naší úzkosti a obavám i z už
prožitých zážitků).
NEUSPOKOJITELNÝ – Hledá stále vzrušení, musí být něčím zaměstnán (dotýká se nás,
když nám někdo naznačí, že je s námi nuda, že jsme všední, stereotypní, okoukaní,
předvídatelní).
VEDOUCÍ – Úzkostlivá potřeba mít vše pod kontrolou a svých představ (dotýká se nás,
když nám někdo bourá naše plány, chodí pozdě, nebere telefon, neodůvodňuje své
pozdní příchody, nesvěřuje nám tajemství).
UNIKAČ – Extrémně zaměřený na pozitivní a příjemné stránky života (dotýká se nás,
když nám někdo ukazuje i všední realitu života, například traumata, handicapy, bolest,
nemoci i smrt, která k životu bezesporu patří).

Jde to, být úplně nezainteresovaný vůči svému okolí tak,
aby se nás zbytečně některé věci nedotýkaly?
Nevím, nikoho takového neznám. Možná dalajláma? Buddhističtí
mniši? Netuším. Část roku trávím lektorováním v Indonésii, jejich
kultura a náboženství jsou pro mne velkou inspirací. Tyto národy si
(alespoň navenek) mnoho věcí osobně neberou. Ale copak vidím jejich
vnitřní svět? Čím se trápí, co se jich vnitřně dotýká? Emoce se nám
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vyvinuly proto, abychom cítili. Jsou jakýmsi kompasem mezi „příjemnem“ a „nepříjemnem“.
Když se nás něco dotýká, většinou to bývá to méně příjemné. A my bychom to chtěli necítit?
Z mého pohledu je vhodnější poděkovat za to, že to stále ještě cítím a co s tím mohu a chci
dělat. Zbavení se citlivosti je nesmysl. Můžeme změnit postoj, úhel pohledu, jít více do
hloubky, znovu jít po příčině, proč bolest vzniká, co nám chce naznačit. Naučit se i bolest brát
jako jakýsi dar. A pracovat s tím vzkazem. Jak a proč to bolí. Neutíkat z toho pocitu hned.

To, že se člověk uráží a bere si věci osobně, souvisí se sebehodnocením,
zranitelností nebo vztahovačností?
Se všemi třemi určitě a ještě s mnoha dalšími. Kromě sabotérů mysli máme také ještě jakési
„poháněče“. Následujeme naučené vzorce chování, které nám v dětství pomáhaly získat
lásku, uznání, soucit. Používáme je automaticky. Vycházejí z ego stavu vnitřního dítěte v nás,
které se snažilo zavděčit rodičům. Pokud si je odneseme do dospělosti, užíváme je v osobním
i pracovním životě dál. Hnací síly jsou zdravé a podporují nás, pokud se cítíme dobře. Pokud
se nás však něco dotýká bolestně, ukazuje to právě na to, že to zdravé není, že je tam nějaké
neuzdravené zranění, které chceme či potřebujeme léčit. Pokud nás však tyto poháněče
vyčerpávají a stále se nás něco dotýká, zřejmě se příliš orientujeme na okolí a nejsme sami
sebou.

Jak se naučit naopak nebýt vůči lidem tak osobní, čili
jak nebýt tak zainteresovaný ve věcech druhých?
Pozornost směřujte k sobě. Jen pokud dobře budu znát sám
sebe, mohu předvídat reakce a reagovat. Mohu se odosobnit
a být pozorovatelem situací. Je to, jako byste sledovali výborný
film. Zaujme vás, ale nemusíte se nechat do něj vtáhnout, být
součástí toho dramatu, lovestory, nudné frašky či komedie.
To, že se příliš orientujeme na příběhy druhých (nejen v životě,
ale i v televizi, v kině, na Facebooku a Instagramu), nám
nedovoluje plně a dostatečně věnovat pozornost sobě a svým
potřebám, pocitům a konání. Pak budete pozorným rodičem,
empatickým kolegou, férovým člověkem, sebevědomou bytostí.

13. NEUMÍTE SE ROZHODOVAT?
Jak poznat, že rozhodnutí, které se chystáte udělat, je správné?
Patříte k lidem, kteří si v restauraci pětkrát přečtou jídelní lístek a třikrát nechají číšníka
odejít, protože se ještě nerozhodli, co si objednat? Nebo když si kupujete boty, trvá vám to
minimálně hodinu a stejně si ještě necháte čas na rozmyšlenou a vrátíte se zítra?
A co teprve, když je před vámi nějaké opravdu důležité rozhodnutí, jako třeba dát výpověď,
přijmout pracovní nabídku nebo podat žádost o rozvod...
Máte až skoro panický strach z toho, že vaše rozhodnutí nebude správné? Cítíte se bezmocní
kvůli tomu, že dopředu nemůžete poznat, jestli jste se nerozhodli špatně?
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Jestli se v těchto řádcích poznáváte, možná vám
pomůže některá z následujících rad, které by proces
rozhodování měly usnadnit:
1) Napište to na papír
Na první pohled to sice vypadá jako směšná dětská
hra, ale podle zkušeností koučky Christine Hassler,
která tento trik učí svoje klienty, to skutečně funguje.
Takže jako první si na jednotlivé lístečky napište všechny možné varianty toho, jak se v dané
situaci můžete rozhodnout, a ke každé také připište, jaký konkrétní výsledek bude mít.
Teď si lístečky položte na zem tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor. Postavte se
k prvnímu, přečtěte si ho a stoupněte si na něj. Zavřete oči a představte si, že jste se právě
rozhodli takhle. Zkuste rozhodnutí v duchu přijmout, zařídit se podle něj a sledovat, co se
děje.
Takhle postupujte zleva doprava, u každé varianty se na chvíli zastavte a na konci si zpětně
přehrajte, ve které z nich jste se cítili nejlíp. To bude ta pravá volba.
2) Ať to řekne někdo jiný
K tomuhle budete potřebovat někoho ochotného, kdo má aspoň trochu času a komu
důvěřujete. Vysvětlete dotyčnému všechny možnosti, mezi kterými se rozhodujete, a nechte
ho, aby je po vás pokud možno bez emotivního zabarvení zopakoval.
Jakmile každou možnost dopoví, měli byste pozorovat, co dělá vaše tělo. Pokud se mírně
nahnulo dopředu, je to dobré znamení. Pokud se po vyslechnutí nějaké varianty nepohnulo
vůbec, nebo se spíš zaklonilo, pak ji můžete rovnou zavrhnout.
3) Rozsviťte světla
Jestli nad svým problémem dumáte především před usnutím v posteli, možná děláte velkou
chybu. Vaše emoce a smysly jsou totiž mnohem jasnější za plného světla. Proto s rozhodováním raději počkejte do rána (denní světlo je vůbec nejlepší), nebo alespoň rozsviťte
všechny lampy a lustry, a teprve potom začněte přemýšlet.
4) Ráno moudřejší večera
Existuje ještě jeden důvod, proč je tohle rčení jedno
z nejpravdivějších. Když se totiž rozhodujete až během
dne, nebo dokonce večer, jste unavení fyzicky
a psychicky a vaše myšlenkové pochody zkrátka nejsou
tak čerstvé a mohou něco vynechat nebo opomenout.
Takže pokud si potřebujete něco rozmyslet, udělejte to
hned ráno. A raději ještě předtím, než se začnete
oblékat – i výběr oblečení vás může vyčerpat a ovlivnit.
5) Pusťte správnou hudbu
Existuje studie dokazující, že rozhodnutí, která člověk učiní při poslechu rychlé hudby, mívají
lepší výsledky a dopady než ta, která jsme udělali během nějakých "cajdáků". Jestli se tedy
stále nemůžete rozhodnout, vyměňte svůj playlist.
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14. SAMI SOBĚ KOUČEM
Naučte se efektivně fungovat v pracovním i osobním životě.
Být pánem svého spokojeného života. To je, oč tu běží. Nesvalovat vinu na druhé, nečekat
pochvalu od jiných, neusilovat o to, abychom se zalíbili všem... V prvé řadě totiž nezáleží
na tom, co si myslí druzí, ale to, co si myslíme a cítíme my sami.
Chcete po sobě jen výkony a jednáte sami se sebou jako
s kusem hadru? Potřebujete pořád sobě i druhým lidem
něco dokazovat? Například jak jste dobří, chytří,
nápadití, výkonní, krásní, úžasní? V tom případě je za
půl minuty dvanáct, abyste změnili způsob svého
přemýšlení a postoje ke svému já.
Naučte se žít jen takový příběh, který vyhovuje celé vaší bytosti. Přečtěte si pár rad, které
vám život pomohou „nakopnout“.
„Sebekoučink je cesta k vlastnímu růstu, a to i z prostředí domova. Více si uvědomovat, jak
žiji a co bychom mohli zkusit udělat jinak. Život díky sebekoučinku nebude protékat mezi
prsty, jelikož vy sami budete hybatelé všeho, co se děje a dít bude. Můžete nadávat, naříkat,
panikařit, anebo vlastním úsilím činit. Vaše volba, váš život,“ vysvětluje psychoterapeutka
pro děti a dospělé Lucie Mucalová.

Co je sebekoučink?
„Sebekoučink není žádný luxus aneb výraz samostatné osobnosti, co směřuje k životní
pohodě a štěstí. Sebekoučink napomáhá ke smysluplnému utřídění myšlenek, které nosíme
v hlavě. Vlastně nám pomáhá uklidit si mentální nepořádek. Sebekoučink je dovednost
pomoci sama sobě svými myšlenkami a pocity,“ říká Lucie Mucalová.

Abychom směřovali vzhůru...
1) Vlastní zodpovědnost – vezměte život do vlastních rukou, starejte se, co v něm je
2)
3)
4)
5)

a co v něm má být.
Můžu? Chci? Jaký je můj postoj? Jak můžu přispět k řešení?
Když to nejde takto, půjde to prostě jinak!
A 80 % je lepších než nic.
10krát 10 % za sebou dá nakonec také 100 %. Naučte se dělat a chválit se za malé kroky,
které vás dovedou k cíli.

Co nás stahuje dolů?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zbavení se zodpovědnosti.
Já za to nemůžu.
To musí udělat jiní.
Proč to druzí nevidí?
Perfekcionismus. Strnulost. Buď černá, nebo bílá, nula, nebo sto, nic mezi.
Dramatizace – já to nevydržím!
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Sebekoučovací úkoly k zamyšlení a růstu
1) Jak se staráte o svou vnitřní krásu? Jak často? Aspoň tak často, jako o tu vnější?
2) Jaký je rozdíl v postoji pesimistů a optimistů? Kam se řadím já sám a jak mi v tom je?
3) Co si od života přejete? Poznamenejte si tři (ještě) nesplněná přání. Proč nejsou
splněná? Co pro splnění těchto přání dělám já
sám?
4) Sestavte si krátký hororový seznam těch situací,
kdy o sobě pravidelně pochybujete, cítíte se slabí
a druhořadí.
5) Zjistěte si, co vás v životě brzdí, a začněte to po
malých krocích měnit.
6) Dejte si slib: „Slibuji sobě, že se sebou napříště
budu jednat tak, jak bych jednal s člověkem,
kterého z celého srdce miluji.“.

15. JAK SE VYZNAT V TITULECH
Aneb proč už není zubař MUDr., ale MDDr.?
O střední Evropě a Česku zvlášť se říká, že si přespříliš potrpí na tituly. Jenže v nich sami
máme často poměrně velký zmatek. Mnozí lidé třeba netuší, že právník nemusí být nutně
JUDr. Ale jak se tedy vlastně v titulech vyznat?
Nejnižší stupeň vzdělání, po jehož absolvování si lze za jméno titul připojit – zde ale pozor,
nikoli akademický –, je vyšší odborná škola. Titul DiS., který mohou používat všichni
absolventi „vošek“, označuje diplomovaného specialistu (například Hana Veselá, DiS).
Na diplomu, který absolvent obdrží, se pak uvádí „Diplomovaný specialista v …“ + název
vystudovaného oboru. Zabrousíme-li nyní už na akademickou půdu, ze zdejších titulů stojí na
posledním stupni bakalář. Uděluje se absolventům studia v bakalářských studijních
programech. Ty trvají nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

Kdo je bakalář?
Titul se používá ve zkratce Bc., uváděné před jménem. Například Bc. Ivan Smutný. V oblasti
umění se používá „bakalář umění“ (ve zkratce BcA.).
Ti, kteří pokračují ve studiu vysoké školy i v druhém cyklu, to jest magisterském, či inženýrském, mohou získat jeden ze sedmi akademických titulů, jež se píšou před jméno (kupříkladu
Mgr. Eva Holá).
Technici, ekonomové, zemědělci, lesníci a vojáci se stanou inženýry (Ing.); třebaže často
studují i v magisterských studijních programech, třeba na VŠE. Architekti, inženýři
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architektury (Ing. arch.); studenti lékařství doktory medicíny
(MUDr.); veterináři a hygienici doktory veterinární medicíny
(MVDr.); umělci magistry umění (MgA.). Ze studentů
učitelství, práv, žurnalistiky, přírodovědecké či filozofické
fakulty se stanou magistři (Mgr.). Získal-li nositel již dříve ve
stejném oboru bakaláře, používá jen tento vyšší titul.
V současnosti se také již začínáme setkávat s titulem MDDr.
(medicinae jménem). Jde o nový akademický titul, jejž mají
právo užívat absolventi magisterského studia oboru zubní
lékařství na lékařských fakultách. V letech 1951 až 1953 se
uděloval titul MSDr., do roku 2004, kdy stomatologii
nahradil právě program zubní lékařství, titul MUDr. Studium
nového oboru je o rok kratší a trvá pět let.

JUDr. et Ing.
Všichni magistři mají možnost vykonat takzvanou rigorózní zkoušku. Ta spočívá především
v obhajobě rigorózní práce. Po absolvování získají jeden z těchto titulů: Absolventi
humanitních a společenských věd se stávají doktory filozofie PhDr.; právníci získávají titul
doktor obojího práva JUDr.; studenti přírodních věd obdrží titul RNDr. (doktor přírodních
věd); farmaceuti se stávají PharmDr. (doktor farmacie) a teologové ThDr. (doktor teologie) či
ThLic (licenciát teologie).
Všechny tituly se opět píšou před jméno a nahrazují předešlé. Ti, kdo vystudovali dvě vysoké
školy, mohou používat hodnosti obě. Například absolvent práv a ekonomie si může před
jméno napsat JUDr. et Ing.
V současnosti je možno se setkat se všemi výše uvedenými tituly. Některé nahradily
předešlé, např. PhDr. titul PaedDr. (doktor pedagogiky). Jiné se přestaly udělovat zcela jako
ideologický RSDr. (doktor sociálně-politických věd).

Velký doktorát
Další titul můžete získat až po třech letech studia navíc. Složíte-li úspěšně velký doktorát –
disertaci – připíšete si pak tři písmenka, tentokrát za jméno. Konkrétně mezinárodně
uznávaný titul Ph.D. Zkratka se na rozdíl od všech předešlých nečte česky, ale anglicky
[pí ejč dý]. V oblasti teologie můžete získat akademický titul doktor teologie ve zkratce Th.D.
[té há dé], psaný též za jménem.
Ph.D. v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc., tedy hodnosti kandidáta věd, pocházející
z latinského candidatus scientiarum. Jeho nositelé si zkratku umísťovali také za jméno. V roce
1998 bylo udělování hodností CSc. zastaveno.

Titul dr.h.c.
Vysokoškolský zákon již také neuvádí ani akademicko-vědecké tituly udělované v minulosti
jako DrSc. (doktor věd) či Dr. (doktor) – titul udělovaný krátce po roce 1990, který byl později
nahrazen zkratkou Ph.D.
Rovněž neuvádí titul DSc. (doktor věd), který uděluje Akademie věd ČR od roku 2003, a titul
dr.h.c. (doctor honoris causa neboli čestný doktor).
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Zkratky akademicko-vědeckých titulů, uváděných za jménem, jsou ve větě v pozici tzv.
přístavku. Proto je oddělujeme z obou stran čárkami, stejně jako bychom oddělili jejich plná
vyjádření: Zúčastnil se také doktor Nový, kandidát věd, a připomněl..., zúčastnil se také PhDr.
Nový, CSc., a připomněl...

Docent a profesor
Docenta (Doc.) pro určitý obor jmenuje pak rektor univerzity na základě habilitačního řízení.
Profesora (Prof.) pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké
školy podaný prostřednictvím ministra. Tyto dva vědecko-pedagogické tituly jsou
nejváženější. Zkratky se doporučují psát (pokud jimi nezačíná větný celek) s malým počátečním písmenem, a to i na vizitkách a cedulkách na dveřích.
Nezapomeňme také, že některé školy v Česku nabízejí možnost studia v programech, jejichž
cílem je získání titulu „Master of Business Administration“ (ve zkratce MBA).
Jde však pouze o titul profesní, jenž v Česku, na rozdíl od USA, nepotvrzuje absolvování
vysoké školy.

16. STUDIUM A PROBLÉM UČENÍ
Akademické prostředí je prostorem, kde vznikají
především neformální vztahy mezi studenty. Kromě
zájmových aktivit představuje vysokoškolské
studium v životě člověka poslední období, kde
neformální vztahy převažují. Právě vysokoškoláci
mají tu výhodu, že mají větší možnost navazovat
tyto vztahy ještě v dospělosti. V pozdějších životních
etapách totiž převažují spíše společenské vztahy
pracovní.
Někdo má to štěstí, že nastupuje na stejnou fakultu a obor společně s jedním nebo i více
kamarády, většinou se však nováček ocitne mezi dosud neznámými kolegy. Tuto situaci
vnímají někteří začínající vysokoškoláci jako nepříjemnou. Patříte-li mezi ně, první morální
podporu vám může poskytnout vědomí, že jste mezi kolegy, kteří jsou, ať už méně či více,
motivováni studovat stejný obor. Pravděpodobnost, že naleznete profesně spřízněnou duši,
je tedy vysoká. Ani profesní příbuznost však nezaručí, že se všemi naleznete společnou řeč
a člověk pociťuje osobní neshody.
Občas se stává, že si s pedagogem „vzájemně nesednete“ kvůli jeho vyučovacímu stylu, kvůli
rozdílnému způsobu komunikace nebo zkrátka bez vysledované příčiny. Než začnete celou
věc řešit, položte si upřímně otázku, zda se opravdu nejedná o váš jednostranný pocit.
Nejsnazší řešení se nabízí tam, kde máte možnost zvolit v rozvrhu u téhož předmětu jinou
cvičební či přednáškovou paralelku s jiným vyučujícím. Pokud tomu tak není, snažte se nalézt
příčinu, pro kterou k vzájemnému nepochopení dochází, a na vaší straně ji odstranit nebo ji
dotyčnému vysvětlit. Může se jednat o předchozí komunikační nedorozumění, váš způsob
vystupování a oblékání, opakované – byť odůvodnitelné – předčasné odchody nebo pozdní
43

příchody na cvičení a mnoho dalších. Nesnažte se za každou cenu prosadit svou pravdu a své
právo (mám nárok obarvit si vlasy na jakoukoli barvu) nebo alespoň vezměte v úvahu, že
„každá válka něco stojí“ a zvažte, zda máte dost síly na její vedení a zda vám to celé za to
stojí. Dojdete-li však k závěru, že vás pedagog prokazatelně bezdůvodně poškozuje, obraťte
se na příslušná místa, zapojte studijního poradce, psychologa apod. Připravte se však na to,
že svá tvrzení budete muset doložit důkazy. Prohraný spor vaši pozici ještě zhorší a může
vyústit například v přestup na jinou školu.
Navazování nových vztahů probíhá snáze
tam, kde existují studijní skupiny. Velkou
část výuky v počátku studia absolvujete
pohromadě s týmiž spolužáky. Budete
mít ve stejnou dobu výuku i část volna –
záleží na zájmových aktivitách vašich
nových kolegů –, většinou stejné
pedagogy, podobné úkoly a studijní
problémy.
Další platformou pro navazování
kamarádství a přátelství jsou volnočasové aktivity. Kapitola sama o sobě je život na koleji. Zvláště tam, kde existují možnosti
sportovního a kulturního vyžití, obyvatelé kolejí nenechají na svoji komunitu dopustit,
přestože ubytovací standard bývá většinou nižší než u privátu. Mnoho pevných přátelských
svazků i zárodků úspěšné budoucí profesní spolupráce vzniklo právě zde. Menší komfort však
klade velké nároky nejen na fyzickou, ale i na duševní stránku. Jedním z nejnepříjemnějších
často řešených problémů bývá soužití spolubydlících (ve studentské hantýrce „spolubydel“),
kteří si vzájemně silně nevyhovují. Pokud trvalé neshody přesahují únosnou mez, a přes
snahu o toleranci nedojde k dohodě, je na místě řešit změnu ubytování.

Přístupy k učení
Další výraznou změnou v životě studenta v souvislosti s přechodem na vysokou školu
prochází jeho způsob učení. Pojmem „učení“ v tomto slova smyslu je míněna ta část
edukačního procesu, kterou „provádí“ student sám. Souvisí totiž úzce se způsobem výuky,
který se mění podstatně.
Mezi častými příčinami neúspěchu začínajících vysokoškoláků bývají uváděny i tyto, které
souvisí s životním stylem:





absence návyků myslet a pracovat samostatně,
neschopnost organizovat si samostatně studium a volný čas,
porušování pravidel duševní hygieny,
působení vnějších okolností (vlivy přátel, rodiny...).

Odpověď na otázku Jak student studuje, hledají mnozí pouze v motivech – Proč vůbec
studuje. Je sice částečně pravda, že další příčinou neúspěchu bývá také


neujasněnost motivů ke studiu zvoleného oboru a k pozdějšímu vykonávání profese.

Skutečnost však není tak jednoduchá. Mezi motivy k vysokoškolskému studiu můžeme nalézt
i takové, které sám student považuje za tak nízké, že se k nim nechce přiznat veřejně: „Chci
udělat radost rodičům, získat titul, vydělávat hodně peněz, užívat si studentského života…“.
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Přesto nemusejí samy o sobě znamenat, že dotyčný bude mít horší prospěch. Záleží totiž i na
přístupu k učení, na tom, zda má přístup povrchový nebo hloubkový. I relativně neušlechtilé
motivy jako „chci dokázat rodičům, že jsem stejně schopný nebo schopnější než bratr“
mohou vést k hloubkovému přístupu.
Podstata přístupu povrchového tkví v tom, že student považuje učivo za cosi, co je mu
vnucováno zvnějšku, za cosi, jehož smysl nechápe. Učení ho pak zákonitě nebaví.
Mechanicky memoruje texty a poučky, které si obtížně pamatuje a které hlavně brzy
zapomíná. Podle výzkumů tento přístup bohužel převažuje ještě na středních školách –
nebudu se zde zabývat otázkou proč. Ve vysokoškolském prostředí se s ním setkáváme
u předmětů, které studenti považují za zbytečné. Dá se stručně charakterizovat takto:
„Co nejrychleji těsně před zkouškou našprtat, u zkoušky „vyvrhnout“, a rychle odstranit
z kapacity paměti“. Jednorázově tato metoda občas funguje, pokud zkoušející pedagog
z jakýchkoli důvodů nepřeruší studentův monolog otázkou, která zabrousí pod onen povrch.
Její užití lze pochopit v nouzové situaci v zoufalé snaze složit zkoušku na poslední pokus, když
předchozí úsilí selhalo. Z dlouhodobého hlediska je ale systematický povrchový přístup
k učení vyčerpávající a neužitečný řetězec neustálého nalévání a vylévání izolovaných
informací, na jehož konci není nic než únava.
Diskuse o zbytečnosti a potřebnosti jednotlivých předmětů ve studijních plánech jsou
neustále přítomnou součástí akademického života nejenom mezi studenty. Je pravda,
že studijní plány nejsou vždy ideální. Z různých důvodů se občas stává, že v nich zůstanou
zařazeny předměty s duplicitou, že pořadí, ve kterém je student absolvuje, není vyhovující,
nebo že s prudkým rozvojem oboru nedojde včas k inovaci a reakreditaci. Na druhou stranu
je však třeba si uvědomit, že úkolem vysoké školy není vycvičit úzce zaměřeného specialistu
na jeden druh činnosti. Nelze očekávat, že skladba předmětů bude stoprocentně vyhovovat
představám každého jednotlivce právě o té jeho konkrétní vysněné kariéře. Kromě toho je
velmi těžké posoudit užitečnost jednotlivého předmětu bez širšího vhledu, ke kterému
student dospívá teprve v průběhu studia a někdy dokonce až po absolutoriu. Stává se,
že přicházejí absolventi a přiznávají, že nedoceňovaný a nenáviděný předmět ocenili teprve
po několika letech praxe v oboru. Nazíráno očima nováčka, na kterého se valí lavina, se to
ovšem jeví jinak.
Daleko efektivnější je přístup hloubkový. Pro porozumění tomuto pojmu můžeme užít
srovnání s prací s internetovým textem. Skrze odkazy totiž můžeme nahlížet na před-kládaná
fakta rovnou v souvislostech, které dle potřeby vyhledáváme. Takový postup umožňuje
nejen vytvářet si rovnou sítě
poznatků a pochopit jevy, fakta a
události
ve
vzájemných
souvislostech, ale i lépe si je zapamatovat. V případě zapomenutí je
uživatel schopen najít si zdroje, kde
se k informacím dostane. Navíc je
tento způsob schopen člověka
zaujmout a bavit. Aplikováno na
přístup k učení to znamená, že
nebudeme mechanicky „šprtat“, ale
zasazovat nové informace do
souvislostí s těmi, které již známe.
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Text, který nám připadá nedůležitý a postrádající smysl, se totiž velmi těžko ukládá do
paměti. Pro toho, kdo neměl to štěstí, že ho k podobnému přístupu přimělo již středoškolské
prostředí, to zprvu může vypadat složité, ale ve skutečnosti je to méně namáhavé než
mechanické šprtání.

Paměť
I při hloubkovém přístupu k učení však student
potřebuje paměť. Závěrem tedy několik
doporučení, jak ji lépe využívat. Na první pohled
vypadají jako výňatky z okultních textů, ale jsou
podložena psychologickými výzkumy.
Existuje poučka tzv. vnějšího situačního kontextu,
která říká, že informace uložené v určitém
prostředí, za určité situace, se lépe vybavují v
témže prostředí, za stejné nebo podobné situace.
Prakticky: pokud ve vás vyvolává trému společenský oděv při zkoušce, učte se v něm.
Vyzkoušejte si odpovědi na otázky v prázdné učebně, nejenom doma nebo na kolejním
pokoji. Pijte při učení stejné nápoje – samozřejmě nealkoholické – jaké si nosíte s sebou
do školy, a ze stejné lahve nebo termosky Aplikováno na přístup k učení to znamená,
že nebudeme mechanicky „šprtat“, ale zasazovat nové informace do souvislostí s těmi, které
již známe. Text, který nám připadá nedůležitý a postrádající smysl, se totiž velmi těžko ukládá
do paměti. Pro toho, kdo neměl to štěstí, že ho k podobnému přístupu přimělo již
středoškolské prostředí, to zprvu může vypadat složité, ale ve skutečnosti je to méně
namáhavé než mechanické šprtání.
Samotnému ukládání informací do paměti můžete napomoci i tak, že se budete snažit
zabránit tzv. vlivu interference. Prakticky: lepší je učit se bezprostředně po sobě odlišné než
příbuzné předměty. Když budete chtít uložit si do paměti podobné informace v jednom
sledu, půjde to obtížněji, protože se budou vzájemně narušovat. I tak je ale lepší rozdělit
si učení do několika kratších bloků prokládaných odpočinkem.
Lidská paměť není zcela spolehlivá. Její součástí je i proces zapomínání. Je sice ve své
podstatě užitečný, protože nám umožňuje zbavovat se nepotřebných informací, ale někdy
nám působí potíže, protože jako nepotřebné vyřadí i ty, které zapomenout nechceme.
Bezpečnějšímu uložení pomáhá jednak opakování, jednak již zmiňovaný hloubkový přístup.
Rozčleňte si známá fakta a vytvořte z nich dle důležitosti pyramidy nebo oddíly. Na jejich
vrcholu či začátku budou klíčová slova. Jestliže patříte k vizuálním typům, znázorňujte si
učivo v grafické podobě, kreslete si tzv. mentální mapy (viz str. 47 – 50) a nerozpakujte se
používat i barev. O takových diagramatických metodách vyšlo v poslední době mnoho
příruček, informace naleznete přes vyhledávače i na internetu.
Některé údaje je však třeba uložit do paměti přesně a nelze v nich nalézt žádnou logiku.
Využívejte tzv. mnemotechnických pomůcek (Šetři se osle – 6378 poloměr Země), nebo
využívejte tzv. štěpení, čili rozkládání na menší jednotky dle smyslu (15590 – záchranná
služba, pravý úhel). Mimochodem mají bohaté využití i v soukromém životě. Můžete si podle
nich pamatovat například PIN kód kreditní karty nebo si ho poznamenat slovně.
Učení nemusí být jenom dřina, ale i hra. Třeba si pomalu číst lehké rozhovory G. Batesona se
svojí dcerou – ale nad každou větou musíme zapřemýšlet. Nejde o to mít na vše odpověď,
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ale pokládání otázek je vždy cennější. Dobře položená otázky je vždy lepší než správná
odpověď. Jen chytrý člověk se nebojí zeptat.

A pokud máme pocit, že je toho na nás ve škole, či v životě mnoho, řekněte si:

„Orgán, který se nepoužívá, zakrňuje“.
A to platí obecně….

17. CO JE TO MYŠLENKOVÁ MAPA
Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je graficky uspořádáný text, doplněný
obrázky s vyznačením souvislostí. Po staletí byla využívána k učení, pamatování, grafickému
zobrazení nebo řešení problémů. Myšlenková mapa slouží pro přehledné a vizualizované
zaznamenání problému, situace či projektu. A nejen k zaznamenání. Pomocí myšlenkové
mapy si lze situaci daleko lépe zapamatovat nebo následně popsat souvislým textem, který
má hlavu i patu. Pro sestavení mapy se vyžaduje trochu úsilí a přemýšlení, ale jakmile je na
světě, už je jasno a je jednodušší se v celé záležitosti, kterou řešíte, orientovat. Myšlenkové
mapy byly vyvinuty v pozdních 60. let Tony Buzanem jako způsob, jak pomoci studentům
dělat si poznámky, které používají pouze klíčových slov a obrazů.
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Charakteristika:
Představme si, že máme zpracovat zadání nějakého projektu. Co bychom v první řadě měli
udělat? Napíšeme si asi pod sebe všechny možné funkce a části, které má projekt obsahovat.
Následně tyto části rozpracujeme a tvoříme jakýsi logický celek. Dost často se ale stává,
že to, co rozpracujeme v první části, má souvislost s něčím, co rozvíjíme v další části. Ale ne
vždy je možné to propojit. Buď proto, že na souvislost prostě nepřijdeme, nebo je to
vzhledem k velké „vzdálenosti“ nespojitelné. Na skryté souvislosti se většinou přijde až když
už je pozdě a pověstný „dům-s-komínem-dolů už je postaven“.
Naproti tomu, měli bychom si nejprve nakreslit myšlenkovou mapu, která vystihne nikoliv
jen funkční podstatu, ale hlavně logické vazby mezi jednotlivými celky. Vyplynou z ní hlavní
a důležité části. Někdy se přihodí, že už jen tím, že se díváme na nakreslené obrazce,
objevíme souvislosti, které obvykle všem unikají. Na základě takovéhoto schématu lze pak
sestavit poměrně přehledné a logicky uspořádané zadání, které respektuje logické celky a je
rozvíjeno od jednoduchého po složitější.
Myšlenkové mapy se hodí pro strukturované psaní poznámek, jako nástroj při analýze
a řešení problémů nebo pomůcka při studiu (při tvorbě mapy pochopíte strukturu dané
problematiky a podle mapy si lze studované téma také zopakovat). Myšlenkové mapy jsou
informačně hutnější než běžný text, přesto se s nimi v mnoha případech pracuje lépe než
s textem.
Každý má ve svém mozku pro každou situaci vytvořenou nějakou myšlenkovou mapu.
Z nějakého – asi pohnutého akademického – důvodu, se tyto myšlenky snaží člověk vždy
nacpat hned do lineárního modelu. Takový model si můžeme představit jako kapitoly v knize
jdoucí po sobě. Je velmi obtížné, z myšlenkové mapy, uložené v paměti, sestavit třeba již
zmíněné zadání projektu, aniž by se na něco nezapomnělo. Někdo to dokáže lépe, někdo
hůře a někdo vůbec. (viz. dále). Proto je lepší si alespoň načrtnout myšlenkovou mapu
a podle ní dále postupovat.

Podstata vytváření myšlenkových map:
Podstata spočívá v určitém způsobu grafického vyjádření.




Centrální uzel – vyjadřující předmět „vymýšlení”.
Základní myšlenky řešení problému – vytváří
základní větve, vycházející z centrálního uzlu.
Hierarchizace myšlenek navazujících na základní větve,
vznikající asociací myšlenkových toků.

Používání barev, symbolů, obrázku (kreseb) a jiných
zvýrazňujících prvků.

Využití myšlenkové mapy:
Poznámky: Myšlenkové mapy nám pomohou uspořádat informace do tvaru, který je pro
mozek snadněji zapamatovatelný. Mohou být použity pro cokoliv si poznamenat – knihy,
přednášky, setkání, rozhovory, telefonní rozhovory.
Kreativita: Kdykoli budete chtít podpořit kreativitu, myšlenkové mapy vás osvobodí
myšlení od lineárního myšlení. Nové nápady umožňující průtok rychleji.
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Řešení problémů: Kdykoli jste konfrontováni s problémem – profesionální nebo osobní –
myšlenkové mapy vám pomohou vidět všechny otázky a jejich vztah k sobě navzájem.
Pomáhají také druhým rychle získat přehled o tom, jak můžete vidět různé situace
a jejich relativní důležitost.
Plánování: Pokud něco plánujete, myšlenkové mapy vám pomohou získat všechny
relevantní informace do jednoho místa a snadno je uspořádat. Mohou být použity pro
psaní dopisu, scénář ke knize nebo pro plánování schůzky nebo dovolené.
Prezentací: Pro jakékoli mluvení je dobré si připravit myšlenkovou mapu. Pomáhá nám
to utřídit si myšlenky a vizuálně si představit celou řeč v hlavě.

Jan na to:
Vytvořit myšlenkovou mapu je velmi snadné. Není k tomu potřeba zvláštního vybavení nebo
studia. Přesto jsou určité zásady, které je třeba dodržovat a respektovat. Tím, že je to
snadné, může vzniknout dojem, že jde o triviální záležitost, kolem které se dělá příliš
„humbuku“. Kdo však používá mapy ve svém životě nebo práci, bude odporovat, protože ví
a má zkušenosti, že jde opravdu o jedinečnou a originální metodu vhodnou pro plánování,
uspořádání myšlenek, analýzu věci nebo procesu apod.

Samotná tvorba myšlenkové mapy:
1. hlavní téma (název) umístíme do středu,
2. jednotlivé části pak rozmísťujeme kolem středu a spojíme
je se středem čarami,
3. části se mohou dále větvit podle potřeby,
4. pomocnými čarami nebo šipkami můžeme vyjádřit vztahy, které jdou napříč hierarchií,
5. v mapě bychom měli používat barvy, obrázky, symboly a různé další způsoby zvýraznění
(míru určitě odhadnete sami, cílem samozřejmě není mapu znepřehlednit),
6. je účelné používat buď jednotlivá slova, nebo krátká slovní spojení – prostě se soustřeďte
na strukturu problému a souvislosti jednotlivých částí; neplýtvejte silami na formulování
celých vět,
7. během práce na mapě se neomezujte – vezměte si velký papír nebo si přilepte další list
(cílem je omezit počet faktorů, které brání soustředění a „rozmachu“ kreativity). Pro
úspěšné vytváření myšlenkových map je důležité zbavit se některých předsudků (často
hluboce zakořeněných), které o sobě má většina lidí. Jedná se zejména o obavy z toho, že
jejich myšlenkové mapy nebudou „dobře vypadat” – neumím kreslit, nejsem dost
kreativní, na to nemám schopnosti, apod.

Pero, papír versus počítač:
Tvořit můžeme systémem pero-papír. Lepší jsou ovšem pastelky a barvičky. Prostě mapu
namalujeme. Při poradě, nebo při pouhém záblesku nápadu, nebo zajímavé myšlence, si
načrtneme mapu do diáře nebo na kousek papíru. Když chceme mapu vytvořit v klidu
a promyslet si ji, tak si ji prostě namalujeme.
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Pro tvorbu map jsou také vhodné počítačové programy. Mají několik předností:





Lepší grafická úprava a z toho plynoucí lepší přehlednost.
Možnost snadno přidat, umazat, přesunout nebo změnit strukturu myšlenkové mapy.
Možnost přidávat obrázky z vlastních souborů nebo nabízených galerií.
Možnost ukládat do vlastních složek a kdykoliv se k mapám vracet a znovu s nimi
pracovat.
 Možnost mapy posílat e-mailem, předávat jiným osobám.
 Možnost přidávat poznámky, URL adresy, přiřazovat osoby k jednotlivým úkolům
a položkám atp.
 Možnost exportovat do formátů GIF, JPG, PDF nebo do formátů Microsoft Office.

Software:
Pro kreslení myšlenkových map existuje řada komerčních i open-source programů. Mezi
komerčními produkty je asi nejznámější MindManager. Mezi volně šiřitelnými aplikacemi
vede podle mého názoru FreeMind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/
Main_Page Pokud chcete začít kreslit myšlenkové mapy na počítači, FreeMind je určitě
aplikace, kterou byste si měli zkusit jako první.
V praxi se jedná o jednoduchý a užitečný postup, jak si organizovat myšlenky, úkoly, plány,
postupy, řešení problémů, výuku. Obecně tímto nástrojem pomůžete svojí kreativitě.

Zdroje:







http://toncar.cz
http://www.mindmaps.cz
http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/myslenkove-mapy-a-aplikace-freemind-1
http://www.peterrussell.com
http://www.hlava.net/clanek/myslenkova-mapa-neni-jen-teorie/
http://www.radialnimysleni.cz/html/myslenkove_mapy.html
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18. NÁVŠTĚVA V BEJT TEREZÍN (DRUHÝ TEREZÍN)
Pokud zavítáte do Izraele, země, která plně patří do naší euroamerické kultury, země, v níž se
střetávají tři monoteistická náboženství, tak se budete cítit jako doma. Proč? Protože v této
oblasti pramení dva základy naší kultury: judaismus a křesťanství. Třetím naším základem je
Řecko, dědictví, z nějž čerpáme dodnes a ke kterému se stále vracíme.

Paradoxně se budete zde cítit i bezpečněji, než nyní například v okolí Paříže, či v některých
státech EU. Na obranu území, které je přibližně „velké“ jako naše Morava, se vydává 20
procent státního rozpočtu; chlapci (tři roky) i dívky (dva roky) slouží v armádě a nezaznamenáte nikde zájem o vyhýbání se službě, na způsob našeho dřívějšího shánění tzv. modré
knížky. Z chlapců, kteří rukují hned po střední škole (studovat se může až po absolvování
vojenské služby), se stávají doslova Muži a dívky odpovědnými Ženami. Zaznívá zde
jednoznačná hrdost na svůj stát, důvěra v sebe i svůj národ, spolupráce a přátelskost, odvaha nikdy
se nevzdat – to co u nás, bohužel zcela absentuje.

Na tzv. psí knížku se zde příliš nežije, uzavírá se manželství. Protože nikdy se neví, co se může
stát, válka se stala součástí života, žije se naplno, teď a nyní. Nezaznamenáte nikde strach,
ale odhodlání chránit svůj stát.
Pokud pojedete okolo Haify, můžete navštívit BEJT TEREZÍN – „Druhý Terezín“. Kibuc, který
vybudovali uprchlíci a přeživší holocaust, bývalí občané židovského původu (nejen)
z Československa. Pro vzpomínku na
přechodné transporty a nacistickou
separaci si v Bejt Terezíně dokonce
v zasedací síni vybudovali mozaikovou
mapu Terezína, kterou můžete vidět na
snímcích, dokonce je tam i naše VŠAPs.
Do Terezína poslal symbolický pozdrav ve
vzpo-mínkách i nejstarší člen kibucu,
založe-ného
v roce 1932
prvními
osadníky, kteří prchli z různých oblastí
Evropy pro vzedmutý antisemitismus.
Příchozí si přinesli si do osady vzpomínky
a také některé předměty, které dokázali
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zachránit při útěku. Dnes zde žije 10 členů kibucu, přeživších transporty a také Osvětim.
Nejstaršímu Petru Langovi je 93 let a dokáže velmi dobře popisovat tehdejší události i
strastiplnou cestu do Izraele – utekl od nás v roce 1946, motivován také „strachem ze
Stalina“, strachem z nejisté budoucnosti.
Na snímcích z kibucu jsou umělecké artefakty. Tísnivě na mne zapůsobily dveře kremační
pece, kde na jedné straně sedí dítě a jeho ruka – sahající ven.
-Jiří Kučírek-
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19. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?
Pokud potřebujeme informace o výzkumech mládeže,
můžeme využít
NÁRODNÍ REGISTR VÝZKUMU O DĚTECH A MLÁDEŽI
http://www.vyzkum-mladez.cz/
Národní registr výzkumů o dětech a mládeži (dále jen Registr)
je veřejně dostupný archiv dat. Jeho databáze zahrnuje
výzkumy realizované v Národním institutu dětí a mládeže od
poloviny 90. let a informace o výzkumných šetřeních státních,
neziskových a soukromých institucí, které se dětmi a mládeží
zabývali dle svého poslání. V elektronické knihovně Registru
jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy, které je možno si
stáhnout.
Registr byl zřízen dne 9. 11. 2004 pod č. j.: 23665 04-51
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy na doporučení
expertní mise Evropské komise v roce 2003.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
604 729 909

k.mildnerova@nidm.cz

20. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST
Kniha:

Hraniční porucha
osobnosti a její
léčba
Autor:

Grambal, A.,
Praško, J.,
Kasalová, P.
Vydáno:

Nakladatelství
GRADA, Praha,
2017

Publikace se věnuje jedné z častých poruch osobnosti,
která výrazně zhoršuje kvalitu života – brání lidem ve
studiu, v práci i kontaktu s vrstevníky, v navazování
a udržování partnerských vztahů. Vyznačuje se
vysokou sebevražedností, labilními vztahy s blízkými
lidmi i problémy s udržením zaměstnání. Monografie
se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí a léčbou této
závažné poruchy. Důraz je kladen také na popis
komorbidity, diferenciální diagnostiky a na sociální
aspekty včetně stigmatizace a sebestigmatizace.
Významná část je věnována psychoterapeutickým přístupům k lidem trpícím hraniční poruchou osobnosti
a farmakologické léčbě včetně současných algoritmů.
Odborné popisy jsou doplněny četnými kazuistickými
příběhy, které názorně ilustrují jak problémy lidí
s touto poruchou osobnosti, tak principy psychoterapeutické intervence.
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Kniha:

Sociální fobie
a její léčba
Autor:

Praško, J.,
Holubová, M.
Vydáno:

Nakladatelství
GRADA, Praha,
2017
Kniha:

Psychologie
lidské odolnosti
2., přepracované a
doplněné vydání

Autor:

Paulík, K.
Vydáno:

Nakladatelství
GRADA, Praha,
2017

Kniha:

Nepozornost,
hyperaktivita a
impulzivita
Autor:

Žáčková, H.,
Jucovičová, D.
Vydáno:

Nakladatelství
GRADA, Praha,
2017

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve
společnosti jiných lidí. Takový člověk se obává
hodnocení, které by se mohlo týkat jeho vzhledu,
chování nebo charakteru, má přehnané obavy o to,
co si druzí o něm budou myslet. Tato porucha výrazně
zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem, brání
jim ve studiu, v práci, v kontaktu s vrstevníky i v navazování partnerských vztahů. Postiženého handicapuje
většinou už od dětství nebo od puberty.
Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí
a léčbou této závažné psychické poruchy, popisem
komorbidity, diferenciální diagnostiky i sociálními
aspekty včetně stigmatizace a sebestigmatizace. Jako
řešení se nabízí kognitivně-behaviorální terapie nebo
léčba antidepresivy. Léčebná část charakterizuje
nejdůležitější farmakologické a psychoterapeutické
postupy včetně současných algoritmů.
Problematika zvládání nejrůznějších životních nároků
a nepříznivých vlivů je ústředním tématem současné
psychologie. Jednou ze základních podmínek vývoje
člověka i jeho přežití je účinná adaptace na neustále
se měnící podmínky, působící v interakci lidského
jedince s prostředím. To platí jak pro individuální
vývoj od početí do smrti (ontogeneze), tak pro vývoj
člověka jako druhu (fylogeneze). Psychická odolnost
souvisí s množstvím jevů a okolností. Kniha se zabývá
faktory vyrovnávání se se zátěží z psychologického
hlediska na základě teoretické analýzy i výsledků
empirického výzkumu. Zaměřuje se jak na obecnější
souvislosti lidského adaptačního procesu při zvládání
nároků, tak na praktické způsoby, jak může jedinec
svou odolnost vůči zátěži rozvíjet.
„Nezlobte se, že jsem přijela pozdě, ale na koleje
padaly kaštany a nejezdily tramvaje…“ Ač se to zdá
neuvěřitelné, toto je jeden z autentických výroků
hyperaktivní ženy. Zdá se vám to povědomé?
Potýkáte se i vy s diagnózou ADHD? Nebo máte
někoho takového ve svém okolí? Pokud ano, je tato
publikace určena právě vám. Autorky si daly za cíl
přispět k poznání a pochopení projevů hyperaktivity
a seznámit čtenáře s možnostmi, jak její projevy
ovlivňovat tak, aby jedinci s ADHD nekomplikovala
život. Chtějí dovést hyperaktivní dospělé k sebepoznání a k možnosti naučit se ovlivňovat negativa plynoucí z hyperaktivity a posilovat její pozitiva tak, aby
byli v životě spokojení – a aby dokázali perspektivně i
dobře vychovat své vlastní děti. V publikaci naleznete
informace o tom, jaké jsou nejčastější obtíže hyperaktivních dospělých a také náměty k seberegulaci,
k práci na sobě. Zjistíte, co můžete sami pro sebe
udělat, abyste byli ve svém životě šťastní a úspěšní.
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