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Milé kolegyně, kolegové, studenti i budoucí zájemci o studium, přátelé z řad
veřejnosti, kteří máte zájem o problematiku aplikované psychologie.
Září je vždy symbolem školního, studijního startu, nejinak i dnes. Přijímejme novou životní
dráhu, kterou je nástup na vysokou školu jako závažnou změnu, rituál, který má hluboký
význam
a smysl. Pro studenty, ale i pro jejich rodiče a partnery. Rodiče, musí přestřihnout pupeční
šňůru v zájmu svých dětí - studentů, aby si tito uvědomili svou odpovědnost. Vzdělání je
vědomí odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé.
Jsme neustále tlačení k výkonům, k rychlosti. Harry Lewis, děkan pregraduální školy na
Harvardu si všiml, jak se studenti snaží všechno stihnout, všude být zapojeni, dělat maximálně
co nejvíce činností jako výraz úspěšnosti. Proto rozesílá od roku 2001 otevřený dopis každému
posluchači prvního ročníku na Harvardu. Jde o obhajobu jiného způsobu života v kampusu
i mimo něj. Je to souhrn myšlenek, které leží na srdci pomalé filosofii. Název dopisu je:
ZPOMAL.
Nabádá studenty, aby se zamysleli, než proletí studiem závodní rychlostí. Skutečné zvládání
předmětu vyžaduje čas. Méně znamená více. Pozastavit se, udělat si čas, nespěchat.
Pozastavte se, pozorujte svět okolo sebe bez smartfonů v ruce. Studium psychologie, to je také
studium každodennosti, všednosti lidského chování, které vůbec není všední, protože každý
den je jiný, každý list na stromě je jiný, každý člověk je jiný, žádná situace není stejná. Pouze
jen přestáváme rozlišovat, pozorovat maličkosti – jak říkal architekt Ludwig Mies van der Rohe:
„Bůh je v detailech“.

Maličkosti tvoří svět, všimneme si jich pouze jen tehdy, když se pozastavíme,
zpomalíme.
Milan Kundera v posledním románu, nazvaném „Svátek bezvýznamnosti“ napsal, že
bezvýznamnost je základem lidské existence, provází nás všude, na každém kroku. Nejde o to
ji rozpoznat, ale naučit se ji mít rád, vdechovat bezvýznamnost, která nás obklopuje je klíčem
k moudrosti a dobré náladě.
Ale zpět k dnešnímu Newsletteru. V úvodu se můžeme pozastavit nad naší letargií,
lhostejností a uzavíráním se před problémy, které naše společnost bohatě produkuje. Být
neutrální se mnohdy již chápe jako oprávněný postoj, který neprovokuje, neuráží. Jenže
neutrální postoj je pouze výrazem lhostejnosti, uzavíráním se, absencí idejí. Německý
sociolog U. Beck oprávněně poukazuje na úkol nastupující generace, zejména vysokoškolských studentů, budoucí inteligence, na jejich odpovědnost za formování nových idejí.
V další části se můžete opět začíst do skvělých metalogů G. Batesona, dnes na téma: Co je
to instinkt? Na pokračování se budeme věnovat problému, který paradoxně v dnešní době
digitálních komunikačních technologií, je značným problémem: Osamělost.
V článku Svoboda a motivace, se můžete seznámit s hlavními předpoklady motivované
činnosti lidí a nechat se inspirovat zamyšlením nad tím, co lidi opravdu motivuje, zda existují
motivy lidské činnosti, které mají vyšší motivační sílu než jiné a jaký vliv to má na jejich
pracovní i osobní život.
1

Pokračujeme v informování, kam se lze obracet ohledně vyhledávání 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.
Budeme rádi, když nám napíšete co by Vás zajímalo, či jaké problémy řešíte, poskytnete nám
tak náměty, za které předem děkujeme.

Mnoho nejen studijních úspěchů Vám srdečně přeje redakce.

Redakční rada Newsletteru pracuje ve složení:
-

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

Zájemci o pravidelné zasílání Newsletteru
se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na www.vsaps.cz.
Vysokou školu aplikované psychologie najdete také na Faceboku.
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„LETARGICKÁ SPOLEČNOST“
jako důsledek současných psychosociálních změn

„Myslíš na mě, tedy jsem“ (P. Sloterdijk, 2014)
Charakteristikou dnešní doby je útěk před sociálními problémy, snaha nevyvolávat
konfrontační témata. P. Sloterdijk, nejvýraznější soudobý německý, filosof, literát a esejista,
který letos oslavil 70 let, zaujímá otevřený kritický pohled na současnou dobu a závažné
aktuální psychosociální problémy. Píše, že na ně již nelze nahlížet prizmatem minulé doby,
která pouze demonstruje naši všeobecnou snahu – vyhýbat se ožehavým otázkám dnešní
společnosti, což vede k nebezpečné rezignaci, lhostejnosti, k současné „Letargické
společnosti“.
Je zapotřebí řešit veškeré sociální problémy, i gentechniku (genové a genetické inženýrství či
technologie). To pro J. Habermase znamená hovořit, či dokonce vědecky zkoumat možnosti
gentechniky, což také považuje za „konec člověka“. P. Sloterdijk reagoval názorem, že
generace hypermorálních synů přenechává scénu generaci vnuků, která je v těchto ohledech
již méně ostýchavá a začíná chápat gentechniku bez předsudků. Proto se pro něj jedná
o otázky, které nelze zamést s ohledem na minulost pod koberec.
P. Sloterdijk navrhuje radikálně nový pohled na kulturu a přírodu. Obavy z invaze techniky do
prostoru „já“ a „osoby“ považuje za přímo „hysterickou iluzi“, vyvolanou metafyzikou, která
se křečovitě drží své tradiční falešné klasifikace kultury a přírody. Chce tím protestovat proti
přístupům, které dichotomii odmítají.
Podle P. Sloterdijka k humanistickému krédu patří přesvědčení, že lidé jsou „ovlivněná
zvířata“ a je proto nutné, aby se jim dostalo správného druhu ovlivnění správnou výchovou.
Celé pedagogické působení se podle něj vědomě formovalo a stále formuje na uvedené
nebezpečné antické tezi. Projevuje se ve všech formách výchovy, „nápravné výchovy“,
„převýchovy“, sociálně pedagogickém usilování na různých úrovních. Už Platon svým
dialogem Politikos přivedl do našeho přemítání úvahy, které hovoří o lidské společnosti jako
o zoologickém parku s reflexí uplatňovaných pravidel „pastorální politologie“.
Co nám zůstalo, to jsou již jen textové oltáře, k nimž se obracíme ve chvílích nouze a zmatků,
sociálních problémů, když nevíme jak je řešit a kam směřovat pedagogické úsilí. Otázkou je,
zdali dostaneme správnou odpověď, či jen utíkáme do minulosti jako spásy. (P. Sloterdijk,
1999: 42)
Otázka podstaty člověka nemůže být nikdy položena správně, pokud nezaujmeme odstup
od nejzhoubnějšího pojetí naší evropské metafyzické tradice, kterým je definice člověka jako
animal rationale, jak se dodnes vyučuje a připomíná ve všech učebnicích. Ani podle
M. Heideggera nelze nikdy vyjádřit podstatu člověka v biologické, či zoologické perspektivě.
Tvrdí, že neexistuje žádná ontologická příbuznost mezi zvířetem a člověkem.
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Humanismus ovšem nikdy nemyslí jinak, než jak přizpůsobit člověka, převychovat, tj. směřuje
prostřednictvím pedagogického působení k vychovatelsko-krotitelské otázce. Sloterdijkova
provokativní slova pouze komentují stav, v němž se nachází naše společnost.
Poválečná lhostejnost v soudobé společnosti ale stále narůstá, a to i k řešení sociálních
problémů, které se snažíme korektně odsunout, či řešit tím, že je necháme samovolně
odeznít. Řešit je, až budeme muset. Preventivní řešení by znamenalo otevřít a jasně
pojmenovat akutní psychosociální problematiku, o níž všichni víme, ale tváříme se, že
neexistuje.
Současná společnost je depolitizovaná, přemedializovaná. Většina lidí se nachází v jakémsi
středu, ale střed není žádný postoj, žádná pozice, je to nulový bod. Stojíme v korektním
středu, jako společnost neschopná jakéhokoliv pohybu, s absencí výrazu a alternativ.
P. Sloterdijk obviňuje odcházející generaci teoretiků i politiků z toho, že přispívají k duchovní
paralýze ve společnosti za každou cenu. Upevňují obecnou náladu, která zde stále přetrvává
svou pasivitou, plačtivostí, nepodnikavostí a extrémní podezíravostí ke všemu. Analýza
současné společnosti poukazuje na to, že se společnost propadá do stavu celkové letargie
Jsme znehybněni svou zbabělostí řešit akutní sociální otázky, vyhýbáme se jim.
Jsme politiky drezúrovaní v deficitu citlivosti, stále více nás ovládá letargokracie a stojíme
v reformní zácpě. Příčinu Sloterdijk vidí v našem postoji „Buď hloupý a měj práci, to je tvoje
štěstí!“. A kdo je vinen? Zejména straničtí funkcionáři, kteří upřednostňují vždy zájmy strany
před potřebou obhajoby státu a lidí. Evropu zasáhla vlna politiků – funkcionářů, které
oslepila moc, což vede ke snížení výkonu psychodynamiky společnosti a k demotivaci
občanů.
Pozitivní psychologie nám donedávna prorokovala lepší svět. Stále se snaží ukázat, jak dobře
formuluje lidské cíle, pokud bychom tak chtěli žít. Vzhledem k tomu poměrně málo zástupců
pozitivních psychologů pochopilo, že mohou nahlížet na své poslání i jako na selhání.
Zásadnější pozornost bychom měli věnovat terapii nenávisti, k pochopení a prevenci zla.
Slovy P. Sloterdijka (2006:38) „hněv je reflexe na nespravedlnost nebo deprivaci“.
Samozřejmě, že psychologie nemůže vyřešit problém nenávisti, ale může přispět k osvícení.
Studium psychologie nemá smysl pouze jako vysokoškolské studium, ale má i dimenzi
poslání, odpovědnosti.
Literatura:
Sloterdijk, P., Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den
Humanismus. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999
Sloterdijk, P., Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006

-Jiří Kučírek-
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1. INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH STUDIA
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům
vysokoškolskou kvalifikaci k aplikaci psychologie a dalších
společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími
a zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České
republice, tak ve světě.
Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie.
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 z větší části distanční
formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato
soustředění se konají 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, realizátor a lektor 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 i 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 své 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 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 dodatečný termín přijímání přihlášek ke studiu na
akademický rok 2017/2018 na prezenční a kombinovanou formu studia
studijního oboru Personální a interkulturní management.
Máte mimořádnou možnost přihlásit se ke studiu na www.vsaps.cz online nebo prostřednictvím přihlášky do 29. září 2017.

Využijte možnost on-line přihlášení ke studiu!
Těšíme se na Vás!

Proč studovat na VŠAPs? – Přečtěte si vyjádření našich studentů.
Studovat na VŠAPs je skvělá příležitost dozvědět se něco o sobě i druhých. Je zde možnost zúčastnit se
mnoha zajímavých kurzů, tedy i prostor pro rozvoj osobnosti. Nejvíce oceňuji vstřícný přístup učitelů
a zaměstnanců této školy.
Marián, 1. ročník, denní studium
Já studuji na VŠAPs, protože chci studovat v klidném prostředí a přátelském kolektivu. Líbí se mi
individuální přístup vyučujících i zaměstnanců školy, zejména studijního oddělení. Díky studiu na této
škole jsem získala drahocenný přehled z oblasti managementu, psychologie, sociologie
a antropologie, který mohu využít ve svém profesním i osobním životě.
Eliška, 2. ročník, denní studium
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Psychologie mě vždy lákala a personální management využiji v zaměstnání. Takže z mého pohledu je
studium na VŠAPs ideální kombinací zájmu a potřeby. Již při prvním kontaktu jsem se setkala s velmi
vstřícným přístupem na studijním oddělení a poté i na přednáškách od pedagogů. Těší mě, že
získávám mnoho informací v různých oblastech vědění a nové poznatky jsou přínosem v profesním
i soukromém životě.
Jitka, 1. ročník, kombinované studium
Výhodu studia na VŠAPs spatřuji v její zaměřenosti k potřebám vyplývajících z požadavků dnešní doby
při uplatnění se na trhu práce po zdárném ukončení studia na této škole. Předměty jsou strategicky
vybírány a během semestrů začleněny do výuky tak, že z každého studijně zvládnutého předmětu lze
mnoho materiálů a znalostí využít v následujícím předmětu. Tato systematičnost jednoznačně
pomáhá zvládat zadaný rozsah látky i studentům v kombinovaném studiu. Škola má dle mého názoru
velmi kompetentní přednášející, kteří jsou odborníky ve své profesi a navíc i velmi dobrými mentory.
Jejich přednášky jsou velmi propracované a přínosné. Spolupráce se studijním oddělením je taktéž
na vysoké úrovni. Je zde možnost řešit jakýkoliv studijní problém okamžitě po telefonu, nebo e-mailem
i na zabezpečených stránkách školy v systému "Moggis".
Roman, 1. ročník, kombinované studium
V letech 2014-2017 jsem studovala na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. Při výběru
školy byla pro mě nejdůležitější možnost skloubit pracovní povinnosti a studium tak, aby obojí bylo
efektivní. Tato škola svým přístupem a studijními podmínkami vychází v tomto ohledu zcela vstříc.
Jedná se o relativně malou školu, moderně vybavenou. Studenti nejsou jen anonymní jméno, ale
všichni se vzájemně známe, kontakty jsou osobní, studijní oddělení i pedagogové se snaží maximálně
vycházet vstříc. Po dobu mého studia jsem cítila podporu, osobní přístup a zájem o mé studijní
výsledky. Ocenila jsem dlouholeté zkušenosti většiny pedagogů v oborech, které
přednášejí. Obzvláště zajímavé byly pro mě přednášky vyučujících doprovázeny zkušenostmi z praxe.
Získané vědomosti mě v osobním i profesním životě posunuly a obohatily. Navíc jsem si mezi studenty
našla nové přátele. Díky tomu, že škola není tak velká, jsme měli možnost se během studia daleko
lépe poznat a získat tak zajímavé kontakty. Strávila jsem na škole tři roky se skvělým kolektivem
studentů, kamarádů i vyučujících.
Klára, absolventka 2017
Před pár měsíci jsem úspěšně absolvovala VŠAPs a upřímně? Je mi trochu smutno, že už je konec.
Školu jsem si velmi oblíbila v prvních pár měsících, co jsem na ni nastoupila. Většina vyučujících
je velmi přátelská a ochotná Vám v čemkoliv pomoct, žádný z vyučujících (alespoň za mých časů)
si neliboval v tom, aby Vás při zkoušce nebo přednáškách či cvičení potopil, spíš naopak a jako bonus
panuje na škole rodinná a dost často přátelská atmosféra. Nabízí se Vám tam mnoho příležitostí,
zkušeností a setkáte se s mnoha lidmi, kteří obohatí Váš život - jako ten můj. Bohužel má zatím škola
jen bakalářské studium, ale to vůbec nevadí, protože Vás tam připraví i na navazující magisterské
studium jak na státních tak i soukromých školách. Vřele studium na VŠAPs doporučuji a děkuji za tu
možnost u Vás studovat!
Elisabeth, absolventka 2016

STUDUJ S NÁMI!
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE
2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium na
dny otevřených dveří.
V prostorách
VŠAPs
na
adrese
Akademická 409, Terezín, Vás rádi
přivítáme v následujících dnech:

7. září 2017 (16 – 18 hod.)
a 12. září 2017 (16 – 18 hod.)
Jiný termín návštěvy můžete domluvit
na studijním oddělení, telefonicky na
čísle 416 782 369 nebo e-mailem studijni@vsaps.cz.

Přijďte se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá!
2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY harmonogramu akademického roku (na úřední desce)
Zasedání orgánů VŠAPs:
- Pedagogická rada: Praha, 14. 9. 2017, od 14:00 hodin
- Akademická rada: Terezín, 7. 2. 2018, od 15:00 hodin
- Rada pro vnitřní evaluaci VŠAPs: Praha, 27. 9. 2017, od 16:00 hodin
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:
- 2. termín konání SZZk: 5. září 2017
- Náhradní termín SZZk: 7. února 2018
Promoce absolventů VŠAPs:
1. října 2017, od 10:00 hodin
Imatrikulace nových studentů:
1. října 2017, od 13:00 hodin
3. Ples VŠAPs:
16. února 2018, od 20:00 hodin

2.3. ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STUDENTŮ
Vysoká škola aplikované psychologie připravila v akademickém roce 2017/2018 pro studenty
prvních ročníků prezenčního i kombinovaného studia studijního oboru Personální a interkulturní management úvodní dvoudenní víkendové soustředění.
Adaptační soustředění se uskuteční ve dnech 23. – 24. září 2017 v Terezíně a jeho cílem je
usnadnit a zpříjemnit nastupujícím studentům první kroky v prostředí VŠAPs.
Studenti budou mít možnost neformálního seznámení s novými kolegy – studenty a pedagogy, formou uplatnění prvků sociálně psychologického výcviku. Setkají se osobně s vedením
vysoké školy, studijními referentkami, tutory prvních ročníků a vybranými vyučujícími na
VŠAPs. Získají důležité informace o pravidlech a průběhu studia, o informačním systému
VŠAPs a budou mít možnost zeptat se na vše, co je v souvislosti se studiem zajímá.
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Rámcový program adaptačního soustředění:
SOBOTA 23. 9. 2017
9:00 – 9:30 hod. Uvítání (kolegium rektora VŠAPs)
Kdo přichází ať dobrou vůli má.
9:30 – 10:15 hod. Představení školy, rektora
a prorektorky formou SPV cvičení
Kdo a co jsme?
10:30 – 12:00 hod. Představení studijních referentek
formou SPV cvičení
Kam přijít, když mám problém
nebo naopak dobrou náladu?
12:00 – 12:30 hod. SPV (objetí)
Objímáme se zdarma.
12:30 – 14:00 hod. O B Ě D
Láska ke škole jde přes žaludek.
14:00 – 14:30 hod. Představení tajemníků VŠAPs
Jsou tajemníci tajemní?
14:30 – 15:30 hod. SPV (reportéři)
Jaké je to být reportérem?
15:45 – 17:00 hod. Tutoři a pedagogové
Kdo to je? Kdo umí, ten učí.
17:15 – 18:00 hod. SPV (padání s feedbackem)
Kdo mě chytí?
18:00 – 19:30 hod. Večeře
Good apetit.
19:30 – 20:00 hod. SPV
KDO JSI?
Od 20:00 hodin
Volný program, zpěv, tanec a povídání
Světlo ve tmě ….

NEDĚLE 24. 9. 2017
9:00 – 9:30 hod. SPV (rozehřívačka)
Co nás rozehřeje?
9:30 – 10:45 hod. Pravidla psaní prací a citování
Jak psát psaníčka na zápočty.
11:00 – 12:00 hod. SPV („slepecký program“,
asertivita)
Koukám a nevidím.
12:00 – 13:30 hod. O B Ě D
13:30 – 14:30 hod. SPV (triangulární teorie lásky,
plný jógový dech)
Láska na plný dech.
14:30 – 15:30 hod. Hodnocení a závěr
Na shledanou na výuce!

- Vedení VŠAPs-

2.4. ODBORNÝ ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY
Třetí číslo časopisu, který vydává VŠAPs, vyšlo
v březnu 2017. Přečíst si 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. Další vydání časopisu Vás čeká
v listopadu 2017.
Tištěnou verzi si můžete koupit na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis v elektronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/.
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2.5. KONFERENCE SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉHO VÝCVIKU

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně
psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají
u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci
„SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ“. Je zaměřena na bohaté zkušenosti
s aplikací SPV a zejména současné možnosti využití a moderní trendy sociálně psychologického výcviku.

TERMÍN KONFERENCE:

19. října 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

aula VŠAPs v Terezíně, 1. patro

ODBORNÝ GARANT:

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Program konference:
9:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10: 30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
Přestávka
11:45 – 12:00
12: 00 – 12:30
12:30 – 13:00
Přestávka
13:45 – 15:15

Registrace účastníků
Zahájení konference a úvodní slovo rektora, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský a
host doc. Elena Lisá, PhD., děkanka fakulty psychologie Panevropské vysoké školy
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. – „Počátky osobnostní a sociální výchovy v ČR“
doc. Luděk Kolman, CSc. – „Výcvik v interkulturní komunikaci“
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. – „Kooperace: porozumění jako základ výcviku“
PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. – „ Programy deradikalizácie zážitkovou formou“
PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský – „Výcvik asertivity jako osvobozování člověka“
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (laudácio)
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. – „doc. Soňa Hermochová a SPV“
Rozhovor s doc. PhDr. Soňou Hermochovou, CSc.
Zdravice + poděkování doc. S. Hermochové, prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.,
PhDr. Allan Gintel, CSc., PhDr. Jaromír Zýka
Workshopy v sekcích:
A/ SPV v pedagogické a školské praxi (Mgr. Michal Dubec a PhDr. Zdenko Matula)
PhDr. Václav Holeček, Ph.D. – „Vliv sociálně psychologických her na rozvoj
kreativity středoškoláků“
Mgr. Ivo Jupa – „Dokážu to – SPV do škol“
B/ SPV v manažerské/pracovní oblasti (PhDr. Božena Jiřincová, PhDr. Mgr. Michal
Svoboda, Ph.D.)
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. – „Metody
sociálně psychologického výcviku v procesu implementace metod
průmyslového inženýrství“
doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. – „Relaxační techniky v SPV“
PhDr. Božena Jiřincová, PhDr. Mgr. Michal Svoboda – „Sociální komunikace
jako cíl a prostředek SPV“
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D., PhDr. Božena Jiřincová – „Emoce jako jeden
z fenoménu sociálně psychologického výcviku“
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C/ SPV v manželství a partnerských vztazích (PhDr. Vendula Junková a Mgr. Hana
Boháčková)
PhDr. Marcela Škábová – „Budování identity“
D/ Dialogické jednání a další aplikace SPV (DAMU)
prof. PhDr. Ivan Vyskočil + studenti DAMU
V rámci workshopů budou zařazeny ukázky – výběr technik SPV z publikací
doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. – studenti VŠAPs.
Přestávka
15:30 – 16:00

Závěry konference, vize SPV ve 21. Století

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě. Z vybraných příspěvků bude následně vydána monografie.

Na konferenci se lze stále přihlašovat on-line na www.vsaps.cz/konference/.

Významné životní jubileum oslavila naše milá kolegyně, doc. Soňa Hermochová koncem
července a blahopřát jí přišli všichni členové vedení vysoké školy.

Prožili jsme společně krásný letní podvečer zaplněný živou diskusí, vzpomínáním a humorem,
okořeněný zpěvem a sklenkou šampaňského. Ještě jednou srdečně přejeme naší kolegyni
a přítelkyni pevné zdraví, životní optimismus a její stále neutuchající humor.
-Renáta Šťasenková12

2.6. ODBORNÁ KONFERENCE ČAPPO
Česká asociace psychologů práce a organizace spolu s Vysokou
školou aplikované psychologie pořádá Odbornou konferenci
v rámci Evropského semestru EFPA

„SMĚŘOVÁNÍ PSYCHOLOGIE PRÁCE VE 21. STOLETÍ“
TERMÍN KONFERENCE:

5. října 2017 od 10:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Akademické konferenční centrum v Praze
Husova ulice 4a, Praha 1

ODBORNÝ GARANT:

Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Program konference:
 Evropské trendy v psychologii práce a organizace – PhDr. Michal Walter
 Soužití generací v tzv. „období Průmysl 4.0“, pracovní vztahy a vzájemná komunikace

– PhDr. Alena Sehnalová
 Psychologická péče o příslušníky a zaměstnance Policie ČR – Mgr. Aneta Langrová
 Proč se chováme tak, jak se chováme? – PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 Motivace a styly vedení lidí – PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský
 Řízení znalosti jako přidaná hodnota řízení lidských zdrojů – doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
 Požiadavky zamestnávateľov na kompetencie absolventov vysokých škôl – doc. Mgr. Elena

Lisá, Ph.D., PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
 Štěstí v práci jako nový trend? – Mgr. Barbora Černíková, FF UK Praha
 Jak předcházet riziku stresu na pracovišti? – Mgr. Martina Vašířová, Assessment Systems Praha
 Prediktívna validita psychodiagnostického posudzovania uchádzačov o prácu – PhDr. Mojmír

Kališ, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika

On-line přihláška: http://www.psychologieprace.cz/konference-cappo-2017-1.aspx

2.7. STÁTNICE NA VŠAPs
VŠAPs MÁ DALŠÍ ABSOLVENTY! Konkrétně 22 úspěšných absolventů. Všichni tito studenti
během červencových a zářijových státnic svoje bakalářské práce obhájili a složili státní
závěrečnou zkoušku. Podívejte se na fotoalbum: http://bit.ly/statnice-2017
Slavnostní promoce absolventů se koná v neděli 1. října 2017 od 10:00 hodin v aule VŠAPs.
FOTOREPORTÁŽ ZE STÁTNIC
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2.8. NABÍDKA PRO STUDENTY
Společnost FOCUS, Marketing & Social Research hledá komunikativní a zodpovědné
tazatele pro vyplňování dotazníků v rámci klíčového výzkumu dopravního chování.
Jedná se o dotazování osob v domácnostech v Litoměřicích a přilehlém okolí v průběhu podzimních
měsíců (září-listopad 2017). Cílem tohoto průzkumu je získat informace pro tvorbu dopravní politiky,
která bude odpovídat potřebám občanů a zlepší kvalitu jejich životů.
Společnost FOCUS, Marketing & Social Research nabízí tazatelům motivující finanční odměnu,
možnost dlouhodobé spolupráce na dalších projektech, flexibilní zaměstnání, práci v místě bydliště
a okolí.

Více informací naleznete na http://www.focus-agency.cz/aktuality/litomerice-a-okolihledame-tazatele#.WXctGy6GMro.facebook.
V případě zájmu o tuto pracovní činnost
kontaktujte: markova@focus-agency.cz
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3. VÝZKUM
– požadavky zaměstnavatelů na kompetence absolventů
Protože chceme spolu s dalšími vysokými školami vychovávat absolventy, kteří se budou
moci uplatnit na trhu práce i v měnících se podmínkách, připravila Vysoká škola aplikované
psychologie spolu s Fakultou psychologie Panevropské vysoké školy v Bratislavě výzkum
požadavků zaměstnavatelů.
Předešlé výzkumy ukazují, že očekávání a požadavky na dovednosti a kompetence
absolventů vysokých škol se mezi zaměstnavateli značně liší.

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE:
Jaké jsou aktuální požadavky zaměstnavatelů na zaměstnávání
absolventů v ČR? Zajímá nás Váš názor!
Výstupy z výzkumu budou prezentovány v odborném tisku a následně bude provedeno
srovnání se zaměstnavateli na Slovensku.
Přijměte prosím pozvání do průzkumu očekávání zaměstnavatelů a ovlivněte výsledky svým
úhlem pohledu. Můžete tím zapůsobit i na obsah vysokoškolských studijních programů.
Vstup do online dotazníku najdete na webu VŠAPs (záložka aktuality) nebo přímo na odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfBIBJ-bv7s5dKPsUhcVj9TMbxjWTv-lTDeek46WG0QSUww/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true (vyplnění trvá do sedmi minut)

Pokud byste si přáli být informováni o výsledcích tohoto výzkumu, budou Vám zaslány na
emailovou adresu nebo osobně, po ukončení jejich zpracování a detailním vyhodnocení.
V případě potřeby pište na vyzkum@vsaps.cz.

15

4. PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS
V akademickém roce 2016/2017 uvítala téměř vždy do posledního místa zaplněná aula VŠAPs
významné odborníky z praxe. Přednášeli zde známí a populární psychiatři, MUDr. Radkin Honzák
a MUDr. Jan Cimický, dále také psycholog a etoped, PhDr. Miroslav Čedík, nebo zakladatelka
Mobbing Free Institutu, Mgr. Michaela Švejdová.

Setkání s dalšími zajímavými osobnostmi pro Vás chystáme rovněž v průběhu
akademického roku 2017/2018. V sobotu 13. ledna 2018 bude od 16:00 hodin
v aule VŠAPs přednášet na téma PARTNERSKÉ VZTAHY VČERA A DNES známá
psycholožka a sexuoložka, prorektorka VŠAPs pro rozvoj a vnější vztahy,
doc. PhDr. Dr. phil. Laura JANÁČKOVÁ, CSc.
Více informací, konkrétní termíny, témata a jména přednášejících Vám budeme přinášet v dalších
vydáních Newsletterů. Sledujte také Facebook školy a aktuality na webových stránkách
www.vsaps.cz.

5. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs
VŠAPs připravila pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování
kvalifikace výcviky, kurzy, přednášky, semináře a workshopy, 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 VŠ).

5.1. VÝCVIK V KOUČINKU
další roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu
bude zahájen v sobotu 14. října 2017 v 9:00 hodin v Terezíně.
Program a rozsah výcviku je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli
zažádat o základní stupeň akreditace u České asociace koučů (ČAKO).
Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor
a vysokoškolský pedagog (na VŠAPs přednáší předmět Koučink a mentoring) se 17-ti letou
praxí v koučování a ve výuce koučování.
Přihlášku, bližší informace o programu, termínech, ceně a reference naleznete
na webových stránkách školy: http://www.vsaps.cz/kurzy/. V TOMTO KURZU ZBÝVAJÍ JIŽ
JEN 2 VOLNÁ MÍSTA!
Vybrané reference z proběhlých výcviků v koučování
„Poznat sám sebe, vidět svět a životní události v širších souvislostech a největší úspěch vidět
ve vlastních výsledcích své práce a v kladném působení v životech a ve svém okolí. Koučink pro mě
znamená další nabytí životních zkušeností a jsem ráda, že mám příležitost ve spolupráci s vynikajícím
koučem Mgr. Petrem Růžičkou touto cestou jít. Všem upřímně doporučuji.“ (Štefanie)
„Udělala jsem výborné rozhodnutí, že jsem tento kurz absolvovala. Atmosféra v kurzu byla skvělá.
Petr mi seděl jako člověk a také jako kouč. Přínos kurzu – pozitivní myšlení, nové možnosti, hlubší
přemýšlení o sobě i druhých lidech, nové a lepší postoje, větší kompetentnost pro pomáhající
profese. Moc děkuji. Všem doporučuji.“ (Karin)
16

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

5.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII
Aktuálně probíhající třísemestrální certifikovaný výcvik byl zahájen 3. března 2017 a v září
2017 účastníci vstoupili do druhého semestru.
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. WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA KVALITATIVNÍ METODU FOKUSNÍCH SKUPIN
Fokusní skupiny (FGs, z anglického focus groups) jsou jednou ze základních kvalitativních
metod, která využívá skupinové dynamiky. Jejich hlavní výhodou je možnost využít
skupinovou dynamiku k získání hlubších vhledů a názorů z terénu. Jedna fokusní skupina
má většinou kolem 6-10 účastníků. Účastníci se mohou pozitivně ovlivňovat a přinášet tak
nečekané vhledy a chápání zkoumaných problémů.
Dvoudenní workshop je určený pro všechny, kteří mají zájem naučit se správně připravovat
a realizovat fokusní skupiny. Workshop je vhodný pro studenty, akademiky a výzkumníky,
pro HR pracovníky, projektové manažery, či pracovníky v různých vedoucích/manažerských
pozicích.

TERMÍN WORKSHOPU:
LEKTORKY:

20. – 21. ledna 2018
Mgr. Jana Drlíková a Mgr. Lenka Jantačová

Cílem interaktivního dvoudenního workshopu, je nejen
účastníkům vysvětlit, co je FGs a jak ji správně použít, ale také
aktivně nacvičit správné moderátorské dovednosti. Neboť kvalita
výsledků fokusních skupin je odvislá nejen od správné
metodologické přípravy, správné přípravy otázek, ale především
od kvalitního moderátora. Ten dokáže skupinu zdárně vést k jejímu cíli, umět zapojit všechny
účastníky, tak aby byla vytvořena atmosféra důvěry a otevřenosti a udržet diskusi
v plánovaném časovém rozmezí.
Více informací o workshopu a přihlášku naleznete na http://www.vsaps.cz/kurzy/.
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5.4. PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV
Novinkou Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole aplikované
psychologie v Terezíně je možnost od akademického roku 2017/2018 studovat
vybrané skupiny předmětů (získáte certifikát).
Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete nebo nemůžete absolvovat celé bakalářské studium
studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého
profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů vybrat ze 4 základních oborů CŽV:
1. PSYCHOLOGIE
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Obecná
psychologie, Ontogenetická psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Psychologie
zdraví a psychické poruchy, Základy psychologie práce a organizace, Psychosociální dovednosti,
Komunikační kompetence v personálním managementu, Sociální patologie a prevence sociálně
patologických jevů a Řešení konfliktů.

2. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Základy
personálního managementu, Vedení lidí a leadership, Řízení lidských zdrojů, Firemní vzdělávání
a firemní kultura, Management transferu znalostí, Asertivita, mediace a facilitace v personalistice,
Skupinová dynamika, kooperace a týmová práce, Koučink a mentoring, Krizové řízení a Projektové
řízení.

3. INTERKULTURALITA
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Kulturní studia,
Sociální a kulturní antropologie, Sociokulturní aspekty globalizace, Etnicita v multikulturní
společnosti, Současné etnické a kulturní procesy, Sociální projevy interkulturních rozdílů, Migrace
a integrace v teorii a praxi, Multikulturalita a společnost, Sociální interakce v multikulturním
prostředí a Psychologie kultury.

4. PRŮŘEZOVÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ ze studijního programu Personální a interkulturní management
V rámci tohoto oboru můžete absolvovat libovolných 10 předmětů, které jsou ve studijním
plánu studijního programu Personální a interkulturní management, a které si vyberete.
V případě, že máte zájem absolvovat výběrově pouze jeden či více
předmětů (avšak méně než 10) z libovolného oboru, lze se
přihlásit a absolvovat jednotlivé předměty samostatně
(získáte potvrzení o účasti).

CŽV můžete absolvovat ve 3 typech režimu:
A. Kompletní studium 10-ti předmětů, vč. seminárních prací, zápočtů a zkoušek.
Získáte certifikát a možnost uznání těchto předmětů, pokud se v budoucnu rozhodnete
pokračovat ve studiu na VŠAPs. K přihlášce je nutné přiložit kopii maturitního vysvědčení.
B. Absolvování cyklu 10-ti přednášek a seminářů, bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek.
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů (bez možnosti jejich uznání v případě
dalšího studia). K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.
Celková délka studia je 2 semestry, tj. akademický rok, s rozsahem cca 100 hodin.
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C. Účast na vybraných přednáškách/seminářích (bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek).
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů (bez možnosti jejich uznání v případě
dalšího studia). K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.
Absolvovat můžete předměty v rozsahu 1 až 2 dny.
Přihlášku, bližší informace a ceny naleznete na webu
vysoké školy: http://www.vsaps.cz/kurzy/.

5.5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 VŠAPs obdržela od MŠMT v srpnu 2017 (č.j.: MSMT-23965/2017-1) AKREDITACI
organizace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
 VŠAPs byla současně MŠMT udělena akreditace dvou vzdělávacích programů
(č.j.: MSMT-12865/2017-2763), pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků:
- Krizová intervence pro pedagogy
- Využití Rogersovského přístupu v pedagogickém a školním poradenství
Oba vzdělávací programy byly připraveny po konzultacích s pracovníky Pedagogickopsychologických poraden Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP v Teplicích, se kterými
VŠAPs navázala v roce 2017 úzkou spolupráci.
Akreditované vzdělávací programy budou připraveny a realizovány v akademickém roce
2017/2018. O termínech budeme informovat na webových stránkách školy
a prostřednictvím Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Teplicích.
Můžete se předběžně přihlásit.
 V současnosti probíhá obsahová a organizační příprava dalších dvou kurzů: Sociálně
psychologický výcvik v pedagogické a školské praxi a kurz Koučování pro ředitele
základních a středních škol. O získání akreditace MŠMT a jejich otevření Vás budeme
informovat.
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6. SVOBODA A MOTIVACE
Svoboda a motivace jsou dva pojmy, které mají v moderní psychologii lidské činnosti k sobě
stále blíže. Možná si kladete otázku, co pohne člověkem, aby vůbec něco udělal a aby
neudělal něco jiného. Napadne vás asi, že jsou to potřeby a jejich uspokojení, zájmy které
máme, postoje, hodnoty které vyznáváme, případně další motivační faktory.
Je však také otázkou, zda existují i motivy univerzální, všelidské, které mohou mít obecně
vyšší motivační sílu než jiné?
Zajímavé experimenty, které provedl Mihály Csikszentmihályi ukazují, že významně působí
zvláště možnost rozhodovat se a mít vliv na svůj život. Daniel H. Pink ve své přehledné knize
Pohon, neboli Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!, uvádí tři hlavní předpoklady
motivované činnosti:
1. Autonomie, svoboda, která spočívá v možnosti výběru cíle, nebo alespoň cesty
a volby metod nebo postupů v jakékoliv činnosti.
2. Mistrovství, potřeba uplatnění svých nejlepších, i dosud skrytých schopností, které
pak prožíváme jako vnitřní růst a proudění energie (flow).
3. Smysl, který dává hledání a nalézání smyslu naší činnosti, když přispíváme k něčemu,
co považujeme za důležité a co přesahuje naše osobní zájmy a směřuje k celku
a k budoucnosti.
Psychologie tak odhaluje motivaci, kterou není jen náš biologický pohon (drive), nebo pohon
založený na odměnách a trestech, ale i na potřebě svobody. Ta tvoří, jak píše Pink „ … třetí
pohon, – naši hluboce zakotvenou touhu řídit si sami své životy, rozšiřovat a zvyšovat své
schopnosti a žít smysluplný život“.
Součástí tohoto přístupu je touha po samostatnosti a snaha osvobodit se od strachu, obav,
nejistot a z toho plynoucích psychických ztrát. Umožňuje také uplatňování adaptivních
copingových strategií (metod vyrovnávání se zátěží) k osvobození vnitřní energie a uplatňování intrinzivní, vnitřní motivace. Ta je ve skutečnosti automotivací, tj. motivací která není
primárně závislá na podnětech, které přicházejí z vnějšího prostředí, ale naopak jsme
schopní je vytvářet ve své mysli.
Pozitivním důsledkem může být nejen menší
závislost na vnějších motivačních faktorech
ale i zvýšená kreativita, která umožní
dosahování tzv. „Sawyerova efektu“ –
vnímání práce jako hry.
Přeji našim studentům, aby při studiu
dokázali prožívat co nejčastěji stav „flow“
a vnímali tak studium i jako zajímavou hru.
-Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs-
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7. ZAJÍMAVÉ AKCE NEJEN PRO STUDENTY VŠAPs
 MEZIGENERAČNÍ DEBATA: SMRT V PRAZE
Termín: 19. září 2017 od 19 hodin
Místo: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 129/13, Praha 1
Více informací na http://www.protisedi.cz/article/mezigeneracni-debata-smrt-v-praze
Umíme přijmout smrt jako součást života? Proč máme strach o smrti mluvit? Přijďte hledat
odpověď na mezigenerační debatu.
Hosté: Radkin Honzák (psychiatr a publicista), Helena Illnerová (vědkyně, bývalá předsedkyně
Akademie věd ČR), Ondřej Nezbeda (novinář, autor knihy Průvodce smrtelníka) a Kateřina Bohatá
(vedoucí krizové Linky seniorů 800 200 007). Besedu moderuje Barbora Šichanová (Radio Wave).
Vstup je zdarma.

 Festival Evolution
Termín: 23. – 24. září 2017
Místo: Výstaviště Praha Holešovice
Otevřeno: sobota, 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.

 TEREZÍNSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2017
Termín: 6. září, 27. září a 11. října 2017, vždy od 18 hodin
Místo: kostel Vzkříšení Páně v Terezíně
3. ročník varhanního festivalu pořádá Fišerová Productions ve
spolupráci s Nadací Terezín a Městem Terezín. Na všechny koncerty
je vstupné dobrovolné.

 DUŠE V ULICÍCH: ženy bez domova a duševní zdraví
Termín: 26. září 2017 (15:00 – 19:00 hodin)
Místo: Stalinův monument, Letenské sady, Praha 7
Akce se koná v rámci Týdnů pro duševní zdraví
Více informací na
https://www.facebook.com/events/895697937254300/
Zažijete pouliční sebezkušenostní skupinu, relaxaci venku, divadlo, do
kterého se vstupuje, experimentální arteterapii, spoustu šílených lidí,
divadlo duševně nemocných, diskuzi s člověkem se zkušeností
bláznivého bezdomovectví a hřebem večera bude zatím utajený
koncert.
Více poznáte ty, kteří a které prožívají duševní onemocnění, jako jsou deprese, PTSD, schizofrenie
anebo třeba smutek a stres v ulicích měst. Jak relaxují? Jak žijí? Kam se obracejí pro pomoc?
Odpověď nám dají ženy bez domova, které se přicházejí podělit o svá slova, pohledy a zkušenosti,
ale i o své umění. Přečtou vám třeba budoucnost z ruky nebo z karet, namalují svůj svět, vyfotí
vaší auru, provedou autogenním tréningem a mnohem víc. Přijďte se bavit a podpořit ty
nejzranitelnější ženy ulic!
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 International Transpersonal Conference Prague 2017
Termín: 28. září – 1. října 2017
Místo: TOP Hotel Praha
Více informací na http://www.itcprague2017.org/
Konference představí bloky zaměřené na obecná témata transpersonální psychologie,
psychedelických látek (jejich výzkumu, spirituálního dosahu a terapeutického potenciálu), nových
poznatků vědy a kosmologie, mystické spirituality a náboženství, mluvit se bude
i o šamanismu, o holotropním dýchání a změněných stavech vědomí a jejich užití, zaměříme se
i na ekologii a problémy a poznatky spojené se sociálními změnami a globální krizí.

 Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XX
Termín: 5. – 6. října 2017
Místo: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 600/2, Praha 8
Více informací na https://www.facebook.com/events/1874334636150165/
Psychiatrická sekce ČAS vás zve na jubilejní konferenci s mezinárodní účastí PO STOPÁCH
PSYCHIATRICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ XX. Ústřední témata: adiktologie, komunitní péče,
pedopsychiatrie, akutní psychiatrie, dlouhodobá péče a resocializace, reforma péče o duševní
zdraví. Pozvání mimo jiné přijali: Prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych. PhDr. Martina
ŠOCHMANOVÁ, MBA, Doc. MUDr. Martin ANDERS, Ph.D., MUDr. Martin HOLLÝ, MBA
a další...

 JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2017
Termín: 6. a 7. října 2017
Místo: Terezín – nikdy nepokořená pevnost postavená císařem Josefem II. k obraně
vlasti a ke cti jeho matky Marie Terezie. Město se zapomenutými krásami a neobjevenou
historií. Pevnost založená k obraně českých hranic od severu, tvořící současně bránu
do překrásného Českého středohoří od jihu.
Tradiční oslavy založení města Terezína se zaměřením na
jeho vojenskou historii. Vojenský pochod, vojenské
přehlídky, ukázky vojenského výcviku, staročeský jarmark
a mnoho dalšího. Velkolepá podívaná pro příznivce
historie a staré vojenské techniky.
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8. NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ BENEFIT JE VÍC ČASU PRO RODINU
Rok 2017 bude zřejmě rokem nových pracovních
začátků a kariérních změn. Téměř třetina (28,3 %)
Slováků a necelá čtvrtina (23,2 %) obyvatel České
republiky totiž uvažuje o změně zaměstnání. Další
zhruba čtvrtina pracujících na obou stranách řeky
Moravy takovou možnost nevylučuje.
Zaměstnanci stále více vyžadují, aby jim práce nezasahovala výrazněji do soukromého
života.
Vyplývá to z reprezentativního průzkumu personální agentury Wincott People, realizovaného
v první polovině prosince 2016 prostřednictvím IPSOS Instant Research.
Průzkum navíc ukázal, jak výrazně se mění pohled Čechů a Slováků na tzv. work-life balance.
Víc než materiálních benefitů si lidé v obou zemích bývalé federace váží možnosti ovlivňovat
svůj volný čas a nalézt rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
Změnu preferují mladí
„V období, kdy na trhu chybějí kvalifikovaní, a dokonce i nekvalifikovaní pracovníci, je vysoká
míra plánované fluktuace zaměstnanců pro firmy značným rizikem, ale zároveň i velkou
příležitostí,” upozorňuje Adrian Suchánek, personální ředitel skupiny Wincott People, která
vyhledává pracovníky pro více než pět stovek firem především v automobilovém
a strojírenském průmyslu v České republice a na Slovensku.
Nezbytné pracovníky mohou sice podle něj poměrně snadno ztratit, ale na druhé straně mají
šanci je i získat, pokud jim dokážou nabídnout vhodnou kombinaci mzdových podmínek
a atraktivních nepeněžních benefitů.
Pro Česko i Slovensko platí, že změnu zaměstnání a restart kariéry zvažují především mladší
lidé ve věku do 35 let. Ti jsou podle zkušeností přístupnější změnám v pracovních otázkách
především kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení.
Požadavek na vyšší plat souvisí také s řešením jejich bytové situace, neboť jim umožňuje
získat hypotéku. Starší ročníky zaměstnanců si naopak více váží stability, nejvýraznější je
tento trend u pracovníků v předdůchodovém věku (54–65 let).
Magnetem jsou velká města
Z průzkumu rovněž vyplynulo, že ochota změnit práci roste s velikostí bydliště respondenta.
V případě Slovenska i Česka jsou však výjimkou velká města nad sto tisíc obyvatel, která
nabízejí více a lépe placených pracovních příležitostí.
Ve srovnání s menšími obcemi je v nich vyšší podíl služeb a obchodu, více lidí působí i na
manažerských pozicích. To vše mírně snižuje motivaci jejich obyvatel ohlížet se po novém,
lepším zaměstnání.
Pro více než třetinu Čechů (36,1 %) a Slováků (36,2 %) je nejdůležitějším faktorem, který
ovlivňuje výběr případného nového zaměstnání, samotná náplň práce, to znamená, že práce
je musí bavit.
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Při rozhodování hraje mimořádně významnou roli i rodina, resp. možnost se jí věnovat. Lidé
totiž dávají přednost takové práci, která je blízko jejich domova, se stabilní pracovní dobou,
případně s možností pracovat z domova.
Materiální benefity a finanční bonusy včetně dovolené navíc, možnost používat služební auto
k soukromým účelům či zvyšování kvalifikace hrazené zaměstnavatelem se v průzkumu
umístily až na spodních příčkách hodnotového žebříčku.
Peníze nejsou vším
To, že peníze nejsou vždy rozhodující, potvrzuje i vztah zaměstnanců k pracovní době. Kvůli
jejímu pevnému konci jsou dokonce připraveni oželet pět až 10 procent své mzdy.
Na Slovensku například výměnou za volné odpoledne dobrovolně přistoupí na nižší mzdu
přes 40 % dotázaných pracovníků, v Česku se pro tuto možnost vyslovilo téměř 35 %
respondentů.
Zaměstnanci zkrátka skutečně stále více vyžadují, aby jim práce nezasahovala výrazněji do
soukromého života.
Firmy upouštějí od hmotných zaměstnaneckých výhod
V oblasti zaměstnaneckých benefitů dochází k velkému pokroku. Změny se projevily zejména
v oblasti stravování, vzdělávání a volnočasových aktivit. Společnosti upouštějí od věcných
benefitů, mnohem častěji volí větší míru flexibility. Z toho mohou v některých případech těžit
i rodiče malých dětí.
I wellness pobyt může být součástí zaměstnaneckých benefitů.
Jak upozorňuje Jana Chatterjee,
personální ředitelka společnosti
Wüstenrot, zaměstnanci často
volí právě společnost, kde se jim
nabídka
benefitů,
vedle
finančního ohodnocení, zdá
nejlepší.
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9. GREGORY BATESON – CO JE TO INSTINKT?
Přinášíme další slíbený Metalog G. Batesona (rozhovoru, který vedl
se svou dcerou).

Metalog: Co je to instinkt?
Dcera: Tati, co je to instinkt?
Otec: Instinkt, drahoušku, je vysvětlující pojem.
D: Ale co vysvětluje?
O: Téměř cokoli. Cokoli, co chceš, aby vysvětlil.
D: Nedělej si legraci. Nevysvětluje třeba gravitaci.
O: Ne, to ne. Ale jen proto, že nikoho nenapadlo vysvětlovat gravitaci pomocí „instinktu“.
Pokud by chtěl, pak by to šlo. Mohlo by se prostě říci, že měsíc má určitý instinkt, jehož síla je
nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti…
D: Ale tati, to je přece nesmysl.
O: Ano, jistě. Ale o instinktu jsi začala mluvit ty, ne já.
D: No dobrá – ale co tedy vysvětluje gravitaci?
O: Nic drahoušku, protože gravitace sama je vysvětlující pojem.
D: Aha.
****

D: Chceš říci, že nemůžeš použít jednoho vysvětlujícího pojmu k vysvětlení jiného
vysvětlujícího pojmu? Nikdy?
O: Hmm… těžko. To měl na mysli Newton, když prohlásil: Hypotheses non fingo.
D: A co to znamená?
O: No, víš přece, co je to „hypotéza“. Jakékoli tvrzení spojující dohromady dva popisy tvořící
hypotézu. Když řekneš, že úplněk byl 1. února a další, že byl 1. března a pak tato dvě
pozorování nějak spojíš dohromady, pak výrok, který je spojuje dohromady je hypotéza.
D: Ano – a taky vím, co znamená „non“. Ale co je to „fingo“?
O: No, „fingo“ je latinský výraz pro „dělat“. Od něj se pak odvozuje podstatné jméno „fictio“,
z nějž pak vzniklo slovo „fiction“, tj. smyšlenka.
D: Tati, chceš říci, že Isaac Newton naznačoval, že hypotézy se prostě vymýšlejí, jako nějaké
příběhy?
O: Ano, přesně to.
D: Ale copak gravitaci neobjevil? Díky tomu jablku?
O: Ne, drahá. On ji vynalezl.
D: Aha… Tati, a kdo vynalezl instinkt?
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O: Nevím. Snad již bible.
D: Ale jestliže myšlenka gravitace spojuje dvě různá pozorování, pak to musí být nutně
hypotéze.
O: To je pravda.
D: Takže Newton přece jen „fingo“ tuto hypotézu.
O: Ano, ovšem. Byl to opravdu velký vědec.
D: Aha.
****

D: Tati, znamená vysvětlující pojem totéž co hypotéza?
O: Skoro, ale ne úplně. Podívej, hypotéza se snaží něco určitého vysvětlit, zatímco vysvětlující
pojem jako třeba „gravitace“ nebo „instinkt“ nevysvětluje vůbec nic. Je to jen určitý druh
dohody mezi vědci, že se na určitém stupni poznání přestanou pokoušet určitou věc
vysvětlit.
D: Tohle měl tedy Newton na mysli? Pokud tedy „gravitace“ nic nevysvětluje a je pouze
určitým druhem stopky na konci jednoho řetězce vysvětlení, pak vynalezení gravitace přece
jen není totéž jako vynalezení hypotézy a Newton mohl opravdu tvrdit, že „non fingo“ žádnou
hypotézu.
O: Je to tak. Vysvětlující pojem neobsahuje žádné vysvětlení. Je to něco jako černá skříňka.
D: Aha.
****

D: Tati, co je to černá skříňka?
O: „Černá skříňka“ je určitý druh dohody mezi vědci, že se na určitém stupni poznání
přestanou pokoušet určitou věc vysvětlit. Obvykle však tato dohoda platí jen dočasně.
D: Ale to vůbec nezní jako černá skříňka.
O: Ne, ale je to přesně ono. Věci se vůbec často nepodobají tomu, jak jsou nazývány.
D: Ne.
O: Tohle označení pochází od techniků. Když ti kreslí schéma nějakého složitého stroje, tak si
vypomáhají určitou zkratkou. Místo aby rozkreslili všechny jednotlivé součástky, namalují
krabici, která jako obsahuje všechny tyto součástky a na tuto krabici označí, jaké funkce je
schopna vykonávat určitá skupina součástek.
D: Takže „černá skříňka“ označuje jaké funkce je schopna vykonávat určitá skupina
součástek.
O: Ano. Ale nevysvětluje, jak tato skupina součástek pracuje.
D: A gravitace?
O: Je označení toho, jaké funkce je gravitace schopna plnit. Ale není to vysvětlení, jak to dělá.
D: Aha.
****
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D: Tati, co je to instinkt?
O: To je také označení toho, co je určitá černá skříňka schopna dělat.
D: A co je schopna dělat?
O: Hmm. To je velmi obtížná otázka.
D: Jen do toho.
O: No, je schopna určovat – alespoň částečně určovat – co organismus dělá.
D: Mají i rostliny instinkty?
O: Ne. Pokud by botanik použil slova „instinkt“, když mluví o rostlinách, byl by obviněn ze
zoomorfismu.
D: A to je něco špatného?
O: Ano, pro botanika je to velmi zlé. Být vinen zoomorfismem je u botanika nejmíň takový
prohřešek jako pro zoologa být vinen antropomorfismem. Moc zlé, opravdu.
D: Aha, chápu.
****

D: Co přesně myslíš tím „částečně určuje“?
O: No, pokud nějaké zvíře sletí ze skály, pak je jeho pád určován gravitací. Ale pokud sebou
během pádu mrská, pak to může být způsobeno instinktem.
D: Pudem sebezáchovy?
O: Alespoň předpokládám.
D: Co je to „já“, tati? Uvědomuje si pes, že má nějaké „já“?
O: Nevím. Ale kdyby si pes uvědomoval svoje „já“ a mrskal sebou při pádu proto, aby toto
„já“ zachoval, pak by jeho mrskání bylo racionální a ne instinktivní.
D: Aha. Takže „pud sebezáchovy“ je vlastně protimluv.
O: No, je to tak na půl cestě k antropomorfismu.
D: Aha. To je zlé.
O: Ale pes by si také mohl uvědomovat svoje já a přitom nevědět, že toto „já“ je třeba
zachovat. Pak by sebou nemrskal racionálně. Takže pokud by sebou i přesto mrskal, pak by
toto mrskání bylo instinktivní. Pokud by se ovšem naučil se mrskat, pak už by to instinktivní
nebylo.
D: Aha.
****

Pokračování tohoto metalogu bude následovat příště.
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10. OSAMĚLOST (1) PARADOXY OSAMĚLOSTI
Problém osamělosti je tím větší, a to paradoxně, tam, kde se můžeme stýkat s co největším
počtem spolubližních. Dokonce ani věřící člověk nemůže tuto otázku přejít, protože i cesta
k Bohu vede skrze druhé lidi. Máme málo možností: buď jít proti lidem, nebo od lidí, či
s lidmi.
Nemalé procento, a to i mladých lidí, se nedokáže vypořádat s problémem osamělosti.
Žijeme mezi lidmi, a přesto jsme sami. Zejména v těchto letních dnech dolehne pocit samoty
ještě tíživěji, nejen na mladé osamělé, ale i na ty, kteří po rozchodech se svými partnery
zůstali sami, ze strachu z dalšího zklamání, či nedostatku příležitostí, odvahy. Osamělí
můžeme být dokonce i ve vztahu. Ovšem pro někoho solitérství může být životním stylem,
dokonce to může být paradoxně u zaměstnavatelů chápáno jako značné plus. Nebýt vázán,
žít sám, k tomu si přičtěme případný narcismus a jsme u typu lidí velmi úspěšných, dravých,
typů šéfů, u nadřízených přímo vyhledávaných. Slogan „nevaž se, odvaž se“ je tímto
mementem. Pro zaměstnavatele nejvhodnější typ, ovšem pro partnerský život, rodinu,
nikoliv.
Paradoxně se dostáváme k zjištění, že současná společnost přímo tyto typy lidí potřebuje.
Zde máme také částečnou odpověď na proměnu partnerského, či rodinného života, nízkou
porodnost. Dítě se stává blokací kariéry, vázaností k místu, snížené mobilitě.
Uvedený slogan o nevázanosti je tím nejlepším psychologickým trikem, jak nabídnout
svobodu a profesní úspěch, ovšem vše z hlediska zaměstnavatele, nikoliv soukromého života
dané osoby.
Co je osamělost?
Jde o emočně prožívaný nedostatek blízkého citového vztahu, bez ohledu na faktické
množství našich kontaktů s druhými lidmi. Je rozdíl mezi osamělými muži a osamělými
ženami. Ženy dokáží mnohem lépe vyplnit vztahovou prázdnotu. Ukazuje se také, že osamělé
ženy bývají často později matkami pozdějších osamělých mužů. Ženy navíc nemají ani při
seznamování tak obtížnou úlohu jako muži. Jistá strategie čekání a malá aktivita patří
k navyklé ženské roli. Ovšem k mužské nikoliv.
Osamělost může být projevem obav ze ztráty vlastní integrity, svého „já“. Únik do
fantazijního světa je obvyklou únikovou cestu již u dětí. Vyhýbaní se intimním zkušenostem
tak pramení z obavy nevydat se druhému všanc. Jediné, kde se cítí dobře, je v jejich
uzavřenosti, tam jsou jistí, svět fantazie je vším. Reálný kontakt vše může zbořit. Osamělost
jako slonová věž, kam utíkáme, abychom nebyli zraněni, a přitom se díváme na druhé a jsme
nešťastní z toho, že jsme sami. Rétorika, že nikoho nepotřebuji, že je mi nejlépe samotné/
samotnému, je jen obranný sebeobhajující taktika.
Zklamání z partnerské zrady může vést k nedůvěře vůči všem. Nejhorší co můžeme udělat je
zobecňování. Jeden/jedna mne podvedla, všichni muži/všechny ženy podvádějí.
Dalším problémem může být, zejména u mužů porucha erotického chování, vnímání, a to u
těch, kteří trpí nedostatkem některého druhu smyslového vnímání. Nápadně často si stěžují
muži s nedostatečným sluchem na nedostatek sexuální tužeb, erektivity. V případě
zakoupení naslouchacích, skrytých aparátů se dějí nečekané proměny. To jen na okraj, že
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osamělost nemusí být jen vztahový problém, ale i problém zdravotní. Ovšem jak navazovat
kontakty?
Předně, nečekejte na žádné osudové setkání! Zejména ženy milující románové postavy se
ocitají ve fantazijním světě a žijícího potenciálního partnera přehlédnou. To pravé setkání
bude nečekané, kdykoliv a kdekoliv. Proto musíme být vždy a všude připraveni – upraveni,
abychom se mohli i na tom nejnemožnějším místě cítit dobře a schopni setkání. Například i
při vysypávání odpadkového koše se můžete setkat s někým ze sousedství. Tím hůře pro ty,
kteří jsou schopni vycházet ve vytahaných či děravých šatech, neupravení. Ovšem druhý den
ráno, zcela jiní se nesou do zaměstnání. Přitom zrovna v tom okamžiku večerního náhodného
setkání se mohlo jednat o toužené „setkání“. Jenže večerní poznání již nikdy nic nesmyje.
Možná vaše životní šance byla ztracena.
Nezapomeňme, že každý z nás potká svou šanci. Jenže o tom nevíme, nebo ji přehlédneme.
Nejčastěji a nejlépe se setkáme s tím pravým, či pravou tam, kde nečekáme, že se setkáme.
Vždyť život je jako svatební průvod, který se náhle vynoří a pak velmi rychle se ztrácí v dáli.
- Jiří Kučírek-
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v Olomouci obor sociologie-pedagogika. Vědecký titul Ph.D. mu byl
udělen v oboru filosofie. Je autorem mnoha desítek odborných článků
a publikací. Působil také v zahraničí, např. na Universitat Wien
a Silesian University Katovice. V průběhu své pracovní praxe působil jako
poradce, sociolog a psychoterapeut v Pedagogicko-psychologické poradně
a v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Jako odborný asistent působil
na Filosofické fakultě UP v Olomouci a Pedagogické fakultě UK v Praze.
Na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně působí od jejího začátku a vyučuje
předměty Obecná psychologie Základy filosofie, Sociální projevy interkulturních rozdílů
a Sociální interakce v multikulturním prostředí. Pravidelně publikuje v odborném časopise
Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology, je předseda redakční rady Newsletteru
a jmenovaným členem Akademické rady VŠAPs a Rady pro vnitřní hodnocení.
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11. PRŮMYSL 4.0 a jeho vliv na svět práce
Seriál čtyř článků o digitalizaci světa práce uveřejnil na svém webu německý
Bundesinstitut für Berufsbildung (https://www.bibb.de/).
Přeložený článek zveřejnil na webových stránkách Národní ústav pro vzdělávání:
http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/prumysl-4-0-a-jeho-vliv-na-svet-prace-cast-2

Druhá část seriálu o průmyslu 4.0 uveřejněného na stránkách německého BIBB blíže
představuje kompetence, které budou stále žádanější.

KOMPETENCE pro průmysl 4.0
Je logické, že propojené systémy a technologie, které
byly představeny v první části tohoto seriálu, povedou
ke změnám pracovních postupů a forem práce
v podnicích a spolu s tím ke změnám týkajícím se
požadavků na kompetence. V současné době lze jen
těžko odhadnout, jak rychle k těmto změnám dojde
a jak zásadní budou. Rychlost změn se bude lišit obor
od oboru a částečně i podnik od podniku. V některých
oborech, jako například v tiskařském průmyslu, již
zcela zvítězila digitalizace. Staré technologie, formy
práce a kvalifikační profily byly nahrazeny novými.
V jiných oborech lze spíše očekávat, že tradiční a nové kvalifikace budou existovat vedle
sebe.
Jak vyplývá ze studie vypracované VDMA[1] (Industrie 4.0 – Qualifizierung 2025), mají
dotázaní zástupci podniků velmi různorodé názory ohledně zvyšování kvalifikací potřebných
pro průmysl 4.0. Je možné definovat tři hlavní varianty:


scénář „zvětšující se propast“ (Growing Gap), podle kterého se budou stále více rozvírat
nůžky mezi málo a vysoce kvalifikovanými pracovníky;



scénář „všeobecná modernizace“ (General Upgrade), očekávající rostoucí poptávku po
zvýšení kvalifikace, tedy nutnost vyšší kvalifikace pro všechny;



scénář „centrální článek“ (Central Link), zdůrazňující potřebu vyšší kvalifikace
u odborných pracovníků a s ní spojené specifické profesnosti (Beruflikeit)[2].

Jak již bylo řečeno, zda a v jaké míře budou některé kvalifikace v budoucnosti ztrácet na své
hodnotě nebo naopak nově vznikat, záleží v neposlední řadě na tom, v jakém rozsahu a jak
rychle se budou jednotlivé podniky automatizovat a propojovat své postupy a procesy ve
výrobě, službách a odbytu.
NOVÉ FORMY PRÁCE V RÁMCI PRŮMYSLU 4.0
Přes všechny výše zmíněné nerovnoměrnosti budoucího vývoje lze konstatovat, že podniky
jsou díky využívání chytrých přístrojů a vzájemně propojených postupů stále aktivnější.
Procesy a rozhodnutí mohou být průběžně upravovány, práce je stále flexibilnější
a dynamičtější. Činnosti, které nelze automatizovat, získávají na důležitosti. Monotónní,
jednoduché činnosti jsou oproti tomu podporovány inteligentními systémy nebo jimi zcela
nahrazeny. Zároveň je kvalifikovaná práce stále specializovanější.
30

Propojené pracovní prostředky proměňují výraznou měrou způsob práce také na druhé
straně výrobních hal. Můžeme jmenovat následující aspekty:[3]
1. Nárůst forem práce, které se orientují na projekt
„Agilní“ procesy vývoje a vysoké požadavky na služby s sebou nesou nárůst flexibility –
jednotlivé požadavky je nutné realizovat ve stále kratším čase. Podobně jako je tomu
v softwarovém výrobním odvětví, bude i v ostatních odvětvích přibývat forem práce s jasně
definovanými cíli, rozpočtem a časovým rozmezím. Pracovníci pak budou využívat propojená
média, virtuální formy spolupráce a systémy řízení projektů.
2. Decentralizovaný proces rozhodování a hodnocení výkonnosti pomocí stanovených cílů
Orientace na projekty a vyšší míra flexibility vedou k tomu, že mizí tradiční model řízení
a kontroly. Ten je nahrazován decentralizovaným procesem rozhodování a hodnocení,
v rámci kterého jsou využívány různé funkce a role. Řízení pracovníků se děje spíše nepřímo,
pomocí předem stanovených cílů a měřitelných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI, Key
performance indicators).
3. Změněná kultura řízení
Ruku v ruce s tím se mění také chápání vedení a řízení. Místo silně hierarchických struktur
budou do podniků vstupovat podpůrné a odborné formy vedení. Vedoucí by se měl stát
koučem, jehož role spočívá především v tom, aby odstraňoval problémy a poskytoval
poradenství.
4. Týmová práce
Orientace na projekty a flexibilní procesy týkající se vývoje a služeb vyžadují schopnost
pracovat v měnících se týmech, které se často skládají z lidí s různými kvalifikacemi, rolemi
a zájmy. V mezinárodním kontextu hrají důležitou roli také kulturní a jazykové rozdíly.
5. Integrace funkcí přesahující oddělení
Zatímco jsou v klasických podnikových organizacích jednotlivá funkční oddělení relativně
samostatná a jasně rozdělená (např. na oddělení výroby, logistiky, odbytu, marketingu,
financí a IT), vyznačuje se průmysl 4.0 silnějším propojením jednotlivých činností. To
vyžaduje přesné znalosti všech propojených procesů, ale také intenzivnější koordinaci.
6. Zvýšení hodnoty kompetencí z oblasti IT a softwaru
Jeffreymu Immeltovi předsedovi a generálnímu řediteli General Electric je připisován výrok,
že se v budoucnosti každý průmyslový podnik promění v softwarovou společnost[4]. Tato
myšlenka vychází z jednoduchého faktu. Software tvoří důležitou součást mnoha
průmyslových výrobků a softwarové podniky jsou často vzorem pro ostatní odvětví
průmyslu. IT bude v budoucnosti hrát centrální roli ve všech oblastech, ať už při nákupu,
výrobě, odbytu, nebo marketingu. Díky tomu se stále zvyšuje důležitost šíření informací
a potřebné je i lepší porozumění systémům, například pro analýzu generovaných dat
(velkoobjemová data / Big Data).
7. Nárůst krátkodobých a mimosmluvních forem práce
Společnosti a podniky v rámci průmyslu 4.0 nebudou schopny
stabilně zaměstnávat všechny potřebné vysoce kvalifikované
pracovní síly. Již v současné době je stále více takovýchto
pracovníků podle potřeby „nakupováno“ od specializovaných
poskytovatelů.
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8. Zajištění kvality
Doposud byla kvalita pracovních procesů zajišťována především pomocí standardů [5], norem
a systémů pro zajištění kvality. Datové systémy umožňují stálou kontrolu, měření
a dokumentaci. Díky tomu se zvyšuje transparentnost pracovních procesů a jednotlivých
pracovních činností; chyby, odchylky a poruchy lze rychleji rozeznat a odstranit.
9. Větší flexibilita z hlediska času a místa a větší autonomie
Popsané systémy v neposlední řadě poskytují větší míru svobody s ohledem na místo a čas
výkonu daných činností. Propojené systémy lze řídit a provádět jejich údržbu na dálku,
komunikace a spolupráce se odehrává stále častěji ve virtuální rovině; pracovní zakázky
a úkoly lze plnit i mimo pevnou pracovní dobu podniků. Tím se zvyšuje autonomie
jednotlivých spolupracovníků. To ale také znamená, že pracovníci musejí plnit požadavky na
vlastní zodpovědnost, musejí být schopni se správně rozhodnout s ohledem na danou situaci
a o všem informovat.
KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ ÚROVNĚ
Jaký vliv budou mít výše popsané proměněné formy práce na schopnosti a dovednosti
pracovníků? Jakým způsobem je možné dané kompetence cíleně rozvíjet – ideálně již během
počátečního vzdělávání? Tímto tématem se již zabývá řada studií a dotazníkových šetření,
například studie Fraunhoferova institutu ekonomiky práce a organizace[6], Jonase
Gebhardta[7] nebo VDMA[8]. V nich jsou popsány kvalifikační požadavky, které budou
v budoucnosti relevantní, a to zejména ve světě průmyslové výroby.
Nelze zde podrobně představit všechny výsledky těchto
studií. Představíme zde pouze čtyři běžně rozlišované
úrovně kvalifikací.
1. Odborné kompetence
Není pochyb o tom, že základ odborného vzdělávání ve
všech oborech tvoří i v digitálním pracovním prostředí
dobré odborné znalosti, spojené s praktickými
zkušenostmi. Skoro stejně tak důležité ale začínají být dovednosti, které se týkají používání
IT, softwaru, aplikačních programů a automatizovaných systémů. Nejedná se pouze
o základní know-how a používání digitálních přístrojů, aplikací a webu 2.0 a všech
elektronických pracovních pomůcek, jde také o uživatelsky orientované znalosti (CAD, CRM,
ERP apod.)[9]. V některých oblastech se také jedná o hlubší odborné znalosti týkající se vývoje
a programování, velkoobjemových dat a robotiky. Příkladem pro tuto úroveň kompetencí
může být v oblasti obchodu například znalost elektronických systémů skladového
hospodářství, digitálních platebních systémů a integrovaných softwarových a síťových řešení.
V zemědělství se jedná například o řízení a shromažďování dat technických zařízení ve stáji
spolu se znalostmi odpovídajících systémů pro vyhodnocení, které se využívají při
monitoringu.
2. Datový a projektový management
Spolu s odbornými dovednostmi a IT kompetencemi se do popředí dostávají dovednosti,
které souvisejí s řízením datových systémů a procesů. Patří k nim obsluha strojů a přístrojů,
ale také znalosti propojených pracovních a výrobních procesů: od nákupu až po expedici.
Existují k tomu různé pomůcky: ať už pro řízení pracovních postupů (workflow), nebo
projektové řízení, dokumentaci a vyhodnocování dat, výměnu informací a řízení procesů,
nebo pro komunikaci se zákazníky a partnery. Také témata týkající se ochrany a bezpečnosti
32

údajů jsou stále důležitější, neboť v rámci globální sítě hraje ochrana a zabezpečení dat
rozhodující roli (například ochrana osobních údajů nebo výsledků výzkumu a vývoje).
Konkrétním příkladem této úrovně kompetencí z podnikové praxe mohou být například
individualizované digitální služby a nabídky zákazníkům, které vznikají na základě analýzy dat.
To vše pak umožňuje na míru šitý přímý marketing a elektronické obchodování (e-komerci).
3. Měkké dovednosti (soft skills)
Vedle jednotlivých odborných a IT kompetencí jsou stále důležitější další dovednosti
a kompetence: komunikativní, sociální a organizační, schopnost týmové a projektové práce,
ale také interkulturní a jazykové. Organizační, komunikační a prezentační dovednosti jsou
nepostradatelné stejně jako schopnost výměny znalostí a dovedností a schopnost virtuální
spolupráce s využitím elektronických platforem a médií. Proto jsou zkušenosti s těmito
platformami, sociálními médii, webem 2.0 a nástroji pro řízení projektů zcela nezbytné.
4. Meta-kompetence
V neposlední řadě se jedná o takzvané „meta-kompetence“, které jsou potřebné k tomu, aby
spolupracovníci reagovali na problémy a zadání samostatně, flexibilně a spolehlivě. Patří
k nim kromě jiného i ochota stále rozšiřovat své individuální znalosti v rámci celoživotního
učení a být otevřený ke všem inovacím. V propojeném průmyslu jsou stále více požadovány
a také náležitě odměňovány i konkrétní vlastnosti a silné stránky, jakými jsou například
kreativita, odpovědnost, sebeřízení, informální a formální učení, orientace na řešení
problémů a spolehlivost.
[1] VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (Svaz německého strojírenského průmyslu)
[2] Odborníci, kteří byli osloveni v rámci této studie, se ve velké míře shodují na tom, že téma průmyslu 4.0
hraje významnou roli jak v počátečním, tak dalším vzdělávání: 62 % souhlasí s důležitostí tohoto tématu
v oblasti dalšího vzdělávání, 71 % v oblasti počátečního vzdělávání. Podniky, které jsou proaktivní a inovativní
na poli kvalifikací, a ty, které patří k průkopníkům tématu průmyslu 4.0, se snaží integrovat toto téma stejnou
měrou do vlastního odborného i dalšího vzdělávání. Ty podniky, které v obou oblastech kvalifikací a průmyslu
4.0 spíše vyčkávají, spojují toto téma trochu více s oblastí dalšího vzdělávání. Dotázaní, kteří zatím nepokládají
téma průmyslu 4.0 pro vlastní podnik za relevantní, si myslí, že téma průmyslu 4.0 je v současné době ve 40 %
zakotveno v počátečním vzdělávání; viz https://www.ihre-industrie.de/fileadmin/user_upload/2016-0518_VDMA_Studie_Bildung.pdf.
[3] Viz Fraunhofer IAO: Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0: http://www.iao.fraunhofer.de/langde/images/iao-news/produktionsarbeit-der-zukunft.pdf a Thomas Sattelberger 2015: Schöne neue Arbeitswelt:
https://www.hays.de/documents/10192/135555/hays-forum-2015-vortrag-thomas-sattelberger.pdf/f73a620579bd-4a1d-8d47-12c5ead65d3d
[4] Harvard Business Manager, prosinec 2015, s. 65.
[5] Standardní operační postupy / Standard Operating Procedures (SOP) – Stanovené postupy a procedury
definované v příručkách kvality/jakosti.
[6] Fraunhofer Institut IAO: Produktionsarbeit der Zukunft – INDUSTRIE 4.0 http://www.iao.fraunhofer.de/langde/images/iao-news/produktionsarbeit-der-zukunft.pdf
[7] Entwicklungen 4.0 – Ausblicke auf zukünftige Anforderungen an und Auswirkungen auf Arbeit und
Ausbildung in: Journal of Technical Education 3. Jg. 2015, H. 2 (http://www.prokom-4-0.de/files/downloads/58197-1-pb.pdf)
[8] Sabine Pfeiffer, Horan Lee, Christopher Zirnig, Anne Suphan: VDMA Industrie 4.0 – Qualifizierung 2025
(https://www.ihre-industrie.de/fileadmin/user_upload/2016-05-18_VDMA_Studie_Bildung.pdf)
[9] CAD: Počítačem podporované projektování/Computer Aided Design, CRM: Řízení vztahů se
zákazníky/Customer Relationsship Management, ERP: Plánování podnikových zdrojů/Enterprise Resource
Planning
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12. JAK ZVLÁDAT KRITIKU?

Naučte se ji přijímat i dávat!
Kritizovat a být kritizován. Každý z nás zcela jistě obě tyto „záležitosti" zažil.
A jsou lidé, kteří jsou na kritiku druhých vyloženě experti. Jak rozlišit
zbytečnou kritiku od té konstruktivní?
Kritizujete se často? A vnímáte samé mouchy
i u svého okolí? Co vám to dává? Bere vám to
něco? Přečtěte si rozhovor s Lucií Mucalovou,
psychoterapeutkou pro děti a dospělé o tom,
co nás má kritika naučit.
Jak vnímat kritiku a jak na ni reagovat?
Kritika může být dobrý rádce, ale i nepřítel, který se živí naším sebevědomím. Každý se s kritikou v nějaké formě setkáváme, jen nás odlišuje přístup k ní. Hlavou si můžeme říci, že
budeme ke kritice přistupovat tak či onak. Ale to nestačí. Důležité jsou naše naučené vzorce
chování, které jsme výchovou a zkušenostmi získali. A tady je zádrhel. Pokud jsem zvyklá
sama sebe kritizovat, pokud kritizuji nebo se kritiky bojím, tak právě toto téma se kolem mě
stále točí. Tím, že si nejsem jistý sám sebou, tak mě jakákoli kritika rozhodí a je mi z ní
psychicky i fyzicky zle. V takovou chvíli je potřeba s ní začít pracovat. I kritika je součástí
života, není třeba s ní bojovat, ba naopak naučit se na ní vyrůst. Proto reagovat na kritiku
budeme právě podle naučených vzorců chování, které máme uloženy v podvědomí. Nestačí
si nasadit masku a říci si, to zvládnu, nenechám se opět rozhodit. Podvědomí vyhraje,
a pokud je zavirované v určité oblasti, tak dělá proti nám všechno.
Jak se z negativní kritiky necítit ještě víc pod psa?
Neustále pracovat na svém sebevědomí a hlavně si uvědomit, co mě v životě stahuje dolů
a proč. To, co vyzařujeme směrem k sobě nebo do okolí, to dostáváme zpět. Pokud se stále
ponižuji, hledám na sobě chyby, tak co jiného má na mě ten druhý vidět? Přece to stejné.
Pokud je nezvládnutí kritiky vaše téma, tak konec zraňování se, ale začněte hledat cesty, jak
z toho ven. Naříkáním, obviňováním sebe a druhých opravdu nic nezískáte. Jedině náladu
pod psa. Cesta k cíli může být i zábavná, dopřejte si ji. Udělejte si z kritika parťáka, a ne
nepřítele.
Jak reagovat na konstruktivní kritiku?
Konstruktivní kritika je důležitým předpokladem pro zdravé fungování každého z nás. Bez
konstruktivní kritiky ustrneme na místě. Nepůjdeme vpřed, přestaneme růst. Důležité je
ovšem naučit se říkat kritiku tak, aby člověk neubližoval a neléčil si své ego. Je to o dovednosti vyhodnotit, zda to, co říkám, je postavené na reálných činech a informacích, zda si
to nedobarvuji něčím svým. Pracujme na rozvoji měkkých dovedností, využívejme empatii,
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otevřenost a rozhodně makejme na svém sebevědomí, bez toho prostě ani konstruktivní
kritiku neustojíme a zbytečně se budeme trápit. Právě konstruktivní kritika je cesta k růstu
v osobním i pracovním životě.
Kdy kritika pomáhá a kdy člověku spíše škodí?
Samozřejmě kritika škodí ve chvíli, kdy je naše sebevědomí na bodu nula a jediné, co umíme,
je kritizovat sebe nebo druhé. Pokud si někdo léčí kritizováním svůj nešťastný a zpackaný
život, tak to určitě není cesta k růstu pro nikoho. Pokud ovšem chcete vyrůst nebo něco
změnit, tak zde je konstruktivní kritika alfou omegou. Změna může nastat ve chvíli, kdy jsem
si vědom zádrhelu, kdy si dané věci pojmenuji, kdy mi někdo nastaví zrcadlo a já s tím
nebojuji, ale hledám možnosti nových cest.
Jak pracovat s pochvalou?
Pochvala je velkým tématem a obzvláště v naší společnosti se moc nenosí. Přitom pochvala
a kritika vytvářejí něco úžasného a výjimečného. Polarity. Patří k sobě jako noc a den.
Pochvalu mnoho lidí nepřijímá, tedy jen na oko. Pochvala je často vnímána jako něco
trapného. Je známkou sebevědomého člověka, že dokáže přijmout kritiku i pochvalu. Opět to
pramení z výchovy. Pokud jsem jako dítě byla jen kritizována a teď v dospělosti mě někdo
chválí, tak se zřejmě cítím divně, nekomfortně. Opět je potřeba si to uvědomit a i pochvalu
se učit přijmout. Začíná to jako všechno, u sebe. Pokud neumím pochválit sebe, možná to
neumím směrem k druhým, anebo to směrem k nim není upřímné. Život je o vyváženosti.
Pokud hledáte v životě harmonii, je potřeba tam mít pochvalu i kritiku a hlavně přijetí.
K čemu konstruktivní kritika slouží?
K růstu. Pokud chcete žít stereotypní, nudný život bez procesu růstu, tak klidně s kritikou
bojujte a odmítejte ji. Pokud chcete život žít a mít ho pestrý a rozvíjející, učte se s kritikou
vyjít a najít k sobě cestu. Kritika může být pomocníkem.
Proč má někdo tendenci k větší kritice druhých, ale i sám k sobě?
Jde o to, jak má každý z nás zvládnutou kritiku sám u sebe. Pokud jsem hromádka neštěstí
bez kapky sebevědomí a jsem zaměřená na samou kritiku, tak mě to pravděpodobně bude
vést ke kritice i venku. Dokud bojuji s kritikou, tak mohu zažívat boj se sebou a okolním
světem. Naopak, lidé, kteří mají téma kritiky zvládnuté, nebo na sobě pracují, tak nemají
potřebu využívat kritiku jako nebezpečnou zbraň, ale naopak, využijí kritiku ve chvíli, kdy
chtějí dát prostor k růstu.
Proč vlastně slova tak zraňují?
Zraňují taková slova, která v sobě nemáme zpracována. Každý jsme citlivý na svá témata. To,
co nás ničí, je jen známka toho, že někdo naproti nám šlápl na kuří oko. Zraňující slova
přicházejí právě ve chvíli, kdy vládnou emoce a rozum odešel pryč. Važme slov, která
posíláme na druhou stranu. Jsou to možná jen slova, která ale mohou hodně zasáhnout
a přes ten zásah už není možné k sobě najít cestu zpět.
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13. KDE VYHLEDÁVAT PRAMENY A LITERATURU?
Goethe-Institut v Praze
Kontakt:
Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Tel: +420 221962-111
info@prag.goethe.org
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností, který
oslavil 25 let své působnosti v Praze. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje
mezinárodní kulturní spolupráci. Do knihovny je volný vstup, můžete si zde prohlédnout aktuální čísla
odborné i popularizační časopisy (např. PSYCHOLOGIE HEUTE). Jde o jedinečnou příležitost
prohlédnout si nově vydané publikace, posedět v prostoru knihovny i třeba si vypůjčit CD nahrávky
apod.


Knihovna je veřejně přístupná a půjčování knih a audiovizuálních médií v knihovně je bezplatné.



K vypůjčení knih i médií je nutný čtenářský průkaz, který Vám bude vystaven po předložení
občanského průkazu nebo dokladu o aktuálním místě pobytu.



Podpisem přihlášky vyjadřuje uživatel svůj souhlas s výpůjčním řádem a systémem poplatků
knihovny.

Otevírací doba:
Úřední hodiny
Pondělí – čtvrtek: 09:00–17:00 hod.
Pátek 09:00–14:30 hod.

Knihovna
Úterý až čtvrtek 13.00–19.00
Pátek a sobota 11.00–17.00

Meziknihovní výpůjční služba:
Vybraný fond knihovny je k dispozici v rámci meziknihovní výpůjční služby také českým knihovnám
a jejich uživatelům: infobibl-prag@goethe.de
Společenské vědy a dějiny
V knihovně najdete multimediální publikace k německým společenským vědám, sociologii,
psychologii a dějinám. Těžištěm fondu je německá filozofie a aktuální témata a otázky společenského
a politického života v Německu.
Prostřednictvím obrazových a uměleckých publikací a průvodců se můžete seznámit s německými
městy, regiony a oblastmi.
Ke všem epochám německých a evropských dějin jsou k dispozici podstatné publikace. Těžiště
knižního a multimediálního fondu leží ve 20. století, zejména v období po roce 1945 resp. 1989.
V knihovně je také fond zabývající se německo-českými vztahy a českými resp. československými
dějinami a dějinami Čech a Moravy.


Přírůstky k tématu integrace, islám a politika (PDF, 173 kB):
https://www.goethe.de/resources/files/pdf75/Herbst_2015_Sachbuch_Migration_Aktu
alisiert1.pdf
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14. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST
Kniha:
Co nás nezabije …
Podtitul:
Možnosti posttraumaceutického
růstu
Autor:
Joseph, Steven
Vydáno:
Portál, Praha,
2017

Kniha:
Kdo je tu vlastně
blázen?
Autor:
Lütz, Manfred
Vydáno:
Portál, Praha,
2017

Kniha:
Aspekty mužství
Autor:
Jung, Carl Gustav
Vydáno:
Portál, Praha,
2017

Když se vám rozbije cenná váza, jak naložíte se střepy? Vyhodíte
je, snažíte se je slepit do původní podoby, nebo je použijete,
abyste vytvořili něco zcela nového? Traumatická událost, která
rozbíjí náš dosavadní život, nemusí nutně znamenat zkázu. Pokud
se člověku podaří najít v sobě silné stránky a přínos celé události,
získat podporu svého okolí, vybudovat si nový život na základech
toho starého, může vyjít z nepříznivé události posílen a obohacen, s novými životními hodnotami a cíli. Pro tento proces, který
je sice náročný, nezřídka bolestný, ale možný, používá autor
pojem posttraumatického růstu. V duchu tradice pozitivní psychologie nabízí pohled, v němž trauma jako nedílnou součást
života lze vnímat jako příležitost ke změně a osobnímu růstu.
Kniha je určena terapeutům pracujícím s traumatizovanými
klienty, i všem, kteří sami prožili nepříznivou událost, potýkají se
s příznaky posttraumatické stresové poruchy a hledají nemedicínský přístup k jejich zvládání.
Stephen Joseph je britský psycholog, původem ze Severního
Irska, psychoterapeut se specializací na zvládání traumatu
v pozitivní psychologii, spoluzakladatel Centra pro trauma,
resilienci a růst v Nottinghamu.
Prvotním impulzem pro napsání této knihy bylo autorovo zjištění,
že přestože jsou jeho pacienti psychicky nemocní, jedná se zpravidla o přátelské a citlivé jedince. Pokud není něco v pořádku, je
to svět mnoha příčetných – zlodějů, podvodníků, diktátorů a egomanů, o nichž se dozvídáme ve večerních zprávách. Ve svém
informačně bohatém a zároveň trochu provokativním pojednání
o různých psychiatrických diagnózách i formě jejich léčby se
autor tu a tam nebrání společenské kritice, ostrému tónu či
humoru, který mu jako občasnému kabaretnímu umělci není cizí.
Zároveň se však snaží zprostředkovat svět duševně nemocných
a seznámit s tím, jak se k takovým jedincům chovat a jak jim
pomoci. Kniha Kdo je tu vlastně blázen byla přeložena do řady
jazyků.
Dipl. theol. Manfred Lütz je psychiatr a psychoterapeut, který
pracuje jako primář Alexiánské nemocnice v Kolíně nad Rýnem.
Vystudoval rovněž teologii. Absolvoval výcviky v několika
psychoterapeutických směrech. Je také vyhledávaným řečníkem.
V Německu mu vyšlo několik úspěšných knih a v roce 2008 dostal
mezinárodní knižní cenu Corine.
Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní
vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává
o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným
vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně
identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné,
vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem k tomu, že se Jung
v žádném díle nezabývá výlučně psychologií mužů, podnikl editor
John Beebe mravenčí práci, aby mužská témata našel
v Jungových statích, přednáškách, dopisech či rozhovorech.
Ve svém výboru se tak zaměřuje například na problematiku
mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou
nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma ženství (animy) v mužích
a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá
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otcem nebo kde zpracovává téma Logu a Erótu, ducha či
alchymického sjednocení protikladů.
Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr,
psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel
analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých
souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění.
V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013),
Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G.
Junga (2015) a Rozhovory s C. G. Jungem (2015).
Lidský mozek, tento „orgán orgánů“, má naprosto mimořádný
význam, potenciál a možnosti. Co víme o jeho stavbě a funkci
v dnešní době? Jaké postupy medicína, psychologie a další vědy
používají, aby poodhalily tajemství orgánu, který více než jiné činí
člověka člověkem? Právě to chce tato kniha stručně přiblížit.
Čtenář v této publikaci najde stručný přehled nejčastějších
metod, které lidský mozek zkoumají ve zdraví i v nemoci. Cílem je
přístupně a čtivě představit možnosti soudobého vyšetření
mozku, aby si čtenář udělal jasnou představu, ale přitom nebyl
zahlcen technickými či medicínskými podrobnostmi. Po seznámení s principy stavby a funkce mozku následují kapitoly
věnované konkrétním vyšetřovacím metodám – strukturálním
(RTG, CT, MR apod.) i funkčním (EEG, PET, SPECT, fMR aj.), vše
v propojení s psychologickou praxí.
Publikace poslouží jako vhodný učební text studentům
nemedicínských oborů, zejména psychologie a pedagogiky
(předmětů základy anatomie a fyziologie, neuropsychologie,
neurofyziologie,
klinická
psychologie,
psychopatologie,
neuropsychologická rehabilitace apod.), ale i dalším zájemcům,
kteří se chtějí poučit, jak lidský mozek funguje, popřípadě jak
probíhají jednotlivá vyšetření.
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