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Editorial 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

držíte v rukou již čtvrté vydání čísla časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology. 

S radostí Vám můžeme sdělit, že časopis, který vydává Vysoká škola aplikované psychologie, slaví druhé 

výročí od svého vzniku. Stále zaznamenáváme nové pozitivní ohlasy, které nás velmi těší a zároveň  

je vnímáme jako významnou inspiraci pro další připravovaná čísla. Naším zájmem je předkládat Vám 

další zajímavé a inspirující články, které rozšíří oblasti ve kterých je psychologie uplatňována.  

 

V tomto čísle si můžete přečíst články z oblastí: školní psychologie, aplikace psychologie 

v managementu, terapeutické epistemologie, fenomenologického přístupu v psychologii a arteterapie. 

 

Redakční rada časopisu by Vám touto cestou ráda popřála hodně úspěchů v novém roce. Budeme 

se těšit, že v některém z příštích čísel předložíme čtenářům i Vaše příspěvky. 

 
 
 

Jménem redakční rady časopisu: 

PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

výkonný redaktor 
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Terapeutická epistemologie v pojetí P. Watzlawicka 

Therapeutic Epistemology in the Concept of P. Watzlawick 

Jiří Kučírek 
 

Abstrakt 

Jméno P. Watzlawicka je neodmyslitelně spjaté s teorií lidské komunikace, pragmatikou, která se 

stala fundamentem při interpretaci lidského chování. Lidská komunikace a její vztah ke skutečnosti  

je tématem výzkumů a nosným bodem autorova přístupu k řešení osobních, mezilidských vztahů.  

Je spjatý s formulováním terapeutické epistemologie. 

Abstract 

The name P. Watzlawicka is inherently connected with the theory of human communication,  

a pragmatics that has become a fundamental element in the interpretation of human behavior. Human 

communication and its relation to reality is the topic of research and the focal point of the author's 

approach to solving personal and interpersonal relationships. It is related to the formulation of therapeutic 

epistemology. 

Klíčová slova 

Komunikace, terapie, skutečnost, svět, klient 

Key Words 

Communication, therapy, reality, world, client 

P. Watzlawicka řadíme mezi autory, kteří jsou neodmyslitelně spjatí s formulováním komunikační 

teorie, formulováním radikálního konstruktivismu vedle dalších známých představitelů, zejména G. 

Batesona, H. R. Maturany, H. von Foerstera, E. von Glaserfelda, F. Varely. P. Watzlawick (1974, 1977) 

rovněž rozpracoval originální terapeutickou epistemologii, jejíž základním tvrzením je,  

že každý člověk, který se rozhodne vyhledat psychoterapeutickou, poradenskou pomoc u odborníků, trpí 

určitým způsobem ve svém postoji, vztahu vůči druhým lidem, k okolnímu světu.  

Lze proto vyvozovat, že trpí svou interpretací obrazu světa, konfliktním a nevyřešeným rozporem 

mezi tím, „jak věci jsou“ a „jaké by měly být“. Dochází tak k postoji, který mu nabízí dvě možnosti:  

1. Aktivně zasahovat do okolního každodenního světa se záměrem přizpůsobit jej jeho pojetí, 

interpretaci a vidění světa, svému obrazu světa, „jak jej vidí a vnímá“, své představě o světě. 

Nebo: 

2. Pokud svého záměru nedosáhne, když není možné přizpůsobit svůj obraz vidění světa reálnému 

stavu, tak přizpůsobit svůj obraz nezměnitelné skutečnosti. 

Lze vyvozovat, poukazuje P. Watzlawick (1977, 1974, 1987, 1998), že existují dvě „skutečnosti“: 

Jedna je objektivní, nezávislá na našem vnímání a posuzování, kterou nazývá Skutečností prvního řádu,  

a druhá – skutečnost spjatá s naší subjektivitou, vytvářená klientovou komunikací (tj. chováním) 

s okolním světem, výsledek našich postojů, prožívání či pocitů. Tato skutečnost je Skutečností druhého 

řádu – poznatky získané ze subjektivního interpretování skutečnosti prvního řádu. 

Výsledkem je Obraz světa, který pojímáme jako skutečnost druhého řádu. Uvedený proces  

je výsledkem komplexní syntézy všech našich prožitků, pocitů, vnímání, interpretací v každodenním 

životním okamžiku, vlivů, které na nás mají ostatní lidé, a z nichž vyplývají naše veškeré názory, postoje 

a mínění, hodnocení okolního světa a lidí, s nimiž jsme v každodenním kontaktu. Jedná se vlastně  

o nejpodstatnější výsledek naší komunikace (tj. našeho chování), proces, který je neuvědomovaný. 
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Rozhodování se o tom, co a kdo bude do tohoto obrazu zahrnuto, co přehlíženo či zcela odmítnuto. Každá 

nová zkušenost ale může tento náš obraz změnit.  

Lze vyvodit, že změna Skutečnosti prvního řádu je spíše doménou poradenství, změna obrazu 

světa, postojů ke skutečnosti je zase spíše předmětem terapie. 

Zaměňování obou dimenzí pohledů vede nutně k paradoxnímu chování, která vyvolá neřešitelnou 

mezilidskou situaci. P. Watzlawick (1977) uvádí příklad maminky, která po svém synovi striktně 

požaduje, aby ve škole plnil všechny úkoly a povinnosti dobrovolně a rád, ne pod vnějším nátlakem jejím, 

či učitelů. Jedná se o známou paradoxní situaci požadující spontánnost. Místo postačující změny prvního 

řádu (kontroly školních požadavků ze strany maminky), směřuje maminka ke změně druhého řádu 

(vyvolat změnu postoje). Tím se uvedený požadavek, který byl původně řešitelný, stává neřešitelným, 

stává se vlastností paradoxní komunikace.  

Příkladem ukazujícím opačnou záměnu obou rovin skutečnosti může být snaha řešit závislost  

na alkoholu, problém alkoholismu, volbou zavedení prohibice ve Spojených státech. Zde se jedná o pokus 

změny prvního řádu skutečnosti. Výsledek je znám. Státní zásah neodstranil alkoholismus, ale vedl ještě 

k dalším paralelním patologickým projevům ve společnosti. Zcela jistě složitější, ale smysluplnější je 

pokus o změnu druhého řádu skutečnosti, což by znamenalo vyvolat změnu postojů veřejnosti k užívání 

alkoholu.  

Paralelu můžeme nalézt v naší poradenské i terapeutické praxi. Poradce či terapeut (pokud 

problém zobecníme) se setkává se dvěma typy klientů. 

- Prvním typem klientů jsou ti, kteří přicházejí do poradny s konkrétním problémem a obrací se na 

terapeuta, poradce s tvrzením, že se situaci pokoušeli již zvládnout, uvedou řadu příkladů, jaké 

postupy zvolili, ale očekávaný výsledek se nedostavil. Následně očekávají, že jim terapeut, 

poradce pomůže najít nějaké jiné řešení, protože už neví, jak dále pokračovat, jak se dále 

zachovat, aby se situace ještě více nezhoršila. Zde stačí poskytnout prostý návod k určitému 

chování. Vzhledem k distanci, kterou má poradce od řešeného problému, může spíše klienta 

orientovat směrem k racionálnímu zvažování situace. Po zvážení očekávání a možností  klienta, 

alternativách, které se nabízejí, může zvolit přímou radu. V té, či jiné oblasti postupu se 

dopouštíme chyby. Pokud se jí vyvarujeme, můžeme operativněji dosáhnout svého cíle. Zde stačí 

změna prvního řádu, při zachování dosavadního postoje ke skutečnosti, obrazu světa. 

- Druhým typem klientů, kteří přicházejí hledat pomoc, jsou Ti, kteří již mají, jak terapeut pozná, 

správnou představu o tom, jak by se měli v problémových vztazích a situacích chovat, ale nejsou 

schopni to zvládnout. Poradce vnímá, že klient ví, že se musí sám změnit, ale nedokáže to, má 

v sobě blokace, něco mu v tom brání. V tomto případě se klient zapletl do fáze paradoxní 

komunikace mezi představou svého obrazu světa a okolím. Pouze vědomí správného chování 

nestačí, předmětem terapie se tak stává změna druhého řádu, změna postoje ke skutečnosti. 

P. Watzlawick uvádí jako kolorit známý vtip o panu Novákovi: klient si myslí, že je žížala a doktor 

mu klidně vysvětluje, že není žížala, nýbrž pan Novák. Po delší době se mu podaří přesvědčit jej, že není 

žížala, nýbrž doopravdy pan Novák. Pan Novák akceptuje, že není žížala, ale panem Novákem a odchází. 

Náhle se vrací úzkostně zpět s výkřikem: „Pane doktore, na zahradě před vchodem je kos!“ Doktor neví, 

co mu má již sdělit, a opakuje, že mu přece vysvětlil, že není žížala, že je přece pan Novák! Na to odpoví 

pan Novák slovy: „Ano, jistě, dobře, JÁ to vím, JÁ vím, že jsem pan Novák, a ne žížala, ale ten kos to 

neví!“ 

Pouze persuace, návod k chování tak mnohdy nestačí, pokud se nezmění klientův obraz světa  

a způsob jeho komunikace s okolním světem. 

Jak změnit obraz světa, aby člověk mohl komunikovat odpovídajícím a očekávaným způsobem  

se svým okolím a zbavil se svých potíží? Watzlawick (1977) předkládá, lze říci, úvod do gramatiky 
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terapeutické komunikace, která by mohla vyvolat očekávanou, žádoucí změnu. Víme, že určitými 

formami komunikace, chováním, můžeme ovlivnit pocity, náladu i názory druhého člověka, že si dokonce 

můžeme vsugerovat somatické symptomy. Similia similibus curantur (podobné se léčí podobným), čili 

čím člověk onemocní, tím jej lze také léčit. 

Dysfunkční formy komunikace, chování, mohou být, či působit i ve službě uzdravení, pokud je 

dokážeme správně využít. To, že lidé takovéto formy komunikace ovládají, se lze v klinické praxi vždy 

přesvědčit. Člověk ji ale používá bezděčně a tak i mnohdy ke své újmě. Podle Watzlawicka (2011), pokud 

bychom se ji naučili používat záměrně, cíleně, mohli bychom ovlivnit chování člověka, a dokonce  

i některé somatické symptomy žádoucím směrem. Uvedená patogenní a současně i terapeutická 

komunikace je součástí analogové komunikace. Opakem je digitální komunikace. Každá informace je 

zakódována do určitého čísla, které nemá nic společného s konkrétním obsahem informace (stejně jako 

například naše telefonní číslo nemá nic společného s osobou užívající dané číslo). 

Uvedené rozlišování digitální a analogové komunikace je známé, ale P. Watzlawick se pokouší  

o hlubší a systematičtější teoretické zdůvodnění uvedené koncepce za pomoci poznatků z neurochirurgie 

řešící součinnost obou mozkových hemisfér. Je známé, že levá, dominantní hemisféra, je specializována 

na převod vnímaného světa do logické, sémantické a fonetické roviny. Komunikace v této rovině 

odpovídá digitální komunikaci. Funkce pravé hemisféry (u typického praváka) se naproti tomu vyznačuje 

holistickým pojímáním komplexních souvislostí. Obdoba holografie: jde o schopnost vnímat tvar 

z různých hledisek a perspektivních zkreslení a dále pochopení celku se může uskutečnit na základě  

i nepatrného detailu. Lze rozlišit obličej na základě tvaru úst, hudební skladbu na základě jediného 

akordu. V myšlení řízeném pravou hemisférou se tak projevuje sklon k logickým chybným úkonům, 

zaměnění metaforického a konkrétního, překrývání významových obsahů, tj. k formám komunikace, které 

jsou většinou přisuzovány patologii, snům či extázi, které se projevují v básních, aforismech či 

anekdotách. Jde o řeč analogickou, obraznou. 

P. Watzlawick (1974) tak došel k názoru, že za převod vnímaní skutečnosti do tvaru, obrazu, 

obrazů světa, je odpovědná především pravá, nedominantní hemisféra. Levé hemisféře připadá úloha 

racionalizovat tento obraz, rozdělovat celek na subjekt a objekt, tzv. objektivizovat skutečnost a vyvozo-

vat zdánlivě nevyhnutelné konsekvence z tohoto obrazu světa a odmítnout vše, co mu odporuje. 

Terapeutická řeč by tedy měla být řečí pravé hemisféry, měla by být obrazná, básnická. Protože 

jen taková řeč může v celostnosti jednoho obrazu překlenout rozpory a spojit zdánlivě neslučitelné. 

Proto je neúčelný takový postup, který tuto analogovou řeč převádí konsekventně do digitální řeči, 

komunikace na úrovni vysvětlování, analýzy či interpretace. Převod z analogické řeči do digitální řeči 

vědy opakuje vždy tutéž chybu, pro kterou klient za námi přišel. 

Jsou předkládány tři metody vedoucí od „nezměnitelné“ skutečnosti k možnosti řešit situaci zcela 

jiným způsobem, možnosti „něčeho jiného“ (anderssein). 

1. Používat obrazné formy řeči. Autor uvádí pravidla komunikace, jejichž znalost a následování 

umožňuje volnou konstrukci každé dovolené psychoterapeutické intervence. Psychoterapeut  

by měl používat obrazy, analogie, dvojsmysly, paradoxy a aforismy.  

Instrukce a rady by měly být formulovány vždy v pozitivní formě, protože užívání záporů patří  

do digitální gramatiky. Je vhodné využívat asociací pars pro toto. Je možné například obrazem 

znázornit myšlenku: „Muž kope jámu“, ale je takřka nemožné stejným způsobem vyjádřit „ Muž 

nekope jámu“. 

2. Blokování levé hemisféry. Je to způsob terapeutické komunikace, kdy se terapeut snaží blokovat 

kriticky analyzující cenzuru mozku. Patří sem například technika intelektuální konfuze, paradoxní 

intence, přeinterpretování situace či vytváření alternativ. 
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3. Cílený předpis chování. Kritičnost rozumu lze také oslabit cíleným přepisem chování. Malé, 

drobné změny chování zvolna mění obraz skutečnosti a činí jej přístupnějším zásadní změně. 

Vedení terapeutického rozhovoru vyžaduje také znalost určitých technik, jako je například 

„šindelová“ technika předjímání námitek apod. Kritériem nápravy (úzdravy) zůstává klient a jeho 

vyjádření, že se již cítí být zdráv, nebo alespoň se již cítí lépe. Zde ovšem P. Watzlawick ještě pokračuje 

dále, když vyvozuje, že pokud uznáme klientovy potíže (tak, jak je nám sděluje) jako dostatečný důvod 

pro psychoterapii, potom musíme také jeho konstatování, že se cítí lépe, považovat za dostatečný důvod 

k ukončení terapie. 

Terapeut, který na to reaguje jako na projev odporu, nebo třeba „útěk do zdraví“, vychází apriori 

z předpokladu, že ví lépe než klient, co se v něm odehrává, co chce, co cítí či odmítá. Uvedený postoj 

terapeuta následně vede k paradoxní komunikaci, v níž se sice nabízejí alternativy, ve svých důsledcích 

však všechny vedou k zachování statu guo.  
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„Trainee programy“: vyskúšané a overené nástroje v talent manažmente 

„Trainee Programs“: Tested and Trusted Tools in Talent Management 

Norbert Thom 
 

Abstrakt: 

„Absolútne dôležité, ale nesprávne uchopené“ – takto štúdie poukazujú na to, ako je talent 

manažment vnímaný HR špecialistami na celom svete. Takzvané „trainee programy“ alebo „programy 

pre absolventov vysokých škôl“ tj. prakticky orientované „on the job“ tréningové programy pre 

absolventov vysokých škôl ponúkajú vynikajúci nástroj vo Švajčiarsku, ale prekvapivo nedostatočná 

pozornosť je im venovaná mimo nemecky hovoriacej Európy. Na základe mnohoročného výskumu 

a vďaka úzkym vzťahom s HR pracovníkmi autor dúfa, že tento článok vzbudí väčší záujem o takýto typ 

programov medzi HR špecialistami, či pracovnými a organizačnými psychológmi na celom svete. Článok 

sa venuje systematickému rozvoju tzv. talentov v mladej dospelosti, odhaľuje a skúma potreby  

a očakávania ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí stoja na začiatku ich pracovnej kariéry. Opísané aktivity 

prispievajú k spokojnosti a nadšeniu absolventov vysokých škôl. Zároveň článok poskytuje prehľad 

o tom, čo sa má/ nemá robiť pri implementácii  takýchto programov tak, aby predstavovali konkrétne  

a v praxi overené opatrenia, ktoré je možné realizovať v záujme naplnenia očakávaní zamestnávateľov  

a zamestnancov v oblasti manažmentu talentov. 
 

Abstract: 

Utterly important, but badly handled – this, studies suggest, is how talent management  

is perceived by HR specialists around the world. So-called “trainee” or “graduate programmes” – on-the-

job training programmes for university graduates – offer an excellent remedy here, but so far THEY have 

received surprisingly scant attention outside German-speaking Europe. Drawing on many years  

of research and close relations with HR practitioners, the author (VYNECHAT IN PRESENT PAPER) 

hopes to stimulate an interest in such programmes among HR specialists or work and organizational 

psychologists around the globe. The PAPER/PRESENTATION DEALS WITH the systematic 

development ot OF talents in the young adulthood. It explores the needs and expectations of persons with 

an advanced education who start their professional career. The described activities contribute to the 

satisfaction and commitment of the universitiy UNIVERSITY graduates. The paper proposes concrete 

and tested measures to meet the expectations of employers and employees in the field of THE 

MANAGEMENT OF TALENTS. IT also provides an overview of the essential dos and don’ts in 

implementing them.  

 

Kľúčové slová:  

HR manažment, HR rozvoj, talent manažment, tréning, absolventi vysokých škôl 

 

Keywords: 

HR Management, HR Development, Talent Management, Training, Graduates 

 

ÚVOD 

Iba málo oblastí HR manažmentu v poslednej dobe nabralo na význame tak intenzívne, ako talent 

manažment. V roku 2010 Boston Consulting Group v spolupráci so Svetovou federáciou asociácií 

personálneho manažmentu (World Federation of Personnel Management Associations – WFPMA) 

uskutočnili prieskum medzi 5561 HR odborníkmi po celom svete zisťujúc, ktoré druhy činností podľa 

nich budú mať v budúcnosti väčší význam („význam do budúcnosti“) a čo si myslia o úrovni ich 

súčasného zvládnutia („súčasný stav“) (BCG/WFPMA, 2010). V oblasti významu do budúcnosti bol 

„manažment talentov“ hodnotený v prieskume mimoriadne vysoko. Zároveň bol súčasný stav tejto 
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oblasti hodnotený na veľmi nízkej úrovni. Z tejto pozoruhodnej nerovnováhy autori štúdie odvodili „silnú 

potrebu konať“ v tejto oblasti. Ďalšia štúdia z roku 2011, ktorá zahŕňala 2039 HR manažérov z 35 

európskych krajín dospela k podobnému záveru (BCG/WFPMA, 2011). Článok sa venu-

je systematickému rozvoju tzv. talentov v mladej dospelosti. Odhaľuje a skúma potreby a očakávania 

ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí stoja na začiatku ich pracovnej kariéry. Tieto témy rezonujú nielen  

v manažmentoch spoločností a organizácií, ale svojim zameraním sú kľúčové pre pracovných  

a organizačných psychológov, PRE ktorých je rozvoj zamestnancov integrálnou súčasťou náplne  

ich činnosti.  

V nemecky hovoriacej Európe bolo zhromaždené obrovské množstvo poznatkov a skúseností 

v priebehu posledných desaťročí z viacerých špecifických oblastí podporujúce PODPORUJÚCICH 

talentovaných vysokoškolských absolventov prostredníctvom tzv. „trainee programov“ alebo „programov 

pre absolventov vysokých škôl“. Po rokoch výskumu a vďaka úzkym vzťahom s HR pracovníkmi autor 

verí v potenciál týchto vzdelávacích programov ako nástroja talent manažmentu a myslí si, že spoločnosti 

vo všetkých regiónoch sveta by mohli a mali z nich profitovať. Tento článok má vzbudiť väčší záujem 

o takýto typ programov medzi HR odborníkmi na celom svete a zároveň poskytnúť prehľad o tom, čo sa 

má/nemá robiť pri implementácii takýchto programov. 

Predtým, než sa začneme venovať hlbšie trainee programom ako nástroju talent manažmentu,  

je potrebné uviesť niekoľko informácií k pojmom talent a talent manažment. 

 

2. TALENT A TALENT MANAŽMENT 

V súčasnosti je pojem talent používaný ako špeciálna schopnosť alebo nadanie v určitej oblasti 

ľudskej činnosti alebo ako označenie osoby, ktorá disponuje takýmto nadaním. V užšom slova zmysle 

v súvislosti s HR manažmentom termín predpokladá, že ide o črtu talentovaných zamestnancov a že 

takíto zamestnanci majú absolvované vyššie vzdelanie. Toto vzdelanie však nemusí byť vždy 

akademického charakteru – spomeňme napríklad svetoznámych šéfkuchárov alebo obzvlášť nadaných 

umelcov. Navyše, talentovaní pracovníci sú vysoko motivovaní a majú radi náročné úlohy a výzvy. Majú 

neustálu túžbu kontinuálne profesionálne rásť a túto svoju túžbu sa snažia aj neustále napĺňať.   

U tých, u ktorých je tento talent spojený aj s vysoko rozvinutými sociálnymi zručnosťami (napr. 

v súvislosti s  komunikáciou a kooperáciou), sú títo ľudia považovaní za mimoriadne talentovaných. 

Z pohľadu zamestnávateľa by sa dalo jednoducho povedať, že talentovaný človek disponuje kľúčovými 

zručnosťami, ktoré sú obzvlášť užitočné a dôležité pre neustály priaznivý vývoj organizácie 

a dosahovanie celkového úspechu. 

Talent manažment je definovaný autormi spomínanej štúdie BCG/WFPMA (2010) ako 

„získavanie, rozvíjanie a udržanie všetkých jednotlivcov s vysokým potenciálom – bez ohľadu na to, či sú 

to manažéri, špecialisti alebo iní zamestnanci – na všetkých úrovniach organizácie“ (BCG /WFPMA, 

2010). Odborníci z tejto oblasti radi vo všeobecnosti hovoria o talentovaných ľuďoch ako o ľuďoch 

„s vysokým potenciálom“. V európskej literatúre je niekedy pojem „vysoký potenciál (high potential)“ 

používaný v užšom význame nielen pre tých, ktorí majú potenciál pre rozvoj, ale aj pre tých, ktorí na ich 

súčasných pracovných miestach už svoj maximálny výkon dosahujú. V každom prípade sa pri 

talentovaných mladých zamestnancoch predpokladá, že dosahujú alebo sa snažia dosiahnuť tento status 

„vysokého potenciálu (high potential)“.  

Autor tohto článku, spolu so svojimi výskumnými spolupracovníkmi vníma talent manažment  

ako proces siahajúci naprieč celou štruktúrou HR manažmentu spoločnosti. Talent manažment je úloha 

rozdelená medzi líniových manažérov a špecialistov z oblasti HR manažmentu. Oba typy pracovných 

pozícií musia spolupracovať pri získavaní talentovaných ľudí, ich uvedení do spoločnosti, hodnotení  

ich výkonu a potenciálu, rozvíjaní ich zručností, udržiavaní ich schopností a ochoty pracovať 
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v spoločnosti. Z tohto pohľadu je talent manažment (získavanie, uvedenie, hodnotenie, rozvoj 

a udržanie talentov) ovplyvnený piatimi zastrešujúcimi funkciami HR manažmentu:  

1. Strategický HR manažment: Strategický HR manažment sa zaoberá nastavením HR stratégie 

(Koľko zamestnancov a s akými schopnosťami bude potrebných v budúcnosti?), ktorá má byť 

v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti (na akých trhoch chce spoločnosť pôsobiť a uspieť 

a akou konkurenčnou stratégiou?). Týmto dôjde k vyjasneniu nielen toho, aké talenty, kedy a kde 

budú potrebné, ale taktiež v prvom rade aké ciele môže spoločnosť prostredníctvom talentov 

dosiahnuť.  

2. Organizovanie HR manažmentu. Kto (línioví manažéri, interní a externí HR špecialisti)  

je poverený akou úlohou v talent manažmente, s akými kompetenciami (rozhodovanie  

a schvaľovanie) a zodpovednosťami? Ako organizovať čiastkové procesy HR manažmentu? 

3. HR plánovanie. HR plánovanie musí byť koordinované s plánmi spoločnosti v ostatných 

oblastiach (napr. predaj, výroba a finančné plánovanie). Táto časť operatívneho plánovania 

špecifikuje personálne požiadavky, a to ako kvantitatívne, tak aj kvalitatívne a objasňuje, aký typ 

talent manažmentu si spoločnosť môže dovoliť.  

4. HR marketing. Úlohou je zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa na relevantných trhoch práce.  

Je preto potrebné, aby spoločnosť poznala potreby cieľových skupín (v tomto prípade 

talentovaných uchádzačov o zamestnanie) a musí v tomto smere ponúknuť vhodné stimuly. 

5. HR controlling. HR controlling zahŕňa kontinuálne monitorovanie kľúčových ukazovateľov 

dôležitých pre riadenie všetkých aktivít smerujúcich k vytýčeným cieľom. Samozrejme, pre talent 

manažment sú relevantné špecifické ukazovatele – napr. dĺžka práce pracovníka na určitej pozícii, 

výsledky hodnotenia výkonu, pracovná spokojnosť a aktivity a dosiahnuté úspechy v ďalšom 

vzdelávaní. 

Prostredníctvom uvedených bodov sme dostatočne načrtli rámec, v ktorom prebiehajú základné 

procesy talent manažmentu. V ďalšej časti sa stručne povenujeme tomu, čo trainee programy 

v skutočnosti sú, čo je ich cieľom, a to ešte predtým, ako budeme pokračovať v identifikácii niektorých 

hlavných prvkov, ktoré musia trainee programy mať, aby mohli ako nástroj talent manažmentu uspieť.  

 

3. TRAINEE PROGRAMY 

V Nemecku boli predstavené prvé trainee programy pre absolventov v odbore obchod 

a podnikanie (business administration) a ekonómia hneď po 2. svetovej vojne. V súčasnej dobe sú tieto 

programy štandardom v mnohých spoločnostiach v nemecky hovoriacich krajinách, pričom cieľová 

skupina bola rozšírená o inžinierov, právnikov alebo vedcov s obchodnými predpokladmi. 

Zamestnávatelia sa v organizácii prostredníctvom trainee programov (ďalej TrPr) snažia vytvoriť 

skupinu kvalifikovaných a vysoko motivovaných mladých profesionálov. Vzhľadom k tomu, že majú 

charakteristické znaky talentovaných pracovníkov spomínané vyššie, doterajší praktikanti môžu 

pokračovať v špeciálnej podpore a byť povýšení na vyššiu pozíciu s komplexnejšími úlohami. Avšak 

z bežného pohľadu v nemecky hovoriacich krajinách nikto nie je navždy označený ako talent iba preto,  

že sa zúčastnil takéhoto programu. Po každej fáze testovania kandidátovej vhodnosti sa prijímajú nové 

rozhodnutia, či je stále súčasťou – a či chce byť naďalej súčasťou – skupiny pracovníkov označovaných 

ako talenty. Pre podrobnejšie informácie o trainee programoch odporúčame čitateľovi nahliadnuť  

do publikácií Thom (2015), Wegerich (2013) a Wegerich, Thom (2016). 

Autor článku priebežne sleduje a spolu so spolupracovníkmi vykonáva výskum TrPr od 70. rokov 

20. storočia. Jednou zo svojich hlavných prvých definícií TrPr autor tohto článku špecifikoval, že „by sa 

mal umožniť výber okruhu absolventov vysokých škôl, ktorí by získavali základnú prípravu pre budúce 
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manažérske pozície a tak spoznali svoje schopnosti a záujmy, oboznámili sa bližšie so štruktúrou 

a kultúrou spoločnosti“ (Thom, 1987, s.218). 

V súčasnej dobe je tiež vhodné hovoriť o „výberovom okruhu“ v súvislosti s atraktívnymi 

zamestnávateľmi u ktorých sa obvykle uchádza množstvo kandidátov na akúkoľvek ponúkanú pozíciu 

v programe. Takéto organizácie často využívajú komplexné výberové procesy (napr. assessment centre) 

za účelom identifikácie tých najvhodnejších jednotlivcov. 

Ďalšie časti definície však zo súčasného pohľadu vyžadujú zmenu. Pri „budúcich manažérskych 

pozíciách“ je potrebné zamerať pozornosť na jeden aspekt – zatiaľ čo absolventi programov napredujú  

k budúcej kariére líniových manažérov, pričom niektoré spoločnosti poskytujú možnosť dosiahnuť 

pozíciu aj vo vrcholovom manažmente, okrem toho mnoho dnešných zamestnávateľov tiež ponúka 

príležitosti pre technických špecialistov alebo projektových manažérov ako alternatívu ku klasickej 

manažérskej kariére. 

Okrem toho výskum ukazuje, že ciele vzdelávania naznačené v definícii by mali byť spresnené 

a doplnené nasledovne: 

1) Základom stále zostávajú ciele vzdelávania. Účastníci by po ukončení programu mali byť 

pripravení na prácu na asistentskej úrovni pre manažment, ktorá je adekvátna ich ukončenému 

formálnemu vzdelaniu (napr. junior kontrolór, produktový manažér, HR manažér). 

2) Pevné miesto zaujímajú tiež tzv. informačné ciele. Účastníci by mali spoznávať spoločnosť 

a presvedčiť sa o svojich osobných možnostiach pracovného výkonu a individuálnych preferen-

ciách svojho ďalšieho profesionálneho života. Zamestnávatelia dúfajú, že takto zistia čo najviac 

o schopnostiach a záujmoch jednotlivých účastníkov programu.  

3) Účelom integrácie je prispieť k hlbšiemu porozumeniu účastníka programu a k zvnútorneniu 

firemnej kultúry – alebo presnejšie, systému hlavných hodnôt, ktoré reprezentuje každé 

z navštívených oddelení. 

4) Účelom imidžu je zámer zamestnávateľa prilákať čo najviac natoľko výnimočných a kvalifiko-

vaných uchádzačov, ako je len možné. Príťažlivosť zamestnávateľa by mala byť zvyšovaná  

pre talenty na trhu práce (tj. najmä medzi študentmi vo vyšších ročníkoch na relevantných 

univerzitách). 

5) TrPr sú nákladné záležitosti, z účtovného hľadiska hovoríme o investíciách. V súlade s tým  

sa očakáva adekvátny prínos/ návratnosť vo forme práce pre zamestnávateľa po absolvovaní TrPr. 

Sledujú sa teda ciele udržateľnosti. Zamestnávateľ sa snaží, aby absolventi programu zostali 

v spoločnosti istú dobu (napr. tri roky) po ukončení programu. 

V tomto bode vystáva otázka, ako je možné všetky tieto ciele, či už na strane účastníka programu, 

tak aj na strane zamestnávateľa dosiahnuť v čo najväčšej možnej miere. Výskum autora a jeho spolupra-

covníkov priniesol v tomto smere dôležité kľúčové poznatky vzťahujúce sa napríklad na priebeh TrPr,  

ich individuálne koncipovanie vs. štandardizovanie, dôležitosť pobytu v zahraničí, rôznorodosť typov 

programov, alebo opakujúce sa problémy pri implementácii TrPr. Niektoré z najdôležitejších 

a praktických poznatkov získaných v priebehu tohto výskumu sú popísané v ďalšej časti. Mimoriadnu 

pozornosť je pritom potrebné venovať poslednému najrozsiahlejšiemu výskumnému projektu 

venovanému TrPr pod dohľadom autora, ktorý bol dokončený v roku 2012 na Univerzite v Berne 

a podrobne prezentovaný v podobe monografie (Nesemann, 2012).  

 

4. TRAINEE PROGRAMY AKO NÁSTROJ TALENT MANAŽMENTU: PODSTATA 

Začnime s tromi základnými štatisticky podloženými výsledkami zo spomínanej štúdie, opierajúc 

sa o bázu empirických poznatkov zo 130 spoločností v nemecky hovoriacich krajinách Európy: po prvé, 
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TrPr sú rozšírenejšie v službách (bankovníctvo, obchod, poisťovníctvo), než v priemyselnom sektore 

(63% proti 37%). Po druhé – TrPr majú priemernú dĺžku asi 18 mesiacov. Po tretie – účastníci v rámci 

programu zvyčajne prechádzajú štyrmi až piatimi rôznymi pozíciami.  

Úspech TrPr je často ohrozený súborom typických nedostatkov vznikajúcich pri vytváraní 

programu, ktorým je možné sa relatívne ľahko vyhnúť. Zároveň, čo i len malé množstvo pomerne 

jednoduchých opatrení môže výrazne pridať na kvalite a efektivite TrPr. Vo veľmi stručnej podobe 

uvádzame kľúčové body zo všetkých našich výskumov, ktoré je potrebné zobrať do úvahy: 

1. Množstvo času stráveného s priamymi nadriadenými účastníkov TrPr má ako celok pozitívny 

vplyv na ciele integrácie, tak aj na technicko-vzdelávacie ciele. 

Snáď najväčšou prekážkou k úspešnému TrPr sú prehnané časové nároky priamych nadriadených 

na účastníkov programu. Účastníci v rámci programu prechádzajú viacerými oddeleniami (napr. predaj, 

účtovníctvo, HR). Základný predpoklad je, že nadriadení rôznych oddelení majú dostatok času  

na odovzdanie cenných praktických a teoretických vedomostí účastníkom programu. Žiaľ, početné 

empirické štúdie odhalili nedostatok času venovaného účastníkom zo strany nadriadených, čo spôsobuje 

veľký problém ohrozujúci dosahovanie niekoľkých cieľov TrPr uvedených vyššie. To je zrejmé najmä 

s ohľadom na napĺňanie vzdelávacích cieľov, ale ohrozené môžu byť aj iné ciele, napr. oboznámenie  

sa s hodnotami spoločnosti (cieľ integrácie), a dosiahnutie iných cieľov. V sérii povinných workshopov 

počas TrPr usporiadaných autorom tohto článku bol identifikovaný jeden dôležitý dôvod vysvetľujúci 

tento časový nedostatok. Pri pracovných profiloch (popisoch práce) ako aj pri stanovovaní ročných 

cieľoch nadriadených je tendencia prisudzovať cieľom TrPr nízku prioritu, alebo ich nezaradiť vôbec 

medzi ostatné úlohy. Tieto jednoduché okolnosti závažne ohrozujú úspech TrPr a tým podstatnú súčasť 

talent manažmentu ako celku. 

2. Viditeľné úsilie zo strany vrcholového manažmentu spoločnosti v prospech TrPr pridáva 

pozitívny interný imidž o TrPr. 

Pozitívny interný imidž znamená zvýšenú akceptáciu TrPr v rámci organizácie a najmä silnú 

podporu TrPr zo strany priamych nadriadených, ktorá zmierňuje problém 1 spomínaný vyššie. Vrcholový 

manažment organizácie je okruh jednotlivcov, ktorí majú reálne možnosti pre zabezpečenie dlhodobej 

existencie TrPr. 

3. Mentorovacie programy TrPr môžu prispieť k pozitívnemu imidžu TrPr. 

Učenie sa od mentora nie je obmedzené iba na odovzdanie technického know–how, ale môže 

zahŕňať aj neformálne poznatky a vzťahy; čo môže uľahčiť prístup k nadväzovaniu kontaktov a  urýchliť 

tak proces integrácie účastníkov programu. Vďaka takejto osobnej interakcii môžu účastníci programu 

tiež lepšie posúdiť svoj vlastný výkon a potenciál. Zdá sa teda, že prostredníctvom mentoringu môže byť 

dosiahnutý celý rad cieľov. Podľa štatistík má tiež pozitívny efekt na vonkajší imidž spoločnosti . 

4. Práca na projektoch v priebehu TrPr má pozitívny vplyv na ciele integrácie a technické 

a metodické vzdelávacie ciele TrPr. 

Práca na projektoch môže mať rôzne formy. Projekty môžu byť malé a zamerané individuálne 

vzhľadom na etapu a pozíciu v rámci programu. Väčšie projekty zahrňujúce informačné pobyty v rôznych 

organizačných útvaroch sú menej časté. Projekty sú súbory úloh s ohraničenými časovými zdrojmi.  

Sú zamerané na dosiahnutie presne stanovených cieľov (majú stanovený rozpočet a časový rámec, 

dosiahnutie určitej úrovne kvality, atď.), čím umožňujú, aby účastníci programu prevzali adekvátnu 

zodpovednosť za ich priebeh. 

Spomenuli sme rôzne ciele integrácie a technického vzdelávania. Ciele metodického vzdelávania 

okrem iného zahŕňajú aj tréningy zamerané na prácu v skupine,  prezentačné techniky a metódy práce  

na projektoch (napr. plánovanie času a nákladov).  
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5. Pobyty v zahraničí umožňujú účastníkom programu osvojiť si interkultúrne kompetencie  

ako súčasť vzdelávacieho cieľa TrPr. 

Interkultúrna kompetencia je špeciálny druh sociálnej zručnosti. Je to schopnosť komunikovať 

s ľuďmi z cudzích kultúr adekvátnymi a efektívnymi spôsobmi. Môžeme tu rozlišovať kognitívnu rovinu 

(napr. jazykové, historické, geografické znalosti), emocionálnu rovinu (napr. empatia) a praktickú rovinu 

(komunikačné schopnosti, atď.). Ako prvok vo vzdelávacom programe mladých talentovaných 

profesionálov, ktorý neustále rastie na významnosti, interkultúrna kompetencia sa najlepšie získava  

na pobytoch v zahraničí – za predpokladu, že pobyty sú skoncipované tak, že umožňujú, či dokonca 

„nútia“ účastníka k maximálnej intenzívnej výmene s kultúrou hostiteľa. 

6. Integrácia TrPr v rámci vnútorného HR rozvoja spoločnosti prispieva k udržovaniu absolventov 

programu v spoločnosti dlhšiu dobu po ukončení TrPr a tak pomáha dosiahnuť aj cieľ 

udržateľnosti. 

Integrácia TrPr v rámci komplexných schém HR rozvoja je často považovaná viac-menej  

za samozrejmosť. Avšak skutočná integrácia zahŕňa širokú škálu opatrení. Napríklad včasné 

informovanie o kariére a ďalších vzdelávacích možnostiach účastníka programu, pokračovanie 

v mentoringu po ukončení programu, pravidelné hodnotenie rovnakým spôsobom, aký je používaný 

v spoločnosti v rámci rozvojového programu manažérov, integrácia účastníkov programu do skutočných 

tímov a projektových skupín v spoločnosti, osobnú účasť vrcholového manažmentu spoločnosti na TrPr  

a  podporu ďalšej existencie TrPr. 

 

ZHRNUTIE A ODPORÚČANIA 

Prehľad uvedený v tomto článku by mal byť ilustráciou toho, že v nemecky hovoriacich krajinách 

sa zozbieralo obrovské množstvo poznatkov o zložitosti TrPr ako nástroja talent manažmentu. Autor  

si úprimne praje, aby aj ostatné svetové regióny benefitovali z týchto bohatých zdrojov vedomostí 

a skúseností. V tomto duchu je článok mienený a je určený ako výzva adresovaná HR manažérom, ako aj 

pracovným a organizačným psychológom na celom svete, aby si uvedomili silu a potenciál TrPr ako 

súčasti firemného talent manažmentu. Tu opísané aktivity prispievajú k spokojnosti a nadšeniu 

absolventov vysokých škôl. Predstavené konkrétne a v praxi overené opatrenia je možné realizovať  

v záujme naplnenia očakávaní zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti manažmentu talentov. 

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté záverečné poznámky o pedagogickej roli TrPr a ich mieste 

v širšom vzdelávacom a ekonomickom kontexte: 

1. Absolventi vysokých škôl, najmä v odbore obchod a podnikanie (business administration) 

a ekonómia, majú tendenciu disponovať schopnosťami, no nie sú vždy pripravení pre vstup  

do profesie. Potrebnými sa tu stávajú doplnkové tréningy a školenia zo strany zamestnávateľa šité 

na mieru. V istom zmysle sú TrPr duálnymi vzdelávacími programami, kde na teoreticky 

orientované kurzy na univerzite nadväzujú cielene orientované tréningy v spoločnosti. 

2. V nemecky hovoriacich krajinách Európy boli TrPr medzičasom otvorené pre absolventov  

tzv. vysokých škôl aplikovaných vied (UAS), tj. inštitúcií vyššieho vzdelávania pre ľudí, ktorí 

najprv ukončili vzdelávanie na učilišti. Po absolvovaní UAS, zvyčajne bakalárskeho stupňa, 

väčšina absolventov vstupuje do pracovného života. Je však tiež možné pokračovať 

v magisterskom stupni, či už na UAS alebo na bežnej univerzite, ktoré zvyčajne vyžadujú úspešné 

zloženie ďalších skúšok pred prijatím študentov z UAS. Existuje tu však aj možnosť absolvovať 

najskôr odbornú stáž, či štúdium na odbornej škole, po ktorej majú stále otvorené všetky 

možnosti, mladí ľudia nemusia ísť priamo na univerzitu. Nie je teda potrebné vysoké percento 

generácie usilujúcej sa priamo o terciárne vzdelávanie prostredníctvom tohto alebo iného druhu 

čisto teoretickej vstupnej prípravy a kvalifikácie (ako je tomu u väčšiny krajín mimo nemecky 

hovoriacej Európy). Schopnosť zamestnať sa je spravidla výrazne lepšia, ak existujú  
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aj alternatívne spôsoby vzdelávania. To je dôvod domnievať sa, že tu existuje kauzálny vzťah  

s relatívne nízkou mierou nezamestnanosti mladých v nemecky hovoriacich krajinách Európy. 

3. V súčasnej dobe sa vývoj uberá smerom k „duálnym študijným programom“: Univerzitní študenti 

sú formálne zamestnaní v spoločnostiach počas štúdia na bakalárskom alebo magisterskom stupni, 

kde akademické kurzy obsahujú aj prácu na projektoch, čím dodatočne zvyšujú možnosti 

uplatnenia sa študentov v praxi. Univerzita Steinbeis v Nemecku je dobrým príkladom takejto 

inštitúcie, ktorá nadobudla už veľa skúseností s týmto druhom programov a spolupracuje 

s renomovanými zamestnávateľmi ako Daimler a Bosch.  

4. Nemecky hovoriace krajiny sú veľmi exportne orientované a sú domovom mnohých medzi-

národných spoločností. Vzhľadom na tento fakt sú pobyty v zahraničí neoddeliteľnou súčasťou 

TrPr, ktorých význam v posledných desaťročiach vzrástol. U účastníkov TrPr, ktorí absolvovali 

časť svojej prípravy v zahraničných dcérskych spoločnostiach sa nielen zlepšila interkultúrna 

kompetencia, ale tiež to prispelo k šíreniu firemného know – how a umožnilo tak spoločnostiam 

benefitovať ďaleko za vytýčeným priamym účelom zavedených nástrojov pre podporu a riadenie 

talentov.  

 

Literatura 

Boston Consulting Group/World Federation of Personnel Management Associations 

(BCG/WFPMA). (2010). Creating People Advantage 2010: How companies can adapt their HR 

practices for volatile times. Dostupné online: 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/organization_transformation_creating_people_advanta

ge_2010/  

Boston Consulting Group/World Federation of Personnel Management Associations 

(BCG/WFPMA). (2011). Creating People Advantage 2011. Time to act: HR certainties in uncertain 

times. Dostupné online: 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/people_management_human_resources_creating_peopl

e_advantage_2011/  

Nesemann, K. (2012). Talentmanagement durch Trainee – Programme. Wiesbaden: Gabler Verlag. 

Thom, N. (1987). Personalentwicklung als Instrument der Unternehmungsführung. Stuttgart: Poeschel. 

Thom, N. (2015). Talent Management through "Trainee Programmes". Conceptual Preliminaries and 

Research-based Advice on the Design of Corporate Educational Programmes for University Graduates. 

In: Organization and Management. 2015 (1 A), 37 – 49. 

Wegerich, Ch. (2013). Handbuch Traineeprogramme. Stuttgart: Schäffer Poeschel Verlag. 

Wegerich, Ch., Thom, N. (2016). Traineeprogramme. In Bröckermann R.,Müller-Vorbrüggen M. & J. 

Radel, et al. Handbuch Personalentwicklung. 4. vydanie, (s. 425-437). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. 

 

O autorovi:   

Norbert Thom je emeritným profesorom podnikovej ekonómie na Univerzite v Berne/ Švajčiarsku 

a hosťujúcim profesorom na viacerých európskych univerzitách. Publikoval vo viac ako 20 jazykoch  

na širokú škálu tém z HR a teórie organizácie. Je tiež čestným členom predstavenstva riaditeľov  

z medzinárodných spoločností. 

Preklad a úprava z originálu: Mgr. Denisa Newman, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 

Slovenská republika, denisa.newman@paneurouni.com. 



207 
 

Vliv sociálně psychologických her na úroveň sebepoznání a sebepojetí žáků 
základní školy 

Influence of Psycho-social Games on Level of Self-perception  
and Self-awareness of Pupils at Primary Schools 

Václav Holeček  
 

Abstrakt  

V pedagogickém výzkumu je již několik let věnována pozornost otázkám efektivity zážitkově 

pojaté výuky. Zatímco na některých středních školách dochází v posledních letech bohužel k poklesu 

počtu vyučovacích hodin psychologie, naopak na základních školách se v nejrůznějších podobách tato 

výuka objevuje, např. pokud je průřezové téma z RVP „Osobnostní a sociální výchova“ vyučováno jako 

samostatný předmět. V příspěvku budou uvedeny výsledky z výzkumné sondy, ve které je formou 

experimentu na základní škole sledován vliv zážitkově pojaté výuky (s využitím sociálně 

psychologických her) na úroveň sebepoznání a sebepojetí žáků ZŠ, které bylo diagnostikováno 

dotazníkem HSPQ. Žáci 8. a 9. tříd, u kterých po dobu dvou let probíhala výuka OSV, dosáhli 

trojnásobně vyššího počtu statisticky významných korelací mezi odhadem sebe sama a hodnotami 

jednotlivých faktorů dotazníku HSPQ ve srovnání s žáky, kde tato výuka neprobíhala. 

Abstract 

Pedagogical research has, for several years now, been focused on the question of effectiveness  

of experience-based learning. Although the number of psychological lessons has been, unfortunately, 

decreasing at some high schools, on the contrary, this discipline appears in various forms at primary 

schools. For example, if the Cross-curricular subject from the RVP (Framework Education Programme 

‘for Elementary Education’) “Moral, Character and Social Education“ is taught as a separate subject.  

The presented paper introduces results of the probe focused on the influence of experience-based learning 

on pupils’ at primary school self-perception and self-awareness (with usage of psycho-social games).  

The research was done by combination of experiment and the HPSQ questionnaire. Pupils of 8th and 9th 

grades who have had OSV (personality and social education) included in studies for two years, have 

reached a three times higher number of statistically significant correlations between the ability  

to estimate themselves and the values of individual factors of the HSPQ questionnaire, in comparison  

to pupils who have not had OSV included. 

Klíčová slova  

Osobnostní a sociální výchova, zážitková výuka, sociálně psychologické hry, sebepoznání a sebepojetí 

žáků, psychologický experiment, dotazník HSPQ. 

Keywords 

Personality and social education, experience learning, social-psychological games, self-perception and 

self-awareness of pupils, psychological experiment, HSPQ questionnaire 

 

Úvod 

Efektivní výuka psychologie na základních, středních i vysokých školách (dále jen ZŠ, SŠ, VŠ) 

předpokládá analýzu dvou hlavních didaktických rovin, ve kterých se realizuje. První z nich je vytváření 

vhodných psychologických testů, dotazníků a postupů pro výuku. Druhou rovinu, mnohem kompliko-

vanější, představuje výzkum vlivu výuky psychologie na rozvoj osobnosti žáka. Složitější proto,  

že zahrnuje široce pojatý, obtížně definovatelný a analyzovatelný jev, kterým rozvoj osobnosti rozhodně 

je.  
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Ve vyučování psychologie se stále silněji prosazuje zážitkově pojatá výuka. Tento trend by měly 

sledovat i fakulty připravující učitele. Autor tohoto příspěvku se na katedře psychologie již několik let 

věnuje zavádění nových předmětů s takto pojatou výukou psychologie ve studijních programech 

učitelství. Ve své výzkumné činnosti se pak zabývá sledováním vlivu výuky psychologie na rozvoj 

osobnosti žáků. Formou klasického experimentu na gymnáziu se např. podařilo statisticky velice 

významně prokázat že „sociálně psychologické hry přispívají k rozvoji některých složek kreativity“ 

(Holeček, Jiřincová, in: Mareš, Svatoš, 2000). Další výzkumy jsou publikovány v knize Psychologie  

v učitelské praxi (Holeček, 2014). V tomto příspěvku popíšeme dílčí experiment, který probíhal tentokrát 

na dvou ZŠ ve středočeském kraji. Na jedné z nich bylo realizováno průřezové téma "Osobnostní  

a sociální výchova" (dále jen OSV) jako samostatný předmět v 8. a 9. třídě a na druhé pak témata OSV 

byla zařazena do ostatních předmětů. V průzkumu byl zkoumán vliv zážitkově pojaté výuky – především 

prostřednictvím sociálně psychologických her (dále jen SPH) na úroveň sebepoznání a sebepojetí žáků. 

V konkrétních podmínkách experimentu se podařilo prokázat pozitivní působení OSV na rozvoj určitých 

složek osobnosti, vytvářejících vyšší úroveň sebepoznání a sebepojetí. Závěry z tohoto výzkumu nelze 

samozřejmě zobecňovat (zkoumaný vzorek byl nereprezentativní), přesto však experiment dává jistý 

signál k rozvinutí široké a jistě i plodné diskuse na toto téma. 

Úvodem se nejprve zamyslíme nad různými definicemi pojmu sebepojetí (selfkoncept, koncepce 

vlastního Já). Autor teoretické části tohoto sdělení si nekladl za cíl komplexně pojednat o tomto psycholo-

gickém fenoménu. V následujících řádcích jsou proto uvedeny pouze některé vybrané přístupy našich  

a zahraničních psychologů k pojmu sebepojetí. 

 

Definice sebepojetí 

Nejprve krátce pojednáme o výuce pojmu sebepojetí na základních a středních školách, v další 

kapitole uvedeme základní vymezení tohoto pojmu v psychologické literatuře. Poslední kapitola této 

teoretické části je věnována vzniku a vývoji sebepojetí. 

Sebepojetí a jeho vymezení při výuce na ZŠ 

Na středních školách (nyní již i ve vyšších ročnících základních škol) seznamujeme žáky s tímto 

pojmem obvykle v rámci učiva z psychologie osobnosti v tématu „seberegulační vlastnosti“. Předpoklá-

dejme, že žáci již chápou pojem postoj, a tak se nabízí (poněkud zjednodušeně, ale pravdivě) definovat 

sebepojetí jako postoj jedince k sobě samému. Dále blíže objasnit, že – stejně jako každý postoj –  

má i toto sebepojetí tři složky: sebepoznání, sebehodnocení (složka kognitivní), sebepřijetí, sebeúcta 

(složka emocionální) a úsilí po seberealizaci (složka konativní).  

V dosavadní psychologické literatuře bývají pojmy sebepoznání a sebepojetí často zaměňovány 

nebo používány dokonce jako synonyma. Můžeme říci, že sebepoznání je (spolu se sebehodnocením) 

kognitivní složkou sebepojetí, je představou o sobě samém (o svém těle, svých vlastnostech, 

schopnostech, plánech apod.). Jde o kognitivní aspekt postoje člověka k sobě. Úroveň sebepoznání závisí 

na schopnosti reflexe a hodnocení sebe sama. Utváření sebepojetí je závislé na adekvátnosti sebepoznání 

a konstituované sebepojetí zpětně působí na sebepoznání. Příliš rigidní sebepojetí přitom adekvátnímu 

sebepoznání brání. Důsledkem zkreslené autopercepce a sebepojetí bývají vážné poruchy sociální 

adaptace. Pokud bychom ovšem chápali sebepojetí jako výsledek procesu sebepoznávání vlastního  

já v určitém okamžiku, mohou nám tyto dva pojmy skutečně do jisté míry splývat. (Kohoutek, 1998) 

Žákům vysvětlujeme, že pojmu sebepojetí se nepoužívá ve významu, který by zahrnoval jen 

otázku „Kdo jsem?“, směřující k popisu, ale že obsahuje i sebeurčování a seberealizaci ve smyslu „Kým 

se mohu či chci stát, jaké jsou moje možnosti a perspektivy, co jsem udělal a co ještě udělat chci“.  

Ne tedy: „Já musím či měl bych“, ale upřímné: „Já chci“ teprve ovlivní naši vnitřní motivaci, naše 

sebepojetí, touhu po seberealizaci a tedy determinuje i naše chování. Toto úsilí by mělo být podloženo 

vírou v kladný osobnostní rozvoj.  
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Pojmem sebepojetí se zabýval také jeden z nejvýznamnějších českých psychologů Z. Helus, který 

se věnoval psychologické problematice školství v několika svých dílech. Jen krátce připomeňme jeho 

základní myšlenky (např. Helus, 2003, 2009). 

Sebepojetí je projevem vztahu jedince k sobě samému. Z. Helus zdůrazňuje, že se člověk se svým 

sebepojetím nerodí, že vzniká a vyvíjí se na základě pohledu druhých lidí. Začíná se formovat na konci 

druhého roku života a důležitým mezníkem je období adolescence, kdy si jedinec utváří vlastní identitu 

(totožnost jedince se sebou samým, s tím, kým by chtěl a měl být). U učitele se formuje sebepojetí 

zejména na počátku jeho pedagogické praxe. To, jak na něho reagují žáci, kolegové, rodiče či nadřízení, 

jakým způsobem s ním jednají, co od něho očekávají, tvoří základní stavební kameny budoucího 

sebepojetí učitele.  

Z. Helus (2009, s. 183) upozorňuje, že termínem sebepojetí poukazujeme na závažný, ne-li přímo 

klíčový znak člověka. A sice na to, že mu jde v neposlední řadě (často dokonce v prvé řadě) o sebe sama. 

Základními složkami sebepojetí podle Z. Heluse jsou:  

 sebepoznání: chceme vědět, co dokážeme, jak vypadáme, co si o nás myslí druzí a jací jsme 

doopravdy. Pravdivé sebepoznání sebe sama totiž otvírá další složky sebepojetí, 

 sebecit: naše sebepoznávání zpravidla není citově neutrální, máme se rádi, nacházíme sami v sobě 

zalíbení, anebo také naopak, stydíme se sami za sebe, pohrdáme sebou či se nenávidíme apod., 

 sebehodnocení: vyslovujeme sami o sobě soudy, porovnáváme své současné výkony a vlastnosti 

s minulostí či s výkony a vlastnostmi jiných lidí a vyvozujeme hodnotící závěry o sobě, 

 seberealizace: usilujeme o svůj vývoj, o své zdokonalení, stáváme se takovými, jakými bychom 

chtěli být. 

Z. Helus výstižně uvádí: „To, jak se sebepojetí utváří, jaké aktuálně je, co v něm dominuje, může 

dalekosáhle ovlivnit naše psychické rozpoložení, naše jednání i vztahy s lidmi. Sebepojetí nás může jak 

aktivizovat a přispívat k rozvoji osobnosti, úspěchu a výkonu, tak i dezaktivizovat a naše vyhlídky uspět 

může podstatně snižovat. Má vliv na naše zdraví a na naši odolnost vyrovnávat se s náročnými životními 

situacemi.“ (Helus, 2011, s. 190) 

 

Popis experimentu 

Cíle a úkoly experimentu 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný vliv zážitkově pojaté výuky předmětu Osobnostní 

a sociální výchova (OSV) na rozvoj sebepoznání a sebepojetí žáků ZŠ. Tento cíl byl realizován 

provedením experimentu, ve kterém byli porovnáváni (z hlediska stupně znalosti sami sebe) žáci, kteří 

měli jeden a půl roku takto pojatou výuku (experimentální skupina) s žáky, kteří tuto výuku neměli 

(kontrolní skupina). Byly použity dvě metody: „dotazník odhadu sebe sama“, v němž žáci odhadovali 

na posuzovací škále své osobnostní vlastnosti, a „standardizovaný dotazník HSPQ“. Po aplikaci  

a vyhodnocení obou metod byly analyzovány výsledky a provedena diskuse (pokus o jejich interpretaci). 

Průběh experimentu 

1) Příprava: studium odborné literatury, výběr vhodných diagnostických metod k odhadu a měření 

úrovně sebepojetí žáků ZŠ. Byl vybrán standardizovaný dotazník HSPQ, charakteristika jeho 

faktorů – viz níže. Příprava zážitkově pojaté výuky OSV, výběr vhodných sociálně psycholo-

gických her a cvičení na rozvoj sebepojetí.   

2) Vlastní práce s experimentální skupinou: po dobu 13 měsíců (celá 8. třída a 1. pololetí  

v 9. třídě) byla na dvouhodinových seminářích týdně vedena zážitkově pojatá výuka, jejímž cílem 

bylo (mimo jiné) podpořit rozvoj sebepojetí žáků. 
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3) Aplikace diagnostických metod: dotazník test odhadu sebe sama a dotazník HSPQ.  

4) Analýza výsledků: výpočet korelací a pokus o jejich interpretaci, diskuze, vyhodnocení 

experimentu.  

Charakteristika zkoumaného vzorku 

Experimentální skupinu tvořilo 26 žáků, kteří již druhým rokem navštěvovali výuku předmětu 

OSV, jehož majoritní část zabírala právě zážitkově pojatá výuka psychologie, obvykle s využitím SPH  

od S. Hermochové. Kontrolní skupinou bylo 24 žáků, kteří neabsolvovali výuku OSV a kteří se pouze 

podrobili stejným diagnostickým technikám jako skupina experimentální. 

Průměrný věk probandů se pohyboval mezi 14. a 15. rokem, což je věk vyhovující z hlediska 

určenosti dotazníku HSPQ i z hlediska citlivého vývojového období pubescence. Toto období je považo-

váno za další významnou vývojovou fázi v procesu utváření sebepojetí jedince. 

Všichni žáci byli testováni jedním vyučujícím za stejných podmínek: během jednoho dne při 

vyučování českého jazyka ve svých kmenových třídách, tj. mimo výuku OSV. 

 

Zážitkově pojatá výuka OSV 

V této kapitole stručně uvedeme, jaké byly zvoleny formy a metody práce s experimentální 

skupinou v rámci zážitkově pojaté výuky některých psychologických témat probíraných v předmětu OSV.  

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) je praktická disciplína zabývající rozvojem 

klíčových životních dovedností, či životních kompetencí pro každý den. Nejdůležitější cíle směřují  

k ovlivnění chování žáků a k rozvíjení především personální a sociální kompetence (kompetencí  

tu rozumíme v konečném důsledku "jednání v praktických situacích"). 

Jde zejména o kompetence, resp. dovednosti 

 osobnostní,  

 sociální,  

 morální. (Valenta, 2006) 

 

OSV je jedním z tzv. průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro 

základní vzdělávání (http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv).  

Zároveň ale může být OSV zařazeno do učebních plánů ZŠ jsou samostatný předmět ve vzdělá-

vací oblasti Člověk a společnost a ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství. Konkrétně k tématům 

lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost 

lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). RVP ZV pak školám nechává volnou ruku 

v možnostech pojmenování vyučovacího předmětu, ve kterém se výchova k občanství realizuje. Název 

však musí reflektovat jeho vzdělávací obsah a příslušnost ke vzdělávacímu oboru nebo oblasti. 

V této souvislosti je vhodné položit si otázku, jaké předměty na ZŠ dodržují ustanovené  

§ 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(tzv. školský zákon). § 2 formuluje tzv. „zásady a cíle vzdělávání“ v několika odstavcích a hned  

v prvním je uvedeno, že obecným cílem vzdělávání je „...rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven 

poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života...“. 

Je zřejmé, že současná škola se příliš soustřeďuje na naplňování poznávacích způsobilostí, ale otázkou  

http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv
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je: ve kterých předmětech či školních aktivitách jsou naplňovány sociální kompetence a zejména pak 

rozvoj mravních a duchovních hodnot?  

V tomto příspěvku se pokusíme ukázat, že OSV pojatá jako samostatný předmět, může tento cíl 

daný zákonem úspěšně plnit. 

Koncept OSV  

Koncept OSV zahrnuje dvě pojetí učiva/témat: 

a) Struktura témat podle typu kompetence  

Oblast osobnostních kompetencí 

- Sebepoznání a tvorba vyrovnaného sebepojetí 

- Zdokonalení základních kognitivních funkcí 

- Seberegulace a organizace vlastního života 

- Psychohygiena 

- Kreativita (zejm. sociální tvořivost v každodenním životě) 

Oblast sociálních kompetencí 

- Poznávání lidí 

- Tvorba a udržování mezilidských vztahů 

- Komunikace 

- Spolupráce a soutěžení 

Oblast morálních kompetencí, hodnot a morálky 

- Hodnoty, postoje, mravní vlastnosti člověka; prosociálnost; etika všedního dne 

- Řešení problémů, rozhodovací dovednosti v situacích se sociálně etickým potenciálem 

b) Struktura témat podle typu situace, události a role   

Jednání v různých (mých) životních situacích, při různých událostech apod. Např. jednání  

v situaci verbální ataky starším člověkem; setkání se smrtí; situace šikany; odchodu ze školy; 

práce pro komunitu; práce pro potřebné; prosazení občanských principů; setkání s drogou; setkání 

s růzností lidí; nepřijetí na střední školu; rozchod s partnerem apod.   

Jednání v různých (mých) sociálních rolích 

- stávající role: žák; cestující; nakupující; kamarád; soused apod. 

- budoucí role: zaměstnanec; rodič; občan atd. (Valenta, 2006)  

Jak OSV probíhá? Především: probíhá prakticky!! Je založena na tom, že žáci se s výše uvedený-

mi tématy (moje já; zvládání složitých situací; spolupráce v mém životě; naše vzájemné vztahy 

atd. atd.) setkávají v praktických situacích, v nichž sami jednají, myslí, prožívají atd. Tyto situace 

buď vznikají přirozeně, nebo jsou pedagogicky navozené. Jde tu o žákovu zkušenost v oblasti 

výše uvedených témat, kterou by měl nabývat každý žák. A důležité je, aby tato zkušenost byla 

zhodnocena ve vztahu k jeho vlastnímu životu. K tomu slouží jak samotné učební aktivity, tak 

také především tzv. sebereflexe, tj. rozebírání v aktivitách/situacích nabyté zkušenosti. Učitel 

vytváří podmínky pro nabývání pozitivních osobnostních rysů, efektivních sociálních dovedností  

a morálně hodnotných postojů, ale respektuje při tom žákova osobnostní specifika. Klade žákům 

otázky, na které si hledají odpovědi především oni sami a vede je k efektivnímu výběru vlastních 

hodnot, vlastního chování atd. (Valenta, 2013) 
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Projekt výuky OSV 

Při výuky předmětu OSV byly využity některé prvky z projektu předmětu „aplikovaná psycho-

logie“, který autor již několik let uplatňuje při své výuce na SŠ a který lze stručně a výstižně 

charakterizovat pomocí těchto pěti složek či fází (v procesu konkretizace cíle a obsahu výuky 

psychologie), které možno použít i ve vyšších ročnících ZŠ: 

1. Já – poznávání sebe sama, nácvik autopercepce a seberozvoje: 

- pomocí nestandardizovaných psychodiagnostických technik žáci poznali svůj typ představivosti 

(který pak mohou využívat při volbě svého vlastního stylu učení), úroveň koncentrace pozornosti, 

aspirace, paměti, typ temperamentu a další kladné či záporné osobnostní vlastnosti, postoje, 

hodnoty včetně zdokonalení percepce vlastního chování, 

- v oblasti seberozvoje se žáci učili utvářet autentické sebepojetí, rozvíjet sebedůvěru a sebeúctu, 

vnímat vlastní chování, stanovit si cíle svého osobnostního rozvoje (rozvíjení kladných a potla-

čování záporných vlastností osobnosti), rozvíjet kreativitu, zvládat zátěž, zvyšovat odolnost vůči 

stresu, relaxovat, analyzovat vlastní citové stavy a projevy, uvědomit si vliv citů na vlastní postoje  

a chování, 

2. Ty – poznávání druhých, nácvik empatie, schopnosti porozumět druhým: 

- hledání shody a rozdílů (např. v žebříčku hodnot), analýza posuzovacích škál sebe a spolužáků  

a jejich porovnání s hodnocením jiných,  

3. Já a Ty – poznávání druhého, navazování kontaktu, nácvik akceptace:  

- učit se chápat odlišné zájmy, postoje, hodnoty a emoce jiných, vcítit se do jejich prožívání, 

uvědomit si subjektivitu ve vnímání, hledání osobních zón při komunikaci, 

4. Já vs. Ty – konstruktivní řešení konfliktů, nácvik asertivity, autentičnosti:  

- řešení konfliktů metodou vyjednávání, dohodou s ohledem na potřeby či zájmy všech účastníků 

sporu, uvědomit si bariéry efektivní komunikace, být schopný jasně hovořit o svých potřebách, 

požadavcích, cílech, názorech, naučit se hodnotit vlastní chování a rozpoznat jeho následky, 

přijímat zodpovědnost za své emoce a projevy chování, 

5. Já s Tebou – umění naslouchat, spolupracovat s druhými, nácvik kooperace:  

- rozvoj dalších sociálních dovedností: verbální i nonverbální komunikace, rozhovor orientovaný  

na partnera, nácvik aktivního naslouchání, schopnost akceptovat názor většiny. (Gajdošová, 

Herenyjová, in: Mareš, Svatoš, 2000) 

 

Využití technik sociálně psychologického výcviku 

Sociálně psychologický výcvik (dále SPV) je systematicky plánovaný postup, při kterém dochází 

k ovlivňování skupinových procesů a skupinového chování. Účastníci SPV se mohou dozvědět něco  

o sobě, o své schopnosti spolupracovat s druhými, o své oblíbenosti v dané skupině, o tom, jak adekvátně 

komunikovat, jak zlepšit a zpřesnit pohled na sebe. Dovednosti vytvářené v průběhu výcviku mají 

charakter pomáhání, podporování skupinových procesů. Jedná se o složitou integraci pochopení, 

prožívání, myšlení, postojů a chování. Účastník výcviku má možnost experimentovat se svým chováním. 

Výcvik probíhá v prostředí „psychologického bezpečí“ – jedná se o chování typu „jakoby“. I přes různá 

omezení je „jakoby“ chování natolik skutečné, že dává určité prožitkové zkušenosti, které vedou 

k utváření vlastního sebepojetí. Často člen skupiny v průběhu výcviku odhalí vztah mezi svými vnitřními 

problémy a obtížemi, které má v jednání s lidmi. Získává hlubší vhled do svého sociálního působení. 

Analýza toho, co se ve skupině událo („zde a nyní“) umožňuje, aby se účastníci výcviku propracovali  

k takovým změnám svého sociálního chování, jejichž důsledkem je nejen zvýšení svého sebepojetí,  

ale i vyšší úspěšnost v sociálních situacích. 
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Při SPV obvykle dochází k prohlubování vzájemných vztahů, pocitu sounáležitosti, ohraničenosti 

skupiny. Je to důsledek technik ke cvičení dovednosti poznávat druhé. To vede k zintenzívnění zájmu  

o ostatní. Vzrůstá potřeba vzájemně se poznávat, konfrontovat své postoje s ostatními. Vzrůstá také 

tolerance mezi členy skupiny, snaha podporovat se navzájem, kritizovat bez ubližování. Tím dochází  

k uspokojení řady společenských potřeb (uznání, přijetí, afiliace …). Sociálně psychologické hry také učí 

být aktivní a pokud možno i pozitivní, což jsou vlastnosti důležité pro každý sociální vztah. 

Výše uvedené cíle se v mnoha směrech dařilo naplňovat právě při výuce psychologických témat 

v rámci předmětu OSV. Některé prožitky byly velmi intenzívní, přesto nepřekročily rámec SPV. Pro žáky 

bylo přínosem poznání odlišnosti v chování jednotlivých spolužáků a zejména pak různé prožívání 

některých her podle svého osobnostního, především temperamentově-charakterového založení. O těchto 

odlišnostech, o problému různého dopadu stejné hry na různé jedince, byly vedeny velmi zajímavé 

diskuse po skončení většiny her. Např. při hře na ukřivděného mnohé žáky překvapilo, že jsou jedinci, 

kteří se lépe cítí v opačné roli než oni sami. Hry ale nebyly příliš racionálně rozebírány, mnohdy totiž 

není nutné (a zejména není psychologicky vhodné) hodnotit, hledat pravdu, značkovat, dělit reakce  

na správné a nesprávné. Stačí např. nad obrázkem mluvit o svých pocitech, fantaziích, imaginacích, 

nápadech, asociacích, ať si jeho autor vybere, co chce, co ho nějak osloví, ať si jeho vědomí či spíše 

podvědomí samo pocity zdůvodní, analyzuje a udělá závěry.  

Někteří vedoucí sociálně psychologických výcviků se shodují na tom, že z hlediska věku  

je období pubescence a adolescence pro vedení sociálně psychologických her nejnáročnější. Dospělí 

účastníci SPV bývají mnohem spontánnější než naši pubescenti či adolescenti, tvrdí někteří psychologové 

(H. Jůnová, S. Hermochová). Tuto skutečnost můžeme také potvrdit, ale jen částečně. Pubescenti jsou 

méně spontánní při prvních kontaktech. Pokud se s vedoucím výcviku již dobře znají a ve skupině vládne 

dobrá, tvůrčí, bezkonfliktní atmosféra, dokážou se dostatečně otevřít a být zcela spontánní. 

Přesto lze obecně říci, že pubescenti, adolescenti jsou obvykle ve srovnání s dospělými při SPV 

méně spontánní, otevření. Jaké jsou příčiny této skutečnosti? Domníváme se, že jich je několik: 

a)  pubescent či adolescent je ve věku, kdy opouští období dětství, pro které je charakteristická 

hravost, proto přijímá hry (typicky dětské aktivity) s jistou nevolí, neboť by se již rád choval jako 

dospělý, 

b)  při sociálně psychologických hrách u dospělých dochází k jistému druhu stylizace (když se např. 

padesátiletý muž trápí nad tím, že mu nechce dát spoluhráč jeho kamínek). Tuto deformaci 

dospělý na rozdíl od pubescenta přijímá a je ochoten zapojit své intenzívní zážitky, čímž se také  

o sobě dozví více pravdy (tomu se ale může dospívající spíše vyhýbat), 

c)  pubescent prožívá období identifikace (hledání sebe sama), které je velice citlivé na oblast sebe-

hodnocení a na spontánní projevy citů, proto se jim také brání. Zároveň je v určité fázi pubescence 

zesíleno introvertní zaměření, které je na překážku jeho sdílnosti o sobě samém před druhými. 

 

Při sociálně psychologických hrách se velmi často pracuje s emocemi, se zpětnou vazbou,  

což se může jedince někdy i nepříjemně dotknout. Učitel dobře ví, že toto „dotýkání“ často bolí, neboť 

vše nové (tedy i případné pokusy o změnu negativní vlastnosti osobnosti) se rodí v bolestech, ale to právě 

může být cílem sociálně psychologického výcviku. Učitel (pokud je zároveň dobrým psychologem) musí 

uhlídat tuto jemnou hranici, kdy se hra jedince dotkne pouze tak, že je to přijatelné, že to neuškodí, 

neublíží, ale naopak tento zážitek, toto poznání pomůže k osobnostnímu rozvoji. 

V této souvislosti nutno poukázat na zajímavou shodu sociálně psychologických her s kreativitou: 

důležitější než cíl, výsledek je proces tvorby, vlastní prožitek. 

V průběhu 13 měsíců výuky předmětu OSV bylo využito mnoho sociálně psychologických her, 

uvedeme jen některé, které se v hodinách zdařily. Například: 
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- představování v kruhu byla hra zařazená na začátku experimentu, kdy každý žák měl za úkol 

říci své jméno a před něj zařadit nějaký vhodný přívlastek, který začíná stejným písmenem a který 

zároveň je pro něj charakteristickou vlastností (veselý Václav). Pro učitele velmi zajímavou modifikací 

této hry je přiřadit ke jménu název činnosti, kterou jedinec má rád nebo ve které je úspěšný, přičemž 

nemusí začínat stejným písmenem (Zdeněk, kytarista). Žáci sami navrhují pro svého spolužáka vhodnější 

charakteristiku, ten s ní ale musí souhlasit. Nejprve opakují: „Vedle mě sedí „veselý Václav, divoká 

Diana, ...a já jsem....“, 

- volné místo: v posazení v kruhu je jedna židle navíc a ten, kdo sedí nalevo od volné židle říká: 

„Místo po mé pravé ruce je volné a byl bych rád, kdyby si ke mně sedl....., protože.....“ . Zde je nutné 

vždy upřímně uvést nějaký vhodný důvod, 

- výměna místa: opět všichni sedí na židlích v kruhu a jeden žák stojí uprostřed (jedna židle 

chybí) a jakmile řekne: „Nyní se vymění všichni, kteří... (mají brýle, jsou sangvinici, umějí odpustit 

apod.)“, se zvednou a pokusí se posadit na jinou volnou židli všichni ti, kterých se uvedená charakte-

ristika týká. Protože je o jednu židli méně, zůstane jeden žák uprostřed a hra pokračuje podle jeho 

instrukce. Úkolem účastníků je vymýšlet vždy nové pokyny k výměně místa, není povoleno opakování 

vět, 

- hra na stíny: žáci jsou rozděleni do dvojic, chodí po třídě za sebou, první provádí v chůzi 

nejrůznější pohyby rukama, celým tělem a úkolem druhého je předváděné pohyby co nejpřesněji 

napodobovat, 

- pavučina vztahů: klubíčko se smí házet pouze tomu, kdo ještě nemá provázek (bavlnku),  

se zdůvodněním, co se mi na spolužákovi líbí (vždy lze nalézt něco hezkého), nebo naopak „co by měl 

dělat trochu jinak, lépe“ 

- hra vedení slepce či zrcadlení, kdy stojí nebo sedí dvojice proti sobě a jeden zrcadlově přesně 

kopíruje pohyby druhého. Při těchto hrách se aktivní jedinec obvykle snaží být originální, vymýšlí pestré 

pohyby a tím rozvíjí svoji tvořivost – poté je prováděna analýza pocitů z hlediska „aktivity x pasivity, 

dominance x submise“, 

- chodící rozcvičky, při kterých každý chodí sám po místnosti a na povel vedoucího vyjadřuje,  

jak vypadá chůze jako po náledí, v blátě, v dešti, před zkoušením, po zkoušení, do školy, ze školy. 

Poněkud těžší je vyjádřit, jak vypadá chůze člověka, který je nerozhodný, váhavý (nebo naopak 

rozhodný), sebejistý (nejistý), spokojený (nešťastný) apod., či člověk, který jde důstojně nebo naopak 

ležérně, flinkovsky. Jiná varianta hry v samostatné chůzi, která testuje a rozvíjí kreativitu žáků, je dána 

instrukcí: „Máte za úkol chodit a nějak na sebe upozornit (neobvyklým gestem, výkřikem apod.). Koho 

nějaká originalita upoutá, řekne jméno žáka, který gesto předvádí. Každý, kdo zaslechne své jméno,  

jde na druhou stranu,  

- nepříjemná poloha: úkolem žáků je posadit se na židli nebo položit se na zem či lavici,  

jak nejnepříjemněji to lze (jako po dvou dnech na poušti bez vody), 

- židle v konfliktu: žáci ve skupinách mají za úkol beze slov sestavit k sobě tři židle tak,  

aby vyjadřovaly konflikt. Po skončení se koná výstava všech modelů, kterou si žáci vzájemně komentují, 

- hra na ukřivděného je opět prováděna ve dvojicích, kdy jeden představuje jedince, kterému 

druhý ublížil, ten se všemi možnými způsoby (stále ale beze slov) snaží si ho udobřit, 

- hra „sochání“ je uvedena touto instrukcí: „Váš partner je pro vás stavební materiál, se kterým 

můžete naložit, jak chcete, udělat z něj nějakou sochu, jak sami chcete, jak to cítíte. On si často svou 

povahou, typickým chováním sám říká o to, jak by měl „jako socha“ vypadat. Od partnera, který  

je stavebním materiálem, se předpokládá určitá míra spolupráce, 
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- kresba obrazce podle popisu, kdy jedinec popisuje obrazec ostatním, kteří jej mají co nejpřes-

něji nakreslit a přitom jej nevidí, bývá pro účastníky nejen zajímavým zážitkem, ale zároveň také 

důležitým poznáním o významu přesného vyjadřování a zpětné vazby. Se žáky jsme provedli modifikaci 

této hry, která spočívala v práci ve dvojicích, přičemž ten, kdo kreslil, nesměl mluvit, a ten, kdo dával 

instrukci, neviděl na vznikající kresbu, 

- kdybych byl ..., byl bych ..., protože ...: jako podnětová slova měli všichni žáci povinně pouze 

tři shodné (strom, zvíře, pohádková bytost) a pak si mohli zvolit jakékoliv další tři, např. květina, věc  

či výběr z předložených návrhů: hmyzem, ptákem, hudebním nástrojem, automobilem, státem, filmem, 

knihou, písní, hudební skupinou, zpěvákem, sportovcem, počasím, vodním tokem, jídlem, pitím či barvou 

apod. Učitel pak doplněné věty od každého žáka vybral, nahlas je četl (mimo zdůvodnění) a ostatní  

se pokoušeli uhodnout jméno žáka, 

- tajný přítel: žáci si vylosují svého tajného přítele a cca měsíc (zpočátku méně) mu dělají nej-

různější pozornosti ale tak, aby to nepoznal, a tak musí klamat a být pozorný i k jiným (v tom je geniální 

psychologie celé hry), pak se vyhodnotí, dají si dárky, tato hra je určena spíše pro 1. st. ZŠ, ale byla 

oblíbená i u dívek na 2. stupni ZŠ, 

- společná kresba domu (pro 9. třídu): „jako naše třída a její vlastnosti“, žáci sem musí domluvit, 

co dají do základů, co bude vidět navenek, co uschovají dovnitř (co skryjí před ostatními), co již ulétlo 

komínem apod. 

 

Popis použitých diagnostických metod v experimentu 

Cílem experimentu bylo posoudit vliv výuky předmětu OSV na sebepoznání a sebepojetí žáků ZŠ. 

Proto jsme vybírali metodu, která by odhalila osobnostní profil žáka v co nejširší míře. Pro tento účel 

jsme jako hlavní výzkumnou metodu vybrali HSPQ, modifikaci známého osobnostního Cattellova 

dotazníku 16PF pro mládež. Z amerického originálu zpracoval pro českou a slovenskou populaci tento 

test Karel Balcar (1992).  

 

Dotazník HSPQ 

HSPQ je osobnostní dotazník, založený na analytickém rozboru faktorů. Vychází z předpokladů, 

že odpovědi získané otázkami na citové prožitky, zájmy, na habituální chování a názory probandů mohou 

být indikátory relativně stálých vlastností osobnosti. Některé naznačují temperamentové rysy, některé 

spíše motivační sklony. Jiné zase postihují různé úrovně sociální inteligence či charakteru. Poněkud 

neobvyklé je zařazení škály, měřící obecnou inteligenci, do testového souboru jinak povahových 

vlastností. Autor je ovšem pokládá za užitečné, i když reliabilita je podstatně nižší než u samotných 

inteligenčních zkoušek. Český převod HSPQ je určen pro věk 13 – 17 let, přestože autoři testu původně 

věkové pásmo vymezili na 12 – 18 let. Respondenti našeho experimentu přesně do této stupnice zapadají, 

neboť se pohybují ve věku 14 -15 let.  

HSPQ obsahuje 17 osobnostních faktorů. Z toho je 14 faktorů prvního řádu a 3 faktory řádu 

druhého. V rámci zjednodušení jsme v experimentu využili pouze faktory prvního řádu.  

Osobnostní faktory v HSPQ jsou vždy dvoupólové, dvě proti sobě stojící krajnosti, a jsou ozna-

čeny písmeny abecedy.  

Zde uvádíme celkový výčet faktorů dotazníku HSPQ (v našem experimentu bylo použito 

prvních 14 faktorů):  

A – uzavřenost, resp. otevřenost; 

B – nízká krystalická inteligence x vysoká krystalická inteligence; 
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C – citová nestálost x citová stálost; 

D – klidnost x vznětlivost; 

E – poddajnost x průbojnost; 

F – sklíčenost x nadšenost; 

G – svévolnost x zodpovědnost; 

H – plachost x smělost; 

I – citová tvrdost x citová choulostivost; 

J – družná aktivnost x individualistická zdrženlivost; 

O – sebedůvěra x úzkostná sebenejistota; 

Q2 – závislost na druhých x soběstačnost; 

Q3 – nedostatek sebevlády x sebevláda; 

Q4 – nízké pudové napětí x vysoké pudové napětí; 

Takto jsou česky označeny jednotlivé póly zkoumaných faktorů osobnosti. Autor dotazníku sám 

označuje póly poněkud jinak, jeho názvy jsou popisovány spíše jako „technické“. V českých označeních 

se autor úpravy pokouší o co nejjasnější vystižení, jak daná vlastnost osobnosti ovlivňuje prožívání  

a chování. Je to však popis velmi stručný a pro správné pochopení významu jednotlivých pólů 

nedostačující. V příručce HSPQ proto nacházíme podrobný popis vnějších projevů jednotlivých faktorů, 

který jsme využili v dotazníku odhadu.  

 

Dotazník odhadu sebe sama 

Výhodou osobnostního dotazníku HSPQ je jeho kvantifikace, kdy je hrubé skóre převáděno  

na desetibodovou škálu (steny), což nabízí kvantitativní srovnávání výsledků z dotazníku s vlastním 

odhadem sebe sama v jednotlivých faktorech. Nejprve bylo nutné upravit popis sledovaných vlastností 

osobnosti tak, aby byl srozumitelný pro žáky ZŠ. Po pečlivém pročtení popisu významů faktorů 

v testovací příručce HSPQ a po následném předvýzkumu, promýšlení a zvažování významnosti  

a jazykové přístupnosti žákovi ZŠ vznikla následující tabulka pro odhad vlastností jako „dotazník 

odhadu sebe sama“: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

A/ Uzavřenost (vážnější, raději 

pracuje o samotě, zaměřen  

na vlastní prožitky, jedná 

s odstupem, trvá na svých názorech) 

          Bezprostřednost (rád jedná s lidmi, 

touží po společenském uznání, 

přizpůsobivější, větší tolerance 

k druhým, vřelý, srdečný, přátelský) 

B/ Nízká krystalická inteligence 
(slabší úsudek, problémy 

s abstrakcí,…) 

          Vysoká krystalická inteligence 

(chápavý, rychle se učí, myšlenkově 

přizpůsobivý, dobrý úsudek) 

C/ Citová nestálost (nevyrovnaný, 

častěji se rozčílí, proměnlivý 

v postojích a zájmech, plný obav, 

neumí se ovládat) 

          Citová stálost (vyrovnanost, stálý, 

vyhraněné zájmy, klidný, nepodléhá 

panice, umí se ovládat) 

D/ Klidnost (rozvážný, drží se 

v pozadí, vytrvalý, klidný) 

          Vznětlivost (netrpělivý, nadměrně 

čilý, snadno se rozptyluje, předvádí se, 

upozorňuje na sebe, prosazuje se) 
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E/ Poddajnost (podřídivý, pozorný, 

diplomatický, přizpůsobuje se okolí) 

          Průbojnost (dominance, prosazuje se, 

sebevědomý, rozhoduje se po svém, 

svérázný, bouří se, nepoddajný, 

vyžaduje obdiv) 

F/ Sklíčenost (vážný, opatrný, 

zdrženlivý, mlčenlivý, plný obav, 

starostlivý, nesdílný, pomalý) 

          Nadšenost (veselý, bezstarostný, 

bodrý, hovorný, projevuje své city, 

rychlý, upřímný, spoléhá na štěstí) 

G/ Svévolnost (nestálý, snadno  

se vzdává, lehkovážný, samolibý, 

nespolehlivý, nekonformní, bez 

sebekázně, nedodržuje pravidla) 

          Zodpovědnost (vytrvalý, spolehlivý, 

odpovědný, svědomitý, má smysl  

pro povinnost, dbá na mravní zásady  

a pravidla) 

H/ Plachost (stahuje se do sebe, 

stydí se před příslušníky opačného 

pohlaví, skrývá své city, opatrný, 

uvážlivý, zdrženlivý, nedůvěřivý) 

          Smělost (dobrodružný, rád se 

seznamuje s lidmi, aktivní, otevřeně  

se zajímá o druhé pohlaví, 

společenský, přátelský, bezstarostný) 

I/ Citová tvrdost (spoléhá na sebe, 

není rozcitlivělý, jedná na základě 

praktického úsudku) 

          Citová choulostivost (závislý, 

laskavý, nejistý, hledá pomoc a soucit, 

těkavý, citlivá intuice) 

J/ Družná aktivnost (rád podniká 

společně s druhými, rázný,  

plný síly, vloží se cele do činnosti, 

rád vzbuzuje pozornost) 

          Individualistická zdrženlivost 

(ostražitý, uzavřený do sebe, vybíravý, 

své odlišné názory si nechává pro sebe, 

chladný odstup) 

O/ Sebedůvěra (věří si, veselý, 

houževnatý, klidný, umí si poradit 

podle potřeby, nezáleží mu na 

názoru druhých, plný dravé síly, 

nemá strach, nedělá si starosti) 

          Úzkostná sebenejistota (plný obav, 

smutný, nejistý, snadno dojatý, 

náladový, trápí se, zadumaný samotář, 

citlivý na reakce druhých, přehnaně 

starostlivý a ohleduplný) 

Q1/ Závislost na druhých (rád drží 

s druhými, vysoce si cení 

společenského uznání, konvenční) 

          Soběstačnost (rázný, má ve zvyku 

rozhodovat se po svém, sebevědomý, 

vynalézavý, samostatný) 

Q2/ Nedostatek sebevlády  
(bez sebekontroly, někdy nedbá na 

společenská pravidla) 

          Sebevláda (schopný sebekontroly, 

osvojuje si uznávané mravní normy, 

dobře ovládá projevy svých citů) 

Q3/ Nízké pudové napětí (vnitřní 

klid, vyrovnanost, uvolněný, 

spokojený, nezklamaný) 

          Vysoké pudové napětí (podrážděný, 

popudlivý, napjatý, neodůvodněné 

obavy, vnitřní zmatek) 

 

Pro škálu (krystalické) inteligence (faktor „B“) byla připojena pod tabulkou tato poznámka: 

„Krystalická inteligence je inteligence získaná učením, ztvárněná životními zkušenostmi (vedle 

vrozených vloh). Při svém odhadu můžete použít následující převodní stupnici na inteligenční kvocient:“  

 

IQ: <71 71-77 78-85 86-92 93-100 101-107 108-115 116-122 123-130 >131 

steny: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Při testování jsme jako první aplikovali test odhadu sebe sama, který žáci po podrobné instrukci 

bez problémů během krátkého času vyplnili. Druhým krokem byla administrace osobnostního dotazníku 

HSPQ, kde jsme postupovali přesně podle zadaných instrukcí (jedná se o standardizovanou techniku). 
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Analýza výsledků experimentu, jejich interpretace 

V tabulkovém procesoru Excel byla nejprve vypočtena popisná statistika pomocí tzv. Analýzy dat.  

Pro toto sdělení byl z analýzy podstatný pouze koeficient asymetrie, který prokázal u naprosté většiny 

sledovaných dat normální rozložení, a tak bylo možno provést výpočty korelačních koeficientů mezi 

odhadem a výsledkem v dotazníku HSPQ. V této kapitole budou nejprve analyzovány výsledky 

experimentální skupiny – tedy žáků s výukou předmětu OSV (dále jen ŽsOSV) a pak výsledky kontrolní 

skupiny – žáků bez výuky OSV (dále jen ŽbezOSV). 

 

Analýza výsledků žáků s výukou OSV  

Tabulka korelačních koeficientů mezi odhadem ŽsOSV a výsledkem v dotazníku HSPQ. 

A B C D E F G H I J O Q2 Q3 Q4 

0,41* 0,06 0,40* 0,42* 0,27 0,13 0,18 0,39* 0,14 0,02 0,59*** 0,20 -0,03 0,42* 

 

Kritické hodnoty korelačního koeficientu pro stupeň volnosti N=26: 

Hladina významnosti: 

5% (*) 1% (**) 0,1% (***) 

0,374 0,478 0,588 

 

Výše uvedenou tabulku převedeme na přehledný graf: 

 

 

A 

B 

C D 
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F 
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J 

O 

Q2 

Q3 

Q4 
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000

000

000

001

001

001

Korelace shody odhadu a výsledku v HSPQ  
(žáci s výukou OSV) 
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Vysoká míra korelace 

V uvedené tabulce nacházíme celkem šest statisticky významných faktorů. Jsou jimi faktory:  

A - uzavřenost, resp. bezprostřednost; 

C - citová nestálost, resp. citová stálost; 

D - klidnost, resp. vznětlivost;  

H - plachost, resp. smělost; 

O - sebedůvěra, resp. úzkostná sebenedůvěra; 

Q4 - nízké pudové napětí, resp. vysoké pudové napětí. 

 

Nejvyšší korelace (dokonce na 0,1% hladině významnosti) byla dosažena u faktoru O – sebedů-

věra, resp. úzkostná sebenedůvěra (r = 0,59). V období pubescence je sebevědomí velmi důležitým 

rysem rozvoje osobnosti. Jde o boj s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, o své pozici  

ve společnosti. To, že ŽsOSV vykazují dobré výsledky právě v této dimenzi, je dobrým znamením. 

Zjevně totiž nechápou tuto dimenzi natolik úzkostně jako jejich vrstevníci ŽbezOSV. Při výuce OSV byl 

totiž kladen nemalý důraz na rozvoj jejich kladného sebepojetí. Proto jsou schopni se ve zmíněné oblasti 

lépe odhadnout. Mají sféru vlastní sebedůvěry zmapovánu znatelně lépe než žáci, kteří neměli možnost 

své sebevědomí hodnotit, poznat a rozvíjet. Je velmi dobrým výsledkem, že právě tato dimenze byla 

vypočtena u ŽsOSV v experimentu jako nejpřesněji odhadovaná, neboť dimenze sebedůvěry je jedním 

z primárních faktorů, které sebepojetí jedince obsahuje. Při podrobném zkoumání odhadu a výsledků 

musíme navíc konstatovat, že si ŽsOSV v tomto faktoru odhadovali více sebedůvěry, než jaká byla pak 

zjištěna dotazníkem HSPQ. Patrně nebude jen náhoda, že stejně jako žáci ZŠ dosáhli ve shodném 

experimentu i žáci maturitních ročníků gymnázia nejlepšího odhadu právě v tomto faktoru  

O – sebedůvěra (Kolihová, 2001).   

Druhý statisticky nejvýznamnější korelační koeficient (r = 0,42) byl vypočten u faktoru  

D – klidnost, resp. vznětlivost. Období pubescence je typické svým bouřlivým průběhem v prožívání  

i chování u většiny žáků. Jedinec, procházející tímto obdobím, reaguje často neadekvátně, je podrážděný 

a citlivější. Jedná se o známé období druhého vzdoru, kdy pubescent bojuje o autonomii, hledá si hranice 

svého Já a svého postavení ve společnosti. Neměli bychom také zapomínat na tělesné změny probíhající 

v pubescenci. Důležité je hlavně uvědomění si hormonálních změn, které v tomto období přicházejí  

a významně působí na prožívání a reakce jedince. Tím je právě dána zvýšená míra vznětlivosti 

v pubescentním věku.  

Žáci experimentální skupiny, tj. ŽsOSV, absolvovali mimo jiné několik výukových hodin 

z vývojové psychologie. V nich se seznámili především s problematikou pubescence, neboť je to téma jim 

velice blízké a aktuální. Měli tudíž možnost pochopit, proč je v jejich věku vznětlivost tolik obvyklá. 

Patrně toto může být důvod jejich dobrého odhadu. Mimo jiné jsou ovšem schopni vnímat své reakce  

i bez poučení, a jelikož je vznětlivost snadno postřehnutelná, mohou ji dobře posoudit i oni sami. V tomto 

faktoru opět ŽsOSV hodnotili sebe sama spíše jako klidné než vznětlivé. Je to patrno z průzkumu 

nadhodnocování a podhodnocování daného faktoru (který ale není zahrnut do tohoto sdělení). 

Stejně vysoké míry korelace (r = 0,42) jako faktor D dosáhl i faktor Q4 – nízké pudové napětí, 

resp. vysoké pudové napětí. Zajímavé je, že oba faktory, které dospěly ke stejným výsledkům v korelaci, 

patří do změn emocionálního vývoje. Pudové napětí zahrnuje onu podrážděnost a popudlivost tolik 

charakteristickou pro pubescenci. Navíc se ve zmíněné dimenzi odráží neodůvodněné obavy a vnitřní 

zmatek, což je právě dáno specifičností emočního vývoje v období pubescence. Dobrý výsledek odhadu 

ŽsOSV patrně opět souvisí s poučeností a lepším sebepoznáním, zprostředkovaným hodinami 

věnovanými sociálně psychologickým technikám (ŽbezOSV byli v odhadu tohoto faktoru velice 
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neúspěšní). Také v této dimenzi se ŽsOSV hodnotí více ve prospěch pólu nízkého pudového napětí oproti 

pólu vysokého pudového napětí. 

Relativně vysokou míru korelace odhadu a výsledku HSPQ (r = 0,41) nacházíme také u faktoru  

A – uzavřenost, resp. bezprostřednost. Tato dimenze souvisí se socializací pubescenta, u něhož výrazně 

roste orientace na mezilidské vztahy. Především se jeho pozornost ubírá ke vztahům vrstevnickým. 

Zvyšuje se jedincova touha po společenském uznání. Začíná mapovat a poznávat vztahy mezi lidmi, učí 

se přizpůsobivosti a jednání s ostatními vrstevníky. Tato dimenze je pro odhad jednodušší než ostatní 

z toho důvodu, že jedinec dostává bezprostřední zpětnou vazbu od svého okolí. Obzvláště u pubescen-

tových vrstevníků můžeme předpokládat značnou upřímnost v tom, jak se jim jedinec po stránce 

socializační jeví.  

Dalším faktorem s vysokou mírou korelace (r = 0,40) je faktor C – citová stálost, resp. nestálost, 

která samozřejmě spadá opět do emocionálního vývoje pubescenta. Pubescence je bezesporu obdobím 

emoční lability, konfliktů a afektů. Proto bývá nazývána obdobím citových bouří a hněvu. Jelikož  

si jedinec buduje svou identitu, bývá často proměnlivý ve svých postojích, zájmech a také vztazích  

se svými vrstevníky. Neklid a nepozornost dané citovou nestálostí jsou znatelné i při výuce. Nejsou však 

pro pubescenci ničím neobvyklým a s vývojem jedince projevy citové lability postupně slábnou. Dobrý 

odhad tohoto faktoru je pravděpodobně opět způsoben znalostmi ŽsOSV. Díky informacím a zážitkům 

získaným při hodinách OSV jsou patrně schopni lepší sebereflexe než žáci, kteří tyto hodiny 

nenavštěvovali. Svou citovou stálost či nestálost jsou potom schopni tito žáci vnímat hlouběji a zřetelněji. 

Jsou také ochotni si připustit, že jsou citově labilnější než v prepubertě. Chápou, že je tato labilita  

pro pubertu charakteristická a dokáží si ji uvědomit a přiznat, neboť vědí, že je to důležitá vývojová fáze  

a že ji překonají. 

Posledním z faktorů s vysokým korelačním koeficientem (r = 0,39) je faktor H – plachost, resp. 

smělost. Tento faktor je dalším z těch, které náležejí k problematice socializace jedince v pubescenci. 

Tehdy roste touha po osamostatnění především od rodičů. Pubescent se tedy stává smělejším, což se 

značně projevuje také v získávání první zkušenosti s počátky partnerských vztahů. Jde o dobu prvních 

lásek. I zde se jedinec snaží setřást svoji plachost, neboť na tom často záleží úspěch získání vytouženého 

partnera. Jelikož víme, že smělost úzce souvisí se sebedůvěrou, je pochopitelné, že ji testovaní žáci budou 

dobře odhadovat, protože nejvyšší míru korelace dosáhli právě u faktoru sebedůvěry. Dalším důvodem 

dobrého odhadu je jistě i zkušenost se zpětnou vazbou, kterou jedinci poskytuje okolí na základě jeho 

chování. V tomto případě jde o zpětnou vazbu od partnera nebo člověka, o něhož pubescent usiluje.  

Je zde tedy zjevná souvislost mezi smělostí a schopností navazovat partnerské vztahy. Krom toho bychom 

opět mohli připomenout, že na získávání sebedůvěry byl při výuce OSV kladen nemalý důraz např.  

při nácviku asertivního jednání. 

Jak již bylo výše zmíněno, v podobném experimentu, který byl realizován v maturitních ročnících 

gymnázia, dosáhli žáci shodně nejvyšší korelace u faktoru O – sebedůvěra a dále pak ještě u faktorů:  

C – citová nestálost, resp. citová stálost; H – plachost, resp. smělost; a Q4 – nízké pudové napětí, resp. 

vysoké pudové napětí (Kolihová, 2001). 

 

Nízká míra korelace 

Nyní se krátce zaměříme na faktory s nízkou mírou korelace odhadu a výsledků HSPQ u ŽsOSV. 

Jedná se o tyto tři faktory: 

B - nízká krystalická inteligence, resp. vysoká krystalická inteligence; 

J - družná aktivnost, resp. individualistická zdrženlivost; 

Q3 - nedostatek sebevlády, resp. sebevláda. 



221 
 

Nejvýrazněji je špatný odhad ŽsOSV viditelný u faktoru Q3 – nedostatek sebevlády, resp. sebe-

vláda, zde je míra korelace dokonce mírně záporná, má hodnotu r = - 0,03. Faktor sebevlády  

je samozřejmě opět úzce spojen s obdobím pubescence. I při nápadné citové labilitě, která je pro dané 

období charakteristická, se částečně zlepšuje oproti předcházejícímu období prepuberty sebekontrola 

(ovšem ne příliš radikálně). Pojem sebevlády zahrnuje především schopnost ovládat projevy svých citů. 

Protože víme, že v období pubescence je emoční prožívání velmi silné a svým způsobem specifické,  

je pochopitelné, že ovládat škálu těchto emočních poloh je pro pubescenta značně nesnadné. Krom toho 

tato dimenze také zahrnuje osvojování si uznávaných mravních norem. I zde je určitý charakteristický 

postoj pubescenta vůči společnosti. V tomto vývojovém období mívá jedinec sklony k nonkonformitě, 

což se může projevovat právě v pohledu pubescenta na společensky uznávané mravní normy. Někdy  

se tato skutečnost promítá revoltou, výstřednostmi a negací etických zákonů dospělých. Pravděpodobnou 

příčinou tak nízké míry korelace odhadu a výsledku dotazníku HSPQ může být snaha jevit se v lepším 

světle, „dělat se“ již dospělým, který se dokáže lépe ovládat než pubescent. Žáci se totiž velice 

nadhodnocovali, ve svém odhadu uváděli více sebevlády, než jaká byla „objektivně“ naměřena 

v dotazníku.  

Další nulové míry korelace odhadu a HSPQ dosáhli ŽsOSV ve faktoru J – družná aktivnost, resp. 

individualistická zdrženlivost (r = 0,02). Jde o dimenzi, která postihuje především socializační stránku 

žáků a také je tu patrná temperamentová polarita extraverze a introverze. Při socializaci v období 

pubescence mají pro pubescenta značný význam vrstevníci. S některými z nich se ztotožňuje ve větší 

míře než dříve. Z toho plyne, že bude vyhledávat sociální kontakty tohoto druhu možná více  

než v prepubertě. Jak už jsme výše zmínili, nedílnou součástí tohoto období je také získávání první 

zkušenosti s počátky partnerských vztahů. Tato skutečnost předesílá, že družná aktivnost je jednou 

z primárních podmínek k navázání partnerského vztahu. Jedinci zdrženliví a uzavření do sebe mají daleko 

menší šanci najít alespoň částečně vyhovujícího partnera. A protože zkušenosti s partnerskými vztahy 

jsou mezi pubescenty vysoce ceněny, je pro ně družná aktivnost velice důležitá. Proto se také odhadovali 

v lepším světle jako více družnější, zatímco dotazník HSPQ v nich odhalil ještě více pubertální introverze 

a individualistické zdrženlivosti.  

Posledním faktorem, u něhož se zastavíme, je faktor B – nízká krystalická inteligence, resp. 

vysoká krystalická inteligence. Je to třetí z faktorů, kde ŽsOSV dosáhli až překvapivě nízkého výsledku 

(r = 0,06). Na první pohled by se mohlo zdát, že se inteligence s dospíváním jedince příliš nemění. Ovšem 

pokud si uvědomíme, že podstatnou změnou v rámci celého vývoje je změna způsobu myšlení, uvidíme 

jasnou spojitost mezi vývojovými změnami v oblasti inteligence a v oblasti myšlení. Myšlení se v tomto 

období stává pružným a tvořivým, důsledným a systematickým s ohledem na možné důsledky. Učební 

činnosti jsou nyní velmi efektivní, opírají se o logické vztahy a pochopení struktury. Vývoj intelektu  

se v jistém smyslu blíží svému vrcholu. Pubescentní myšlení je nové a odráží se v kritickém posuzování  

a hodnocení světa i sebe sama. Pro samotného pubescenta bývá ale často tato dimenze osobnosti málo 

důležitá ve srovnání s faktory, které se týkají emocionálního, sociálního či tělesného vývoje. Ty jsou pro 

pubescenta primárnější a viditelnější. Pokud si navíc uvědomíme, že se značně zvyšuje kritičnost jedince 

k okolí i k sobě, je zjevné, že správně přiměřeně kriticky odhadnout své inteligenční schopnosti je pro 

jedince v období pubescence značně těžké. Malá sebekritičnost je znatelná také z toho, že se v tomto 

faktoru ŽsOSV při svém odhadu spíše nadhodnocují, očekávají u sebe větší inteligenční kvocient,  

než jaký byl nakonec diagnostikován. 
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Analýza výsledků žáků bez výuky OSV 

Tabulka korelačních koeficientů u ŽbezOSV. 

A B C D E F G H I J O Q2 Q3 Q4 

0,34 -0,22 0,22 0,29 0,14 0,46* 0,51** 0,19 0,13 -0,12 0,14 0,12 0,20 0,19 

 

Kritické hodnoty korelačního koeficientu pro stupeň volnosti N=24: 

Hladina významnosti: 

5% (*) 1% (**) 0,1% (***) 

0,388 0,496 0,607 

 

Tabulku korelačních koeficientů vyjádříme přehledněji - graficky: 

 

 

Vysoká míra korelace 

Z tabulky je již patrné, že ŽbezOSV dosáhli v míře korelace odhadu a výsledků testu HSPQ 

horších výsledků než ŽsOSV. Statisticky významné faktory (min. na 5% hladině významnosti) jsou v této 

kontrolní skupině pouze dva oproti experimentální skupině, kde bylo těchto faktorů šest. Jde o tyto 

faktory: 

F - sklíčenost, resp. nadšenost; 

G - svévolnost, resp. zodpovědnost. 
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Korelace shody odhadu a výsledku v HSPQ  
(žáci bez výuky OSV) 
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Nejvyšší míry korelace odhadu a výsledků v dotazníku HSPQ dosáhli ŽbezOSV ve faktoru  

G – svévolnost, resp. zodpovědnost (r = 0,51), což je znatelně lepší výsledek než u ŽsOSV, kteří v této 

dimenzi dosáhli míry korelace odhadu a HSPQ pouze r = 0,18. Tato dimenze zahrnuje nestálost, snadné 

vzdávání se, lehkovážnost, samolibost, nespolehlivost, nízkou sebekázeň a nedodržování pravidel, druhý 

pól této dimenze obsahuje vytrvalost, spolehlivost, odhodlanost, odpovědnost, pořádnost, smysl pro 

povinnost, svědomitost. Z uvedeného výčtu vidíme, že tento faktor sleduje úroveň charakterových 

vlastností. Zvážíme-li však spojitost jmenovaných vlastností s pubertálním věkem, zjišťujeme, že právě 

tyto vlastnosti procházejí v období pubescence značnými vývojovými změnami. Změny jsou ovšem 

interindividuální a také intraindividuální, neboť probíhají u každého jedince do jisté míry odlišně a každá 

zmíněná vlastnost se vyvíjí jednotlivě, relativně nezávisle. 

Protože ŽbezOSV mohou tuto dimenzi vnímat zjednodušeně, je pravděpodobné, že stanovení 

odhadu jim nedělalo těžkosti a zároveň to byl odhad správný. Oproti tomu ŽsOSV byli během výuky 

seznámeni s poměrně složitou problematikou charakterových vlastností, což je při testování odhadu 

mohlo ovlivnit tak, že se u nich odhadu nezdařil. 

Druhým nejlépe odhadovaným faktorem u ŽbezOSV je faktor F – sklíčenost, resp. nadšenost. 

Zde dosáhli ŽbezOSV r = 0,46, kdežto ŽsOSV v této dimenzi opět uspěli znatelně hůře a to mírou 

korelace r = 0,13. Do dimenze F patří vlastnosti jako vážnost, opatrnost, tichost, zdrženlivost, 

mlčenlivost, starostlivost, přemýšlivost, nesdílnost a pomalost, na druhé straně také veselost, 

bezstarostnost, hovornost, projevování citů a upřímnost. Daný výčet je charakteristický tím, že uvedené 

vlastnosti jsou velmi striktně rozděleny do dvou polarit, stojí proti sobě a jsou si často přímým opakem. 

Období pubescence je specifické právě faktem, že obě tyto polarity bývají často prezentovány u téhož 

jednotlivce. Puberta je značně dynamické období projevující se onou rychlou a častou změnou nálad  

i postojů. Z těchto důvodů může jedinec vnímat svou osobnost spíše jako sklíčenou, např. ve vztahu 

k neznámým a dospělým lidem, ale i jako značně nadšenou především ve vztahu k blízkým vrstevníkům.  

I v tomto případě můžeme tedy odlišnost výsledků míry korelace odhadu a testu HSPQ u ŽsOSV  

a u ŽbezOSV spatřovat v informovanosti a poučenosti ŽsOSV. Lze se domnívat, že ŽsOSV jsou citlivější 

a vnímavější k pochopení této dimenze právě díky znalostem získaným při výuce OSV. Proto pro ŽsOSV 

bylo nesnadné rozhodnout se, ke které z polarit, jež v podstatě prožívají obě, přiřadit bodování svého 

odhadu. Kdežto ŽbezOSV mají patrně pohled na danou problematiku svým způsobem zjednodušený,  

a tak pro ně nebylo patrně obtížné dobře odhadnout míru své sklíčenosti, resp. nadšenosti.  

 

Nízká míra korelace 

Z grafického znázornění výsledků míry korelace je dobře patrné, že velmi špatných výsledků 

(záporných korelací) dosáhli ŽbezOSV ve dvou stejných faktorech jako ŽsOSV: 

B - nízká krystalická inteligence, resp. vysoká krystalická inteligence; 

J - družná aktivnost, resp. individualistická zdrženlivost. 

Nejnižší míry korelace odhadu a výsledku v dotazníku HSPQ (r = -0,22) dosáhli ŽbezOSV 

v dimenzi B – nízká krystalická inteligence, resp. vysoká krystalická inteligence. Zdůvodnění pravděpo-

dobných příčin chybného odhadu je patrně shodné jako výše uvedené u ŽsOSV. Opět došlo k tendenci 

jevit se v lepším světle, tentokrát se ŽbezOSV ještě více nadhodnocovali než ŽsOSV.  

Druhým faktorem se záporným korelačním koeficientem (r = - 0,12) je faktor J – družná 

aktivnost, resp. individualistická zdrženlivost. Příčiny nesprávného odhadu budou patrně shodné jako  

u ŽsOSV, jsou vysvětleny výše. Nyní jen doplňme, že tento faktor se skutečně velmi těžko odhaduje, 

neboť je tvořen proměnlivými sociálními determinantami, jako je obliba v podnikání společných činností 

s druhými vrstevníky (někdy ano, jindy ne), vzbuzování pozornosti (jak kdy?), plné vkládání se do prová-
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děné činnosti a ráznost, ale také ostražitost, uzavřenost do sebe, vybíravost a nechávání si svých 

odlišných názorů pro sebe.  

 

Závěr 

Shrneme-li výsledky experimentu, můžeme konstatovat, že: 

a) ŽsOSV dosáhli mezi odhadem sebe sama a výsledkem v dotazníku HSPQ celkem šesti 

statisticky významných korelací u faktorů: A – uzavřenost, resp. bezprostřednost, C – citová nestálost, 

resp. citová stálost, D – klidnost, resp. vznětlivost, H – plachost, resp. smělost, O – sebedůvěra, resp. 

úzkostná sebenedůvěra, Q4 – nízké pudové napětí, resp. vysoké pudové napětí, 

b) ŽbezOSV dosáhli pouze dvou statisticky významných korelací a to u faktorů F – sklíčenost, 

resp. nadšenost a G – svévolnost, resp. zodpovědnost. 

Náš průzkum měl za úkol posoudit vliv zážitkově pojaté výuky psychologie na našich základních 

školách pro utváření sebepojetí žáků. ŽsOSV dosáhli trojnásobně vyššího počtu statisticky významných 

korelací ve srovnání s ŽbezOSV. Z uvedené skutečnosti tedy plyne, že ve výzkumném vzorku projevovali 

žáci s výukou OSV vyšší míru sebepoznání než žáci bez výuky OSV. Samozřejmě, že není možno tento 

závěr zobecňovat či přeceňovat. V našem experimentu mohl být sledován jen malý vzorek žáků, učitelka, 

která prováděla zážitkově pojatou výuku, byla mladá a nadšená pro výzkum (což jistě nelze říci o všech 

vyučujících na našich školách). Přesto tento výzkum naznačuje, jakými cestami by se mělo naše školství 

ubírat. V průběhu dvou let trvání experimentu se totiž ukázalo, že žáci pubescentního věku psychologii 

jako výukový předmět potřebují, vyžadují a dobře přijímají. Období pubescence je skutečně obdobím 

identifikace, hledáním, poznáváním sebe sama. Žáci jsou si vědomi toho, jak je pro ně v jejich věku 

pravdivé sebepoznání a hodnotné sebepojetí důležité, očekávají pomoc ze strany školy, a proto přijímají 

výuku psychologie kladně. Navíc žáci 8. a 9. ročníku ZŠ jsou v dnešní době již dostatečně vyspělí  

na to, aby byli schopni přijmout a využít poznatky a zážitky, které jim psychologie nabízí, a to nejen pro 

utváření sebepojetí.  

 

Závěrečné zamyšlení autora příspěvku 

Školský zákon platí od r. 2004. Za tu dobu jsem se setkal se stovkami učitelů a ředitelů ZŠ a SŠ.  

Téměř vždy se ptám na znalost § 2 tohoto zákona, ve kterém se stanoví obecné cíle vzdělávání. Ještě 

nikdy jsem se nesetkal s učitelem (ředitelem), který by věděl o povinnosti (dané zákonem) rozvíjet u žáků 

mravní a duchovní hodnoty. Nedivme se proto, že pro většinu našich žáků jsou to tak trochu neznámé 

pojmy (samozřejmě nemůže za to jen škola). Přitom by možná stačilo málo: od nejútlejšího věku věnovat 

větší pozornost právě tématům, které obsahuje OSV. Její realizace v rámci jednodenního projektu či jako 

průřezového tématu se ukazuje jako naprosto nedostatečná. Jsem přesvědčen, že pokud by se podařilo 

vzdělat třídní učitele v oblasti OSV, zavést každý týden placené třídnické hodiny, z našich škol by brzy 

zmizely problémy se šikanou a narůstající agresivitou žáků. A dále věřím, že by se zlepšila i kázeň žáků 

ve třídách a snad by se i zvýšila jejich motivace ke vzdělávání. 
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An Outline of the History of the Origin of the Phenomenological approach 

O původu fenomenologického přístupu 

Pavel Hlavinka 
 

 

Abstract 

René Descartes in his Meditations on the first philosophy pointed out that our inner being and 

consciousness are given to us in a more immediate and certain way than the existence of nature. The gap 

between the soul and the world, however, could not be bridged by Descartes otherwise than through the 

so-called psychophysical dualism. The primary holding and evaluation of the “psychical” as independent 

of the physical environment – i.e. from the aspect of Husserl’s phenomenology persistence in a trans-

cendental attitude, during the development of modern philosophy turned out to be increasingly untenable. 

The soul, objectively understood, came to be described in the same objective-exact way as nature and the 

road to empirical psychology became wide open. Husserl’s inclination toward the so-called pure 

psychology, even when supported by transcendental subjectivity, provided a stimulus to the development 

of a wide phenomenological stream, which tried to find the legitimacy of its claims in a return to the 

original meeting of man and things  within the pre-scientific natural world.  

 

Abstrakt 

René Descartes ve své Meditaci o první filozofii poukázal na to, že naše vnitřní bytí a vědomí jsou 

nám dány bezprostředněji a jistěji než existence přírody. Rozdíl mezi duší a světem však nemohl být 

přemostěn Descartesem jinak než prostřednictvím takzvaného psychofyzického dualismu. Primární držení 

a hodnocení "psychického prostředí" jako nezávislého na "fyzickém prostředí" – tedy z hlediska 

Husserlovy fenomenologie schopnosti vytrvat v transcendentálním postoji, se ovšem během vývoje 

moderní filozofie  ukázalo být nadále neudržitelné. Objektivně uchopená duše se začala popisovat  

ve stejném rámci a stejným způsobem jako příroda, čímž se otevřela cesta k empirické psychologii. 

Husserlovo směřování k takzvané čisté psychologii, navzdory tomu, že bylo podpořeno transcendentální 

subjektivitou, poskytlo nakonec impuls k rozvoji širokého fenomenologického proudu, který se snažil 

najít legitimitu svých tvrzení v návratu k původnímu setkání člověka a věcí uvnitř předvědeckého 

přirozeného světa. 
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Criticism of psychologism in Brentano and Husserl 

The increasingly stronger promotion of empirical, materialistic and positivist philosophy, the rapid 

development of anatomy and physiology of the neurohumoral system led in the 19th century to a gradual 

separation of psychology and philosophy. One of the consequences of seeing psychology as a science 

with empirical-experimental ambitions was the surrender of its central concept: soul. Behind this 

development is in the first place J. von Müller, who created the classical conception of physiological 

psychology in his work Lehrbuch der Physiologie (1883), in which physiology and psychology were 

virtually identified. Then there were, beside others, H. H. Weber, G. Th. Fechner and W. Wundt, founder 
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of the Institute for experimental psychology in Leipzig, the author of the large work Grundzüge  

der physiologischen Psychologie. 

The more psychology wanted to resemble in methodology the natural sciences, the more it incli-

ned toward the so-called psychologism. It is distinguished by mixing the rules needed for the norms  

of activities of recognition and the rules which contain the idea of this norm production. Psychologism 

derives from this, to put it like Descartes, that the rules of the control of brain have their basis in the 

psychology of cognition. And since psychologism recognizes only sensations as true reality, it tends  

to identify the subject of cognition with the psychological subject. For instance logics in psychologism  

is understood as a normative accompaniment to physiological processes, which are the foundation  

of cognitive acts. Then of course one should say that all scientific examination directly depends on the 

mechanism of psychical arrangement, if possible in a causal way, more geometrico, and that therefore 

there are no last truths. There are only hypotheses which are all the time corrected and the only measure 

of their validity is their practical effectiveness. 

Beside this empirical psychology, which failed to distinguish between the psychical process  

and its object, there was at the end of the 19th century another important branch of psychological 

research, the intentional psychology of Franz Brentano. Originally a Catholic priest and professor  

of philosophy in Vienna, in his work Psychologie vom empirischen Standtpunkt (1874) he by no means 

denied the necessity of an empirical approach in psychology, but being heavily influenced by the 

Aristotelian-Tomistic tradition he modified his approach to the "empirical" towards the immediate 

introspective experience of the psychical stream of experience.  

Brentano does not react merely to the thinking of psychophysical parallelism but tries to come to 

terms with modern philosophical tradition as well.
1
 He asks, like Kant, whether scientific cognition is 

possible without regarding the general and necessary knowledge of the world as a mere projection of the 

habits of our mind into the reality, as the skeptical David Hume had thought. Kant’s proposal of a priori 

presumptions of cognition bound to the sensual substrate guaranteeing an adequate cognition, means, 

however, an admission that the original object of the experience, the intelligible thing in itself, cannot be 

reached.
2
 So Brentano regards even Kant as an agnostic and tries to get the better of the reality in  

a somewhat different way. He regards future psychology as a fundamental philosophical discipline, with 

its own strictly scientific laws. This psychology of course cannot do without phenomena, which are 

immediately bound to it. Psychical phenomena are the real field of study for psychology. 

They are different from the physical (sensual substrate and its copy in the memory or imagination) 

guaranteed by the existence (the perception itself is certain, the character of the perceived object is not), 

because consciousness or the Descartian cogitatio is directly bound to a particular cogitatum. Brentano 

then speaks, influenced by the Aristotelian-scholastic tradition, of mental or intentional inexistence of the 

psychical phenomenon. The elementary sign of an intentional object is thus in its evident existence  

(the Carthusian inspiration is obvious here). Brentano, in many things led by Aristotle’s analyses of the 

soul
3
, classifies the intentional character of our consciousness into idea-forming, which differs from the 

                                                           
1
 Patočka, J. (1968) Úvod do Husserlovy fenomenologie. Prague, P. 37: "Brentano‘s distinguishing  between physical and 

psychical phenomena, on which psychology is based, is essentially nothing else but a repeat of Descartes’ dualism and his 
meditations, extended by Locke‘s motif of reflexion.“ 
2
  Srv. Kant, I. (1979) Kritika čistého rozumu. Bratislava. P. 214: "If we wanted to apply categories to objects that we do not 

take for phenomena, we should not base ourselves on sensual perception and then the object would be noumenon in the 
positive sense of the word. But since his, that is the intellectual perception is on the whole outside our ability of cognition, the 
use of categories cannot go beyond the borders of the objects of experience. Naturally, intellectual reality corresponds to 
sensual reality and there can be realities to which our sensual perception does not apply at all but our intellectual concepts as 
pure thought forms of our sensual perception do not reach beyond them. What is called noumenon should be understood only 
in the negative sense of the word. “ 
3
 See: Aristotle (1968) On the Soul, Book III., Chapter 8. In D. W. Hamlyn, Aristotle De Anima, Books II and III (with passages 

from Book I), translated with Introduction and Notes by D. W. Hamlyn, with a Report on Recent Work and a Revised 
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English empirism, which in ideas can only see the work of memory or imagination; Brentano takes ideas 

also as an actual presentation of something, regardless of its existence. Next it is an evaluation, which 

posits or denies the existence of something. And finally the assessment in the extent of love-hatred (see 

e.g. Brentano, F.: The Origin of the Knowledge of Right and Wrong, Pp. 26, 27). Aristotle´s reviving, 

forming conception of the soul is thus transformed by Brentano on the psychological level in which 

human consciousness is formed through interaction of these intentional elements.  

We should not miss Brentano’s original application of the term correctness. This term is irrelevant 

in a mere idea, which is commonly used in mental judging, but in Brentano it appears even in evaluating 

activities, which proceed so to speak on the level of emotions. The issue of the good and the bad is consi-

dered in the natural preference of what we feel as better – "the heart does not know its reasons". 

Simultaneously with his intentional psychology penetrating in spite of Kant’s criticism of phenomena 

themselves Brentano presents a possible outline of lived, informal ethics. On these fundamental 

assumptions Brentano builds the purely empirical, scientific psychology. The concept of psychical 

phenomenon of course was not by far introduced for the needs of a purely philosophical theory  

of cognition (except the theory of evidence conceived as immanent self-seizing) guaranteeing a reliable 

relation between the subject and object but rather for the demonstration of the independence  

of intellectual life. Brentano’s empiricism in consideration of what was said above is remote from the 

empiricism of sensualistic psychophysicians and promises that in its followers it will become a major 

basis for the journey to the things themselves.  

Edmund Husserl, the founder of phenomenology, naturally could not be content with Brentano’s 

conclusions about those cogitatums, intentional objects because they were treated as real entities  

of Aristotelian metaphysics. Nor could Brentano extricate himself from Descartian dualism of mental and 

physical substances, and from the resulting conception of the phenomenon of the object: he describes 

mental life as a jigsaw puzzle of intentional acts capturing not objects identical in meaning but only 

specifically, the experience of the mental field, which, however, paradoxically can bring us back  

to psychologism.  

In volume II of the Logical Investigations Husserl left the established system of identical entities 

and shifted his interest to the way the intentional activities of our consciousness carried by the subjective-

temporal stream can be bound to something as the ideal object. In other words, Husserl asks how 

objectivity in itself (it may be an exaggeration to put it like that because Husserl ascribes "objectivity",  

as we shall see below, only to constitutional performances of intentional acts) can become for us an idea. 

In order to explain this link he at first must define the term idea more precisely than Brentano:
4
 

1. One concrete object in the multiplicity of our ideas of it or several objects imagined in the same 

way.  

2. The mode of the vision of an object or the meaning of the object (i.e. according to Husserl  

an essential thing in mathematics, e.g. in equations under various ways the same thing is meant). 

A simple example: “The winner in javelin throw at the Olympic Games in Atlanta, Sydney and 

Athens.” – It is an objective statement but in order to be able to think it we must add: "Jan Železný 

– the ‘object’ in various other contexts".  

3. Object + objective meaning as they appear to us. Here, however, Husserl points out an essential 

difference if the object exists now or is possible in some way or is most uncertain. The certainty, 

possibility and doubt are ways of putting it, they have the so-called thetic character, which 

together with the objective sense forms the material of the act.  

                                                                                                                                                                                                            
Bibliography by Christopher Shields.Oxford:Clarendon Press. Aristotle, among other things, in hierarchy and function 
distinguishes nourishing, feeling and thinking souls. From this Brentano adopted the idea of different but mutually influenced 
and on oneself depending intentional relations.  
4
 See: Husserl, E. Logische Untersuchungen. II., 1, I. Ausdruck und Bedeutung.  Chapter 1, pp. 46-60. 
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4. The objective sense itself may appear to us, it may be given in the original or as an empty 

intention, now absent.  

In addition to the material of the act, i.e. what is meant, heard, assumed, eagerly expected, Husserl 

in the Logical Investigations considers the quality of the act, which are all the other possible acts bound 

with the given object. The material of the act or the quality of the act together form the intentional 

substance of the act. For instance perception is possible due to the dynamic unification of the significant 

act (a unperceived act of semantic intention) with the sensually perceived act. By the covering of the 

significant fact, the semantic intentionality is fulfilled, which culminates in the identity of the thought and 

the perceived object. The synthesis of perceptual and semantic acts leads to aperception (acquisition, 

understanding of an idea in agreement with the sum total of the intentional acts existing behind  

a particular idea).  

Brentano’s teaching on psychical phenomena could not differentiate precisely between the plura-

lity of categories of objectiveness and the plurality of categories of the subjective stream of conscious-

ness. Husserl showed us that the direct connection between the two is due to the interlinking  

of intentional acts derived from our subjectivity and the objective phenomena achieving expression and 

meaning. This advantage is even clearer in the so-called categorial opinion.
5
 It was necessary to expand 

the concept of perception in the individual, sensual sense (see the analysis of the concept of idea), also  

to the present fact, in itself unperceivable, to the forms of objectiveness. Sensually unperceivable are 

those parts of our intentional activities which are expressed by speech, e.g. something is a member of  

a particular set, class, predicate or, more generally, a disjunctive, hypothetical, conjunctive, etc. 

evaluation. This type of objectiveness is called by Husserl states of things  (Sachverhalte) and he says: "... 

as a sensual object is related to sensual perception, so an objective state is related to (a more or less 

adequate) bound act of perception (we even feel the urge to say, so the state of things is related to its 

perception)".
6
 

Each categorical form originates not in some reflexion over an evaluation but in the act itself  

of the semantic fulfilment of the given objectivity. The acts in which objectiveness appears to us in its 

phenomena in themselves, are called perceptions by Huserrl  and the acts through which they become 

semantic objectiveness in agreement with common language practice, facts. Let me stress the importance 

of Husserl’s analyses of the categorical opinion, the proper road to the purification of logical categories 

from any a priori (Kant) or posterior (psychologism) constructions because Husserl persuades us,  

in Szilasi’s words: "... that things are seized in categories and therefore perception does not contain 

categorically perceived elements."
7
 

For the time being the categorical opinion appeared to us as something that after all is in a fairly 

complicated way based on previous acts, simpler, perceived directly by senses. There are of course cases 

when objects of the basic acts do not simultaneously enter the intention of the founded act. In the area  

of these phenomenalities are general objects (Allgemeine Gegenstände) constituted in the general 

opinion.
8
 Husserl’s research in the nature of ideal entities is further based on variation procedures 

culminating in the eidetic opinion. Husserl in the  Logical Investigations with an analysis of perception 

demonstrates how through the medium of our immanence and in it owing to  the intentional links holding 

the objectiveness this eidentic invariant can be reached. The method of variation is based on respecting 

when I can or cannot remove from the appearing some of its features.  When an object appears to us so 

that nothing can be taken from its phenomenality without disturbing its and no other phenomenality 

                                                           
5
 Kant tries to link sense of the absorbed material with the postulated a priori capacities of thinking. The object of experience, 

which is the result of this cognition, is of course understood and classified in categories uncritically adopted from the logics of 
those days. See: Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Transcendentálna analytika. Pp. 104-117. Bratislava, 1979. 
6
 Husserl, E. Logische Untersuchungen II, 2., Chapter 6, p. 140. 

7
 Szilasi, W. Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls. Tübingen, 1959, p. 29. 

8
 See: Husserl, E. Logische Untersuchungen II, pp. 161-164. 
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(Husserl, in the sphere of colours, has in mind here the impossibility of the transfer of red colour into 

black, or of a perception of smell into a perception of touch, etc.) we can see the substance of the object. 

The eidetic variation, discussed above, perhaps too much acknowledging our sensuality, can be also 

called, together with Husserl, the eidetic reduction.
9
  

So far we have dealt with Husserl’s contribution to phenomenology, which can be classified  

in his first stage of development ending with characteristics of variation procedures. This period of the 

maturation of his phenomenology was to become the preliminary stage to empirical psychology and that 

is why Husserl himself calls it phenomenological psychology.
10 This variant of phenomenology found its 

numerous defenders and followers in the so-called Munich-Göttingen school,
11

 who developed the 

revolutionary contributions of the Logical Investigations – empiricism based on our subjectivity but at the 

same time admitting a certain existence of formations independent of our arbitrariness.  The second stage 

of development of Husserl’s phenomenological research is mainly distinguished by the solution  

of problems following from the postulation of the so-called reductions and transcendentality. In his 

attempt at establishing now phenomenology as a strict science providing a foundation for the rest  

of special sciences, Husserl does not deny his existing analysis of the constitution of objectivity but 

attempts to formulate what in his opinion is a still deeper foundation of his teaching on the phenomena. 

For the time being Husserl was content with the revision of the scientific-positivist approach of science to 

the world realized on the basis of criticism of psychologism. This criticism, as we pointed out, was based 

on the transfer of the wordly phenomenon into the immanent sphere, which provides a suitable 

environment for the change of a mere opinion about things (doxa) into a more solid immediate view.  

From the point of view of Husserl’s classification of reductions, though often used unsystematic-

cally and randomly, the point was the so-called phenomenological reduction requiring two necessary 

steps: epoche or abstaining from a report on the world, putting the unverified theses into brackets and 

subsequently dwelling in pure consciousness, in which the constitution of eidetic invariants is studied – 

the eidetic reduction.  

Higher aspirations, however, led Husserl, as we pointed above, to seek a more solid ground for his 

theory of all the other possible theories. This could be transcendental subjectivity, in which all reductions 

and with them the methodological skepticism would end. From the aspect of the transcendental ego,  

by Husserl conceived in a somewhat uncertain way as the living presence (lebendige Gegenwart),
12

 we as 

disinterested observers should analyze the consciousness of the particular I. Now the following pattern  

of terms is used: 1. hylé – a stream of experience spread over time, a sensual or other substrate of our 

consciousness, still undifferentiated 2. by noesis – consciousness purified by intentional activities from 

the sediment of unbased (unobserved) constructs and prejudices heading for 3. noemata – inner objects  

of perception, located in the retentional – potential inner consciousness of time. Noesis and its material 

carrier are immanent, as Husserl says, real, whereas the noemata (cogitationes) are immanent in 

consciousness, simultaneously trascendentally – irreally. The carriers of these activities, a condition for 

each cognizance, is the transcendental Self. Unfortunately even that, like each reduction, is often 

understood in different ways: now as the source itself and at the same time as he theme of phenomeno-

logy, now as an item of the correlation pair noesis -noema or as the agent of all reductions, including  

the last one, the transcendental one. Transcendental reduction enables a reliable approach to the finding  

of conditions for relating to the world and is to be a sort of a servant for all sciences aimed at the 

revelation of basic conditions for their examination. Since transcendental phenomenology studies the 

fundamental character of all scientific activities, Husserl also calls it formal ontology, in contrast  

to material ontologies of each particular science, which are already in the sphere of their own 

                                                           
9
 See in surveys e. g. Husserl, E. (1962) Phänomenologische Psychologie. Husserliana, Bd. IX. Den Haag,. P. 73 ff. 

10
 Ibidem, p. 278. 

11
 From the main representatives can be chosen: Alexander Pfänder, Adolf Reinach, Max Scheler, Alexander Koyré, Roman 

Ingarden, Hedwika Condrau-Martius, Edith Stein. 
12

 See manuscript C-7, II., p. 5 (1963). Quoted after Klaus Held: Lebendige Gegenwart. Köln, P. 81. 
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objectiveness. This extreme reduction reveals a really non-existent subject but according to Husserl  

a methodologically necessary subject. The eidetic reduction performed also on this transcendental ego 

leads further to reflection and to the remainder incapable of objectivization: the original Self, a pole, 

always identical, from the timelessness of which the individual consciousness existing in the temporal-

hyletic stream comes.   

Husserl’s understanding of phenomenology as a transcendental discipline, however, at the same 

time stimulated him to the issue how the immanent sphere of the pure ego can go beyond itself toward the 

Self of another person. The ground on which they meet was to be the world of natural experience 

(Lebenswelt), not yet burdened with objectivizing predicative reasoning. When the common phenomeno-

logical terminology is used, the natural world is a correlate of all intersubjective activities and source  

of the primary, still pre-predicative understanding. The description of the natural world is to be a guide  

to the connection with the other in its principial otherness. Husserl tries to solve these and the related 

problems in his Paris Lectures and in the Cartesian Meditations derived from them. Husserl always 

started from the reflexion on Descartes’ reference of self-confidence ego sum.
13 But while earlier he put 

the emphasis on the cogitatums in the discovery of various presence of the same, e.g." deficient mode  

of the given – the so-called empty intentions (physical presence is absent), the imaginative intention,  

the filling intention, the expressed intention or an intention which even makes possible to see the 

invariant; so now Husserl concentrates his supreme mental powers on an analysis of the ego (Self) itself  

in its transcendental position. 

What are, however, the preconditions of the correlation to a real, another person’s ego? How to 

avoid the well-founded suspicion of subjective idealism, although Husserl calls his own transcendental?
14

 

The other egos are not mere correlates of my own constitutive intentionality, synthetic sets of the hyletic 

stream of experience in my immanence but they are other. Their otherness differs from the classical 

immanent transcendence of noemata because they are their own I, which can be hardly reduced by me 

and, which, moreover, are self-sufficient. Husserl demonstrates the correlation to the other on the basis  

of apresentation, which is to be the anticipatory empirical projection of oneself (primarily one’s body) 

into the other. The empathy as a condition for understanding the other on a higher psychical level is done 

by Husserl also on the basis of physical contact. Psychical emotions are of course always reflected on  

a physical level perceivable by senses (anger, joy, insanity) and are or can be in some way comprehend-

sible "on the basis of my own doing under similar circumstances."
15

 Then a monadologically structured 

community gradually arises through the effect of which even the first form of objectivity,  

the intersubjective nature, is constituted. This nature becomes a basis for higher social units, the correlate 

of which is the cultural environment. Here one can see clearly how the problem of transcendentality, 

closeness of the ego, through the preconditions of intersubjectivity, brings us back to the world of our 

original experience. The philosophy of the natural world is based on the conception of truth as evidence, 

treated already in the Logische Untersuchungen. Husserl points out that even apodictic truth may later 

turn out to be illusory because truth is always seen always as an experience of the presence, a topical 

evidence. The present phenomenon appearing as true is a correlation of the past error. "Absolute truth",  

as it was discussed by dogmatists and skeptics alike, is therefore unthinkable in phenomenology. Truth  

is all the time subject to corrections, checks and dialectal contradictions in the safe (but how far?) place  

of the transcendental subject in the middle of the living presence.  

From there truth cannot be thought of as something objective on the basis of objectivized, Modern 

Age natural science, originating with Galileo and developed by Descartes into a mathesis universalis, 

because our primary contact with the world is not a contact with a mathematically treatable formation.  

                                                           
13

 See Patočka, J. (1993) Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a "Karteziánské meditace". Supplement in: 
Husserl, E.: Karteziánské meditace. Praha. 183 pp. 
14

 See: Husserl, E. (1993) Karteziánské meditace. Praha. Pp. 81-86. 
15

 Ibidem, p. 115. 
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Originally it is a correlation of the movements of my body
16 with experience accompanying this “pre-

scientific” activity. "The truth in science is no longer based on God as in Descartes or in a priori 

conditions of experience as in Kant but it consists in the immediate experience of evidence through which 

from the beginning an agreement between man and the world is achieved." 
17

 

What do all these findings mean for the psychology thus described by Husserl? During the 19
th

 

century, psychology allowed the idea of an objectivist and universal idea of science as well as a psycho-

physical parallelism to be forced upon it. The task of modern psychology, according to Husserl, was that 

"... it should be a science of psycho-physical reality, people and animals as uniform beings but divided 

into two real layers".
18

 The soul, an “object” of the study by psychology was considered in parallel with 

nature and with the same methodology as was used in natural science. This prejudice persisting minimally 

since the era of Descartes is now to be surpassed by means of transcendental phenomenology in order that 

psychology could become a science about the real psyche, seeking its primary meaning in the pre-

scientific attitude face to face with the natural world. Thanks to that: “phenomenology ... liberates us 

from the idea of the ontology of soul, which could be a variant of physics."
19

  

Finally, I would like to sum up the main representatives and phases of the phenomenological 

movement in the context of philosophy and psychology. Psychologists have been interested in the 

phenomenological movement from the very beginning and not only: some of them F. Brentano,  

C. Stumpf and W. James - by their work, the phenomenological psychology was directly promoted and 

others (A. Adler, E. W. Strauss, K. Goldstein, W. Stern, K. Lewin, O. F. Bolnow, P. Lersch,  

J. Linschoten, etc.) influenced the flow of phenomenological thinking in later phases. In the historical 

perspective, however, this thought movement can be divided into the 1st preparatory phase (F. Brentano, 

C. Stumpf and W. James). The second phase: Germany, from 1900 onwards, presented by E. Husserl,  

A. Pfanderer, A. Reinach, M. Geiger, M. Scheler, M. Heideger and N. Hartmann. The 3rd French phase 

(mainly between the two world wars ), marked by authors like G. Marcel, J. P. Sartre, M. Merlau-Ponty 

and P. Ricoueur. And the 4th phases leading to the present (not only European states). They all linked 

two basic methodological principles: - the use of phenomenological intuition as a cognitive resource,  

the yields of which are embedded in various types of descriptions - and the insight into essential 

structures as genuine possibilities and the need for knowledge. 
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Chce-li mít organizace angažované pracovníky, musí jim poskytnout dostatečný 
prostor pro individualitu v projevech jejich pracovního chování  

To Have Engaged Employees, the Organization Has to Give them Sufficient 
Space for Breaking Rules and to Be Themselves 

Zbyněk Pitra 
 

 

Abstrakt  

Tento příspěvek se zabývá podmínkami, které musí být splněny v zájmu využití kreativity 

kvalifikovaných pracovníků, aby organizace dokázala využít své inovační aktivity k získání 

nenapodobitelných konkurenčních výhod. Vedení organizace musí dokázat udržet vyváženost mezi 

dodržováním formálních i neformálních postupů, které zajišťují potřebnou strukturu spolupráce interních 

procesů, a mezi stupněm volnosti tato pravidla porušovat kreativními pracovníky v zájmu vzniku 

originálních nápadů na realizaci úspěšných inovačních aktivit. V organizaci musí panovat interní kultura 

konstruktivní nekonformity, která podporuje nezávislé pracovní chování kreativních týmů a vytváří 

prostor pro tvůrčí projevy, které jsou zdrojem slibných inovačních námětů. 

 

Abstract 

The article deals with conditions that must rule within an organization interested in effective 

exploitation of employees creativity to win exceptional competitive advantages due to its excellent 

innovations. For this purpose an organization needs to strike a balance between adherence to the formal 

and informal rules that provide necessary structure and the freedom that helps employees do their best 

work. This means to build an internal culture of constructive nonconformity which encourages 

employees to deviate from organizational norms, other’s actions, or common expectations, to the benefit 

of the organization. 
 

Klíčová slova 

Inovační řešení, konstruktivní nekonformita, kreativní diskuse 
 

Keywords 

Constructive nonconformity, creative discussion, innovation   

 

 

Úvod 

Dnešní organizace charakterizuje také to, že zaměstnanci nechávají část svého já před jejich 

dveřmi. Dopady této skutečnosti jsou nepříznivé pro obě strany: pro jednotlivce i pro organizaci 

samotnou. Malá angažovanost, nižší pracovní výkonnost a nedostatečná inovační kreativita, které 

představují podstatu těchto nežádoucích dopadů, prokazatelně negativně ovlivňují výši odměn jednotlivců 

i úroveň konkurenceschopnosti organizace. Přitom tlak na utlumení autentických projevů zaměstnanců 

obvykle není zjevným projevem autoritativního stylu jejich vedení, ale je uplatňován spíše nepřímo 

vlivem stavu v organizaci panující firemní kultury.  

Zajistit reálně úspěšný a udržitelný rozvoj organizace přitom vyžaduje dosažení účelné rovnováhy 

mezi požadavkem na dodržování psaných i nepsaných zásad, jejichž respektování je podmínkou vzniku 

efektivní struktury fungování interních procesů organizace, a vhodným stupněm samostatnosti (volnosti) 

pracovníků při rozhodování o formách, metodách a postupech výkonu jimi prováděných pracovních 

činností (vykonávaných pracovních úkolů). Bohužel, jenom v necelých 10 % z celkového počtu 

současných organizací panuje taková interní kultura – projevující se podporou tzv. konstruktivní 
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nekonformity. Tedy tolerance či dokonce povzbuzování takových projevů pracovního chování 

zaměstnanců, které se sice odchylují od v organizaci obecně uplatňovaných norem, ale zároveň jí svou 

originalitou přinášejí konkurenční výhody vůči ostatním v oboru nebo na cílovém trhu působícím 

subjektům – jejím konkurentům. Uvedená situace proto zcela přirozeně vyvolává potřebu najít odpověď 

na otázku: Proč ve většině organizací převažuje v chování jejich pracovníků vysoký stupeň konformity? 

 

Důvody převažující konformity v chování pracovníků současných organizací 

Primárně je to způsobeno tím, že pracovníci všech společenských institucí jsou vždy vystaveni 

určitému tlaku na dodržování společenských norem v jejich veřejných (tedy i pracovních) projevech. 

Sociální tlak je často tak silný, že pracovníci tyto společenské normy respektují i tehdy, když si plně 

uvědomují, že jejich dodržování negativně ovlivní nezávislost vlastního rozhodování o jimi uplatňova-

ných pracovních postupech a metodách. Důsledkem tohoto sociálního vlivu, kterému je vystaven každý  

(a také mu ve větším či menším rozsahu podléhá), je vznik silně sdílené představy o tom, že žádný  

ze zaměstnanců se ve svých pracovních projevech nemůže, či dokonce nesmí, odchylovat od panujících 

společenských norem, tedy není vhodné, aby se projevoval jako autentická a nezávislá osobnost.  

Dodržování společenských norem je navíc pro pracovníky také výhodné, konformita v nich 

vzbuzuje pocit jistoty; s ním je spojena představa o kontinuitě vývoje organizace a o předvídatelnosti 

jejího budoucího stavu. Tato mylná (ale vnímaná bez pochyb a sdílená jako důvěryhodná) představa  

je pro většinu pracovníků organizace zdrojem jejich relativně vysoké úrovně spokojenosti se stávajícím 

stavem pracovního prostředí. Zejména proto, že tento stav neklade žádné radikální požadavky na prove-

dení výrazných změn v jejich stávajícím pracovním chování, ani v jejich profesních zvyklostech. Interní 

prostředí takových organizací je označováno vesměs jako „zóna komfortu“. V ní je prakticky nemyslitel-

né, aby si pracovníci (nebo alespoň manažeři) kladli otázky typu: „Proč děláme to, co právě děláme?“  

a „Proč děláme to, co právě děláme tak, jak to již dlouho děláme?“ Tyto otázky jsou přitom spouštěcím 

momentem vzniku interní kultury konstruktivní nekonformity.  

Uplatnění tohoto spouštěcího momentu může být efektivní, pokud přitom bude respektována praxí 

prověřená skutečnost, že každý jedinec má při hledání odpovědí na výše uvedené otázky tendenci 

interpretovat jím získané informace jako podporující jeho názor, či jím zaujímané stanovisko. Což se 

většinou projevuje tím, že v diskusi se spolupracovníky preferuje a zdůrazňuje ty informace, které 

podporují jeho přesvědčení a naopak má tendenci ignorovat, nebo dokonce znevažovat informace, které 

jeho názorům oponují. Zajistit potřebnou úroveň spolupráce uvnitř pracovního kolektivu je pak vesměs 

možné pouze vymezením a dodržováním určitých norem a pravidel interní diskuse. Tím se však omezuje 

prostor pro možnost vzniku příležitosti projevit nestandardní myšlení a chování jeho jednotlivých členů. 

V důsledku toho se perspektivně kreativní tým (aniž by o to jeho členové vědomě usilovali) postupně 

dostává do „zóny komfortu“.  

V takovém týmu se zcela automaticky a přirozeně prosazuje tendence vnímat neočekávané či 

nepříjemné informace jako hrozbu. Ti, kteří takové informace získají, se proto snaží jejich existenci 

zamlčovat. Vystavují tím svou organizaci, aniž by si to sami uvědomovali, nebezpečí vyvolání 

skeptických postojů většiny jejích pracovníků k obsahu jakýchkoliv jim prezentovaných sdělení, které 

následně vedou ke vzniku bariér pro přijetí a následnou realizaci racionálního rozhodnutí o vhodné reakci 

na nepříznivý vývoj v okolí organizace. 

Současné organizace (bez výjimky) však potřebují, aby se jejich interní prostředí – v reakci  

na vývoj v okolí – dynamicky vyvíjelo a dokázalo se rychle a pružně přizpůsobovat neustálým změnám 

v jejich externím prostředí. Musí se proto vyhýbat nebezpečí upadnutí do zóny komfortu. Znamená  

to vyžadovat od každého pracovníka úsilí o průběžné zvyšování jeho odborných znalostí, o získávání 

nových profesních kompetencí a také o rozvoj jeho kreativních dovedností, využitelných pro zajištění 

permanentního a dynamického rozvoje konkurenceschopnosti organizace. Splnění těchto požadavků  



236 
 

se projeví výrazným zvýšením výkonnosti organizace při současném posílení kvality, intenzity i origi-

nality jejích inovačních aktivit. To následně upevňuje její pozici na trhu. Z předcházejícího výkladu  

je zřejmé, že k tomu může dojít pouze tehdy, když se ve vnitřním prostředí organizace prosadí kultura 

konstruktivní nekonformity. Bohužel, podpora vzniku interní kultury konstruktivní nekonformity  

je v dnešních organizacích spíše výjimkou. Vedoucími představiteli většiny současných organizací totiž 

jsou samostatné a nezávislé pracovní postoje jednotlivých pracovníků (i když se jedná o uznávané 

experty) považovány za projev jejich nekázně; ne za projev vyšší úrovně jejich – dobrovolné – pracovní 

kázně a za výsostný projev jejich loajality k organizaci.  

 

Podpora rozvoje interní kultury konstruktivní nekonformity 

Podporu vzniku interní kultury konstruktivní nekonformity může vedení organizace vhodně 

poskytovat realizací některého z dále uvedeného seznamu šesti (strategických) opatření anebo (ještě 

účinněji) účelnou kombinací několika z nich. 

1. Vytvořit prostředí, ve kterém se budou zaměstnanci chovat autenticky a budou se cítit býti sami 

sebou.  

2. Posuzovat pravidelně účelnost i účinnost stávající podnikatelské strategie organizace a povzbuzovat 

pracovníky, aby otevřeně vyjadřovali své pochybnosti o výhodách zvolené strategické orientace  

i námitky proti formám její implementace. 

3. Povzbuzovat pracovníky k účelnému a efektivnímu využití silných stránek jejich osobních profesních 

kompetencí ve prospěch realizace rozvojových záměrů organizace. 

4. Vytvářet příležitosti pro získávání nových účelně využitelných znalostí i profesních zkušeností 

schopnými podřízenými. 

5. Předkládat pracovníkům organizace informace o dalších rozvojových záměrech tak, aby je vnímali  

v širší perspektivě – jako integrální součást plnění společenského poslání organizace a posilování její 

konkurenceschopnosti v delším časovém horizontu. 

6. Vytvářet dostatečný prostor pro nesouhlasné názory a podporovat jejich nositele ke zveřejnění  

i obhajobě těchto názorů. 

Při vytváření prostředí, ve kterém se budou pracovníci chovat autenticky, je vhodné a přirozené 

využívat takové příležitosti jako je pohovor o dosažené pracovní výkonnosti, změna pracovní role 

jednotlivce či zvýšení jeho statutu v pracovním kolektivu, nebo ponechání možnosti individuální volby 

postupu plnění jemu uloženého pracovního úkolu. Manažeři kreativních pracovních kolektivů proto musí 

při přidělování pracovních úkolů sdělovat jeho členům (jednotlivým pracovníkům) jenom to, co má být 

provedeno, a vesměs se vyvarovat pokynů, týkajících se toho, jak to má být provedeno. Přitom je nutné 

důsledně vyžadovat, aby každý jednotlivec řešil své problémy sám. V působení kreativního týmu nesmí 

jeho manažer, ani jeho členové, připustit, byť i jenom náznak snahy některého z jeho členů, přenášet 

řešení vlastního problému na kolegy, či dokonce na nadřízené. To dosud je, bohužel, v mnoha dnešních 

organizacích běžně respektovanou – či někdy dokonce i podporovanou – hluboce zakořeněnou zvyklostí, 

která je významnou překážkou pro vznik kultury konstruktivní nekonformity. V zájmu jejího úspěšného 

překonání je vhodným přístupem takové působení vedoucích představitelů, kdy dokážou požadovat  

po pracovnících, aby si formulovali své osobní poslání (plně si uvědomovali smysl jejich profesního 

působení i jeho společenský význam a přínos) a podporovali tím nejenom dosažení souladu jimi 

samostatně vykonávaných každodenních pracovních aktivit s respektovaným posláním pracovního 

kolektivu, jehož jsou rovnoprávnými členy, ale také s posláním organizace jako celku. 

Většina dnešních organizací při pravidelném periodickém hodnocení úspěšnosti realizace zvolené 

podnikatelské strategie využívá získané analytické výsledky jako východisko pro účelnou modifikaci 

uplatňované podnikatelské strategie v dalším období. Opírá se přitom o existující (pro ni však většinou 
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nové) znalosti získané při realizaci v minulosti úspěšných (vlastních i cizích) strategických postupů. 

Shrnutí těchto znalostí do uceleného souboru je obvykle představováno jako přehled „metod nejlepší 

praxe“. Je většinou základem různých programů výcviku a vzdělávání pracovníků zaměřených na rozví-

jení profesních kompetencí členů kreativních pracovních kolektivů. Avšak radikální inovační změny 

nejsou výsledkem efektivního uplatnění metod nejlepší praxe, naopak vyžadují jejich tvůrčí překonání. 

Originální podnikatelské nápady a tvorba nenapodobitelných konkurenčních výhod vždy vycházejí 

z hledání odpovědí na dvě lehce provokativní (z pohledu jedince spokojeného s aktuálním stavem 

podnikání) otázky: „…proč děláme to, co právě děláme?“ a „…proč to děláme tak, jak to právě děláme?“ 

Zmíněné otázky zdůrazňují (často cíleně opomíjenou) skutečnost, že žádná organizace nemůže fungovat 

dokonale – ani při vysoce účelném a efektivním uplatnění metod nejlepší praxe. Pokud je uvědomování si 

této skutečnosti zdůrazňováno a prosazováno manažery organizace spolu s podporou snah o jejich tvůrčí 

překonání, vznikají předpoklady pro rozvoj interní kultury konstruktivní nekonformity. Zároveň musí být 

touto podporou eliminovány obavy pracovníků prezentovat názory i podněty, které kriticky zpochybňují 

výhody stávající podnikatelské strategie organizace i aktuálně využívaných způsobů její implementace. 

Hloubka i šíře souboru znalostí, na kterých jsou založeny aktuálně uplatňované konkurenční výhody,  

je totiž jediným reálně využitelným východiskem pro racionální zpochybňování výhodnosti stávající 

(většinou dostatečně úspěšné) podnikatelské strategie.   

Budování interní kultury konstruktivní nekonformity je také nutnou podmínkou pro optimální 

rozvoj a účinné využívání silných stránek profesních kompetencí jednotlivých členů tvůrčích pracovních 

kolektivů při rozpracovávání v kreativní diskusi vznikajících nápadů na úspěšné inovační řešení. Nejprve 

je však nutné tyto silné stránky vhodně identifikovat manažerem kreativního týmu a také pracovníkem 

samotným (je překvapivé, jak často kreativní jedinci o vlastních silných stránkách pochybují, a dokonce  

o nich ani sami nevědí), a nakonec i všemi jeho spolupracovníky. Odhalit silné stránky profesních 

kompetencí každého člena pracovního kolektivu je složitý proces vzájemného poznávání a intelektuální 

spolupráce, vyžadující určitou dobu a empatické úsilí od všech aktérů kreativní diskuse. V jejím průběhu 

se postupně odhalují témata, jejichž kauzální analýzu je schopen zajistit určitý člen týmu lépe  

a efektivněji než jeho partneři v diskusi – díky charakteru jeho profesních kompetencí, které představují 

jeho individuální silné stránky. Jejich poznání pak umožňuje efektivnější přijímání kolektivního 

rozhodnutí, když je možné vhodně a účelně uplatnit silné stránky profesních kompetencí 

jednotlivých aktérů rozhodovacího procesu. 

Zcela přirozenou tendencí každého pracovního kolektivu (ani kreativní týmy nejsou výjimkou)  

je, že jeho pracovníci při plnění svých pracovních rolí postupně a ve stále větším rozsahu začínají 

spoléhat na osvědčené rutinní (používané v podstatě automaticky) pracovní postupy. Tím se ztrácí jejich 

kreativita a většinou se pak pokoušejí o uplatnění rutinních přístupů i při plnění úkolů, které jsou pro tým 

nové (jím dosud neřešené), a jejich úspěšné řešení proto vyžaduje tvůrčí přístupy. Omezit zmíněný 

nežádoucí trend je možné prostřednictvím co nejvyšší odlišnosti jednotlivým pracovníkům přidělovaných 

úkolů tak, aby se při jejich řešení rozšiřoval soubor jejich profesních znalostí a přitom docházelo  

ke vzniku nových profesních dovedností každého z nich. Pro mnohé manažery je překvapením,  

že dynamické změny (nikoliv stabilita) ve způsobech výkonu každodenních povinností, byť jejich 

zvládnutí je mnohdy intelektuálně vysoce náročné, přispívají ke spokojenosti kreativních pracovníků 

proto, že s tím spojený tvůrčí neklid rozvíjí jejich profesní flexibilitu.  

Při plánování osobního rozvoje jednotlivých pracovníků proto musí manažeři kreativních týmů – 

navzdory nákladové náročnosti – svým spolupracovníkům umožnit absolvovat i ty vzdělávací programy, 

které přímo nezvyšují jejich stávající profesní kvalifikaci. Rozšiřují však soubor jejich aktuálních znalostí 

a zvyšují tak jejich profesní adaptabilitu vůči nečekaným změnám externích podmínek. Zároveň musí 

plán osobního rozvoje každého jednotlivce posilovat jeho osobní odpovědnost za účelné a efektivní 

splnění uložených pracovních úkolů. Překážkou uplatnění takového konceptu plánu osobního rozvoje 

však bývá nezbytnost delegovat na jedince také všechny k tomu potřebné rozhodovací pravomoci. 

Takové opatření je pro většinu tradičně uvažujících manažerů nemyslitelné. Bez jeho realizace (což je 
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projevem autentického vůdcovství!) však vznik interní kultury konstruktivní nekonformity není 

uskutečnitelný.  

Většina jedinců má přirozenou tendenci vnímat existující problémy prizmatem vlastních znalostí  

a zkušeností, což jim brání chápat odlišné náhledy na tyto problémy, opírající se o mnohdy výrazně 

odlišné znalosti a zkušenosti. Vůdcovské působení moderátora kreativní diskuse proto musí nenásilně 

vytvářet dostatečný prostor pro prezentaci odlišných názorů – nezávisle na tom, kdo je předkládá  

a obhajuje. Vznik kultury kreativní nekonformity je podmíněn možností názorových střetů, v jejichž 

průběhu je identifikována složitost existujících pracovních problémů, a z jejího poznání pak vychází 

formulace proveditelných rozhodnutí o metodách, technikách a postupech jejich účinného řešení. 

Podstatou kultury konstruktivní nekonformity je to, že místo odpovědi na otázku: co (jaké 

objektivně ověřitelné skutečnosti) podporuje uplatňované metody, techniky a postupy, je od každého 

pracovníka vyžadována odpověď na otázku: jaké skutečnosti či informace upozorňují na nebezpečí,  

že dosud využívaný nebo doporučovaný postup řešení existujících problémů nemusí být správný nebo 

výhodný? Důraz na možnost vyjádření obav, či dokonce nesouhlasu každým aktérem kreativní diskuse je 

základní podmínkou pro nalezení správného řešení existujících složitých pracovních problémů. Je přitom 

nutné povzbuzovat k diskusnímu vyjádření také nositele odlišných názorů; vidí-li i ti méně odvážní,  

že opoziční stanoviska nejsou penalizována a naopak „jsou vítána“, ztrácejí interní zábrany k jejich 

veřejné prezentaci. V zájmu vzniku kreativního prostředí konstruktivní nekonformity je nutné,  

aby jednotliví členové týmu dokázali ve vzájemné profesní konfrontaci svobodně, nezávisle a především 

veřejně prezentovat co největší názorovou odlišnost.  

 

Závěr  

Tento příspěvek upozorňuje na potřebu výrazného posunu ve stávajícím pojetí managementu 

pracovních kolektivů, vyvolaný požadavky udržitelnosti společenského rozvoje a s tím spojenou potřebou 

úspěšné odezvy na aktuálně probíhající radikální změny v externím prostředí dnešních organizací. 

Podstatou těmito změnami vyvolaného nového konceptu managementu je mj. také vytváření interní 

kultury konstruktivní nekonformity a priorita aplikace psychologických nástrojů před uplatněním 

tradičních metodických nástrojů při vedení kreativních pracovních kolektivů. Vedoucí pracovníci dnešní 

organizace přitom musí pečlivě vymezit prostor pro možnost jednotlivých pracovníků, odchýlit se  

od respektovaných společenských norem; tedy prostor, ve kterém se mohou autenticky projevovat, aniž 

by odchylka jejich individuálních projevů od obecně respektovaných pravidel chování byla odsuzována, 

či dokonce penalizována. Musí dokázat citlivě nastavit rovnováhu mezi tím, co se od jednotlivých 

tvůrčích pracovníků očekává, a mezi tím, co tito jedinci sami považují za účelné a efektivní a také  

to obhajují jako smysluplné pro další rozvoj organizace, byť se mnohé jejich projevy odchylují  

od v organizaci panujícího statutu quo. Nalezení vhodné úrovně (ta je pro každou organizaci odlišná!) 

takové rovnováhy mezi požadavkem souladu chování pracovníků s určitými společenskými normami  

a mezi únosnou mírou tolerance k individuálním odchylkám od těchto norem je klíčovým faktorem 

úspěchu pro dosažení účelného a účinného stupně angažovanosti pracovníků při dalším rozvoji podnikání 

organizace. 

Autor je si vědom skutečnosti, že ve svém příspěvku věnoval primárně pozornost pouze jednomu 

aspektu podpory rozvoje inovační angažovanosti pracovníků organizace, založeném na budování interní 

kultury konstruktivní nekonformity. Dosažení komerční úspěšnosti inovačních aktivit organizace  

(kdy obyčejní lidé dosahují neobyčejné výsledky) je však komplexní problém. Jeho úspěšné řešení 

vyžaduje mj. také podrobnější analýzu psychologických aspektů podporujících vznik individuální  

a skupinové kreativity v každodenním fungování dnešních organizací. Pro erudovanou diskusi o této 

problematice však na tomto místě, bohužel, již není dostatečný prostor. Budou jí proto věnovány 

samostatné texty v některých dalších číslech tohoto časopisu. 
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Psychologie v medicíně a aplikace existenciální analýzy v přístupu 
k neléčitelnému onemocnění. Existenciální témata v arteterapii 

Psychology in Medicine and Application of Existential Analysis in Acces  
to Untreatable Illness. Existential Themes in Arthetherapy 

Gabriela Lhotová, Monika Flídrová 
 
 

Motto: "Co není hotové, je v čase. ... Být v čase znamená "vrhat" se neustále vpřed, mířit k tomu, "co ještě 

není". Člověk je svou vlastní budoucností projektem sebe sama; to, čím ještě není, patří bytostně k tomu, 

čím už jest. Ale mít u sebe svou budoucnost znamená být konečný, vztahovat se ke své smrti. Smrt není 

konec života kdesi v neurčité budoucnosti, smrt je přítomna v pohybu naší existence." Martin Heidegger 

 

 

Abstrakt 

Chronické a neléčitelné nemoci přinášejí jedny z nejtěžších etických otázek ve zdravotnictví. Pro 

zdravotníky znamená přechod z čistého zaměření na vyléčení k zaměření na úsilí pomáhat lidem zvládat 

symptomy onemocnění a zhoršení kvality života. Stejně tak je to se zvládáním stavů, kdy „čas se 

nachýlil“ a člověk je konfrontován s odchodem z tohoto světa. O tom, jak budou takové etapy v životě 

probíhat, rozhoduje psychický stav člověka. Přehledový článek se soustřeďuje na vymezení úkolů 

psychologie ve zdravotnictví. Závěrečná úvaha o smrti představuje, jak je možné využít obrázky ze Sady 

projektivních koláží M. Huptycha a jejich rozbor v existenciálně analytickém přístupu receptivní 

arteterapie.   

 

Abstract 

Chronic and untreatable illnesses represent one of the most difficult ethical issues in health care. 

Regarding to this topic health professionals should refocus from treating the illness only on helping 

people to cope with symptoms of the illness and deteriorating quality of life. Similarly, they should help 

patients to manage the progression of their illness, when "the time has come" and the patient is 

confronted with leaving this world. The mental state of the patient determines how he will pass through 

these stages of life. The review deals with defining tasks of psychology in health care. The final 

reflection on the death is based on the use of images from the M. Huptych´s projective set of collages and 

their analysis within the existential-analytical approach of receptive art-therapy. 

 

Klíčová slova 

Psychologie lékařská. Psychologie klinická. Existenciální psychoterapie. Chronické onemocnění. 

Biopsychosociální přístup.  

 

Key Words 

Medical psychology. Clinical psychology. Existential psychotherapy. Chronic illness. Biopsychosocial 

approach. 

 

Co do pojmenování… 

Co je psychologický přístup k nemocnému: Přístup zacílený na naslouchání pacientovi, jeho 

podpora, akceptace, zvyšování naděje na zvládnutí, vyjádření vcítění a povzbuzení, vyjadřování 

pochopení, vřelý kontakt a zaujetí jeho problémy, vše, co pozitivně působí na pacienta v každodenním 

kontaktu. Aby lékařský zásah byl účinný, upřednostňuje se biopsychosociální přístup vycházející z teze, 

že všechny tělesné a psychické nemoci v sobě zahrnují biologické, psychologické a sociální aspekty. 
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Psychologové jsou vzděláváni v teorii systémů, s níž se v klinickém použití přístup biopsychosociální 

ztotožňuje. Tato integrita ještě spolu s duchovní složkou je nosným principem každé léčebné činnosti  

a předpokladem úspěšného výkonu lékařského povolání. 

Lékařská psychologie zahrnuje obory, o jejichž přesném obsahu se ve světové odborné literatuře 

diskutuje a definují se buď jako totožné discipliny nebo s menšími rozdíly vzhledem k obsahu profese  

a zacílení oborů. Jsou to zdravotnická psychologie, psychologie v lékařství, event. klinická psychologie.   

Lékařská psychologie je obor psychologie, který aplikuje v léčbě nemocí psychologické přístupy. 

Je v zásadě určený pro posluchače medicíny na lékařských fakultách. Předmětem oboru je prožívání  

a chování člověka, který je v kontaktu s nemocí, terapií a prevencí. Týká se pacienta, lékaře a jiných osob 

působících ve zdravotnictví.  

Teoretické a praktické kompetence patřící k základním prvkům léčebných výkonů zprostředková-

vané tímto oborem lze v zásadě rozčlenit do tří oblastí: 

1. Prožívání a chování nemocného, způsoby vyrovnávání se s nemocí (angl. coping). Pacient 

somaticky trpí, v intenzívní somatické léčbě nemá dostatek intimity, jeho život je ovlivněn nemocí 

a oproti stavu, kdy byl zdravý, se mění se jeho hodnotové preference. Nemocný trpí omezeními  

a závislostmi podmíněnými onemocněním a terapií, očekáváním, příp. zklamáním vůči lékaři, 

zdravotnímu zařízení, instituci, neúspěchem léčby. Průvodním emočním jevem bývá strach 

z lékařů, bolesti, izolace, smrti. Způsoby vyrovnávání se s nemocí závisí na osobnostních 

charakteristikách i na aktuálním psychickém stavu, který bývá lékařem a zdravotnickým 

personálem ovlivnitelný.   

2. Prožívání a chování lékaře. Nejde pouze o znalosti a dovednosti lékaře, ale o schopnost reflektovat 

svou zranitelnost a své vlastní emoční reakce. Znamená to rozumět sobě samému, svému chování 

a prožívání, a na základě toho rozumět reakcím na onemocnění a zvládání potíží spojených 

s nemocí u pacientů a jejich bližních. Mann zmiňuje možné konflikty mezi vysokým morálním 

nárokem lékařského povolání a realitou všedního dne, event. stavu totální přetíženosti a stavu, kdy 

moc se v konfrontaci s utrpením a smrtí převrací v bezmocnost.
20

 Ve hře jsou osobnostní 

charakteristiky, schopnost rozhodovat a respektovat míru spoluúčasti pacienta na léčbě. Lékař  

v oborech medicíny pečující o nemocné se tak v rámci léčby má zaměřovat na individuální přístup 

k nemocným, využívat pozitivně komunikaci a vztah mezi ním a pacientem, pomocí podpůrné 

psychoterapie příznivě ovlivňovat psychické reakce na nemoc, připravovat na bolestivé či 

integritu organismu ohrožující lékařské zásahy, posilovat adaptaci na chronické obtíže  

a spolupráci a dodržování léčby.
21

  

3. Vztah mezi pacientem a lékařem. Vztah lékaře a pacienta podmiňuje komplianci v podobě 

konstruktivní a aktivní spolupráce na diagnosticko-terapeutickém procesu, jehož podstatou je 

především průběh verbální i neverbální interakce zaručující nosné pracovní společenství stojící  

ve službách léčby a zvládání obtíží spojených s nemocí. 

 

Klinická psychologie 

Pokud bychom nevnímali lékařskou psychologii pouze jako psychologii pro lékaře, pak klinická 

psychologie by byla pojmem velmi blízkým. Za součást klinické psychologie jsou považovány i další 

obory, jako je zdravotnická psychologie, zabývající se psychickými kontexty procesu onemocnění a jeho 

léčby, a její podobory jako psychoonkologie, neuroropsychologie, psychosomatický přístup nacházející 

vazby mezi fungováním psychiky a somatickým onemocněním, apod.) 

                                                           
20

 Mann, F., O smrti, cizotě a boji. (1993). In Skála, J. Psychoterapie II. Sborník přednášek. Praha. Triton. s. 24-38 
21

 Srov. Raudenská, J., Javůrková, A. (2011) Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Praha. Grada Publishing. 
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Klinická psychologie se tradičně vyvíjela v těsné blízkosti psychiatrie a pediatrie. Je jednou 

z aplikovaných disciplin psychologie. Aplikuje poznatky o normálním či patologickém fungování lidské 

psychiky, využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, případně psychotera-

peutické postupy ke zlepšení stavu pacienta nebo klienta. 

Cílem klinické psychologie je přispět k celostnímu chápání člověka v kontinuu zdraví a nemoci. 

Také kliničtí psychologové pracují s akutně i chronicky nemocnými v rámci lékařských týmů různých 

odborností, a to diagnosticky a psychoterapeuticky. Klinická psychologie se zabývá psychopatologií, 

specifickými psychickými problémy všech věkových kategorií, kliničtí psychologové se uplatňují také 

např. v předoperační přípravě pacientů, pomáhají překonávat pooperační stavy, podílejí se na kognitivní  

a sociální rehabilitaci po úrazech, jejich nosnou činností je psychoterapie.   

Při uvědomění si průniků lékařské a klinické psychologie není zcela jednoznačné dělení, takže je 

otázkou, zda stavět mezi těmito dvěma obory ostrou hranici. I klinická psychologie využívá komplexu 

poznatků ze všech ostatních odvětví psychologie k účinnému pochopení člověka v roli nemocného a snaží 

se najít nejlepší možnosti, jak mu v jeho nelehké situaci pomáhat.
22

 Kliničtí psychologové se kromě 

psychiatrických léčeben, dětských oddělení nemocnic, psychiatrických oddělení poliklinik stále více 

uplatňují v somatických odděleních nemocnic. Baštecká hovoří o změně úkolů klinických psychologů 

v budoucnu a předpokládá jejich stále větší uplatnění v supervizní péči, krizové intervenci a pomoci  

po katastrofách, tedy též terénní prací.
23

 Tento jev se označuje „outreach“ (přesah se záměrem pomoci).   

 

Psychoterapeutická péče 

Spektrum psychoterapeutické intervence sahá od náhlé krize až k chronickým obtížím 

vyžadujícím dlouhodobý kontakt s pacientem. Samotný psychoterapeutický přístup je většinou eklektický 

a opírá se o různé terapeutické směry a přístupy. Psychoterapie je zaměřená aktivita na pomoc pacientovi 

cíleným a systematickým použitím psychologických prostředků. Podle českého práva podléhá režimu 

zdravotních služeb.   

Psychopatologie je jednou ze základních disciplin psychologie zabývající se duševními 

poruchami, psychickou tísní a abnormálním či maladaptivním chováním. Zahrnuje otázky normality  

a abnormality lidské psychiky a oblastí zájmu této discipliny je popis, třídění, výklad psychických poruch, 

chorobných duševních jevů a abnormalit, vysvětlování příčin vzniku příznaků, jejich klasifikace a jejich 

shlukování do typických syndromů, klinicky rozpoznatelných souborů příznaků. Obecná psychopatologie 

se zabývá poruchami pudů a instinktů, poruchami kognitivních procesů (vnímání, obrazotvornost, 

myšlení, řeč, paměť, pozornost), poruchami vůle a emotivity, poruchami vědomí. Speciální psychopa-

tologie se zabývá nozologickými jednotkami a je základem psychiatrické klasifikace psychických 

nemocí.  

Psychologie zdraví. Podle definice Josepha D. Matarazza je psychologie zdraví „seskupení 

specifických vzdělávacích a výchovných, vědeckých a odborných příspěvků psychologie k podpoře  

a udržování zdraví, k prevenci a léčbě nemocí, k určení etiologických a diagnostických souvztažností 

zdraví, nemoci a příbuzných dysfunkcí k analýze a zlepšení systému zdravotní péče a utváření zdravotní 

politiky.“
24

 Psychologie zdraví má blízko k psychosomatice, zejména ke třetí generaci psychosomatiky, 

vyznačující se experimentálním studiem psychologických jevů úzce spjatých s tím, co se děje v těle 

pacienta. Studuje chování lidí, které má zdravotní důsledky, ať už kladné nebo záporné. 

                                                           
22

 Honzák, R. (2006), Základy psychologie. Praha. Galén. s. 15 
23

 Baštecká, B. (1993). Klinická psychologie v praxi. Praha. Portál. s. 20 
24

 Lindsay, P. (1997), Marks, M. a kol. (2000). Cit. In Baštecká, B. (2003), Klinická psychologie v praxi. Praha. Portál. 
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Cílem psychologie zdraví je vypracovat teorii zdravého chování – co zdraví prospívá a co škodí – 

s použitím znalostí z psychologie, psychosomatiky a lékařské psychologie. Její úsilí je zaměřeno na 

posilování a podporu zdraví. Konkrétně můžeme její cíle shrnout do tří směrů, které uvádí Křivohlavý
25

:  

1. Poznávat a nastolovat zdravotně správné způsoby života – zdravotně nezávadný životní styl  

i zdravotně nezávadné podmínky života. 

2. Brzdit, tlumit a odstraňovat zdravotně nevhodné a škodlivé životní podmínky. 

3. Posilovat a podporovat vše, co zdravý život jednotlivce i společenství podporuje. 

Prvořadým úkolem je podle Seedhouse
26

 to, co vyjadřuje anglický termín „conceiving“, který je 

možno vyjádřit jako snahu pochopit a učinit si představu o tom, co je a co není zdravé pro člověka 

individuálně i společensky. Na to navazuje snaha osvojit si, přivlastnit a zavést ty způsoby žití, které 

podle této představy byly shledány jako dobré a zdraví podporující. Z definice oboru je zřetelný cíl, 

kterým je vypracování teorie zdravého chování – co zdraví prospívá a co škodí – s použitím znalostí 

z psychologie, psychosomatiky a lékařské psychologie.
27

 Psychologie zdraví do sebe pojala prvky 

behaviorální medicíny, zejména tím, že se zaměřuje se na zkoumání salutoprotektivních prvků, jako jsou 

styly zvládání stresu, sociální opora, aktivita, cvičení těla i paměti, duševní hygiena, smysluplnost života, 

důvěra a víra
28

 a behaviorálních patogenů, tj. prvků nezdravého životního stylu. Obor, který se 

s psychologií zdraví prolíná, jen má blíže ke konkrétním etiopatogenetickým aspektům různých 

onemocnění a více řeší vztahy pacient-zdravotník, je psychologie nemoci. Zahrnuje např. psycho-

onkologii, psychologii kardiovaskulárních onemocnění, psychologii osteoporoticky nemocných, psycho-

neuro-imunologii.  

 

Úkol lékařské psychologie při prožívání strachu ze smrti 

Z definičních oborů výše uvedených psychologických věd je zřejmé, že téma smrti a strachu z ní 

do nich vstupuje nikoliv okrajově. Smrt je prapůvodním zdrojem úzkosti. Jsou to postoje člověka  

ke smrti, které ovlivňují způsob zacházení se životem, ovlivňují jeho aktivity, růst, upadání do nemoci  

a způsob jejich zvládání. Nevyléčitelné chronické onemocnění přibližuje člověka k tématu smrti. Strach 

ze smrti se stává temným, rušivým zjevem na okraji vědomí, zformuloval Yalom.
29

 Obranné 

mechanismy, mezi něž patří zejména popření nebo naopak snaha zemřít založená na strachu z utrpení  

a bolesti mohou vyústit do klinických syndromů, které stav nemocného komplikují.  

Pro lékařskou psychologii se otevírá prostor, ve kterém může působit pozitivně i v těchto  

pro pacienta nejnáročnějších situacích. Své místo má v této oblasti ještě skutečnost, že umírání se neděje 

izolovaně, ale následují procesy truchlení, pocity ztráty a zármutku blízkých umírajícímu či zemřelému, 

které závisí na míře citové vazby k němu, na okolnostech umírání a situaci ztráty a na tom, kolik času 

člověk měl na anticipační truchlení. Je známo, že běžný zármutek, se kterým se nepracuje, může přejít  

(u 15 % lidí
30

) v chronickou depresi, úzkostné prožívání, příp. v posttraumatickou stresovou poruchu. 

Přístupy ke všem uvedeným procesům se mnohdy nacházejí mimo rámec formální teorie. Nicméně 

jedním z přístupů uvažujících o kontaktování pacienta na hluboké rovině smyslu jeho individuálního 

života, příp. o práci s pozůstalými, je existenciální analýza. Jako taková může být nápomocná lékařské 

psychologii. Tvoří paralelu s Eriksonovým vývojovým schématem připisujícím poslední etapě života 

člověka – období integrity – úkol, jímž je integrace a akceptace všeho, co v životě bylo, jako důležité  
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a smysluplné cesty, aby mohl člověk vnímat svět jako uspořádaný a srozumitelný, takový, kde věci mají 

své přirozené významy.
31

 

 

Existenciální přístup v psychoterapii 

Existenciální přístup je humanisticky orientovaný směr spojený s daseinsanalýzou a existenciální 

analýzou a logoterapií. Vznik obou se datuje v období po 2. světové válce,
32

 oba se obracejí k lidskému 

bytí a jeho smyslu, otázkám lidského svědomí, zodpovědnosti, osamělosti a intimity. Humanistická 

psychologie je nedeterministická, tj. předpokládá u člověka schopnost svobodné volby a je založena  

na fenomenologickém přístupu, kde fenoménem je to, co se nám zjevuje, co považujeme za dané, aniž 

bychom museli zkoumat povahu jevu nebo schopnost ho vnímat. Za filosofická východiska tohoto směru 

lze považovat zejména díla Sörena Kierkegaarda, Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Logoterapie 

a existenciální analýza se zejména obracejí k tématům smyslem naplněného života a životních motivací. 

Frankl, který stál u zrodu logoterapie, ji vnímal jako na smysl orientovaný poradenský přístup vycházející 

z duchovních zdrojů, který je připraven spolupracovat s tradiční psychoterapií, později jako příspěvek 

k rehumanizaci psychoterapie. Logoterapie byla protikladem a zároveň doplněním Freudovy psycho-

analýzy a Adlerovy individuální psychologie. Frankl se vymezoval především proti redukcionistickým 

tendencím těchto směrů a snažil se je vyvážit rozšířením o "specificky lidskou dimenzi". 

Alfried Längle, který rozvedl Franklovu logoterapii, vychází z existenciálně-fenomenologického 

přístupu k osobě a ptá se, jak může člověk dospět k naplněné existenci. Jako odpověď popisuje čtyři 

základní podmínky lidské existence: Ontologická rovina se zabývá možnostmi přijetí danosti, fakticity 

bytí a podmínek, které přicházejí ze světa. Možnost být zde (das Dasein-Können) znamená říci „ano“  

ke světu a sobě v něm. Axiologická rovina se zabývá tím, jak člověk může najít hodnotu svého života, 

jak prožívá základní aspekty života a jak vnímá své životní síly a jak se chce přiklonit k tomu, co může,  

a zda nečiní něco, co nechce (das Wertsein-Wollen). Rovina etická se zabývá tím, jak si člověk sebe sám 

cení, zda žije autenticky, a tím, zda smí být takovým, jaký je (das Sosein-dürfen). Jde tedy o souhlas se 

sebou samotným. Rovina osobně-existenciální se zabývá tím, jak najít a naplnit smysl ve svém životě, 

jaký má člověk být, aby jeho život měl smysl, jak se nechat oslovit požadavky situace.
33

 Tyto motivace, 

jejich obsah a následnost, mohou být podkladem pro lékařskou péči o vážně nemocné. Jejich porozumění 

je předpokladem též pro vlastní prožívání úzkosti, hranice, přijetí, smyslu života, odloučení, izolace  

a smrti.  

Kolem čtyř velkých témat lidského života, kterými jsou smrt, svoboda, existenciální izolace 

(osamělost) a nepřítomnost smyslu je uspořádána kniha I. D. Yaloma Existenciální psychoterapie. Autor 

se v ní zabývá významem všech těchto čtyř témat a ukazuje, jaký typ konfliktu vzniká při konfrontaci 

člověka s nimi. Ukazuje se, že tato existenciální témata se prostupují. Poznání jejich projevů v lidské 

osobnosti a psychopatologii naznačují, do jaké míry může jejich znalost posloužit v péči o lidi, jejichž 

utrpení souvisí s těmito pilíři jejich existence.  

Prvým a nejrozsáhlejším tématem je strach ze smrti. Lidé se mu brání a procházejí v čase etapami, 

které popisuje Kübler-Rossová.
34

 Podařilo se jí tyto etapy popsat tak, aby bylo srozumitelné chování 

člověka v době, kdy je se svou smrtí konfrontován.  
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Pacienti mohou strach ze smrti prožívat rozdílně. Objevují se různá pojmenování, jako např. strach 

z konečnosti, smrtelná hrůza, křehkost bytí (Jaspers), děs z nebytí (Kierkegaard), nemožnost dalších 

možností (Heidegger) nebo ontologické úzkosti (Tillich). James Diggory a Doreen Rothmanová požádali 

velký vzorek (N = 563) lidí z celkové populace, aby uspořádali podle důležitosti několik důsledků smrti.  

Podle klesající četnosti výskytu to byly tyto obavy:  

1. Má smrt způsobí žal mým příbuzným a přátelům. 

2. Všechny mé plány a projekty skončí. 

3. Proces umírání může být bolestivý. 

4. Už nebudu moci dále nic prožívat. 

5. Už se nebudu moci starat o ty, kdo jsou na mně závislí. 

6. Bojím se, co by se se mnou mohlo stát, existuje-li život po smrti. 

7. Bojím se, co by se po smrti mohlo stát s mým tělem. 

  

Jacques Choron prozkoumal hlavní filozofické názory na smrt a dochází k podobnému členění. 

Rozlišuje tři druhy strachu ze smrti: 1. co přijde po smrti, 2. „událost“ umírání a 3. ukončení bytí.  

Z těchto jsou první dva, jak zdůrazňuje Robert Kastenbaum, obavy související se smrtí.  

Zdá se, že je to právě ten třetí strach, „ukončení bytí“ (zničení, vyhynutí, sprovození ze světa).
35

  

Kierkegaard jako první jasně odlišil strach a úzkost (děs); dal do protikladu strach, jenž je strachem  

z něčeho, a děs, jenž je strachem z ničeho – „nikoli“, jak ironicky poznamenal, „strachem z nějakého nic, 

se kterým by člověk neměl co do činění“. Člověk se děsí, neboli má úzkost z toho, že sám sebe ztratí  

a stane se nicotou. Tato úzkost se nedá lokalizovat, slovy Rollo Maye: „Útočí na nás ze všech stran 

najednou.“ Strachu, který se nedá ani pochopit, ani lokalizovat, se nelze postavit, a tudíž se stává ještě 

strašnějším: plodí pocit bezmoci, který nevyhnutelně vyvolává další úzkost. Freud, který se domníval,  

že úzkost je reakcí na bezmocnost; napsal, že úzkost „je signálem oznamujícím nebezpečí“ a že člověk 

„očekává nástup bezvýchodné situace“. 

Jak můžeme s úzkostí bojovat? Tím, že ji přesuneme z ničeho na něco, zní odpověď. Toto měl 

Kierkegaard na mysli, když řekl: „To nic, jež je objektem děsu, se jaksi stává stále více něčím.“ Toto má 

na mysli Rollo May, když říká, že „úzkost usiluje stát se strachem“. Dokážeme-li přeměnit strach  

z ničeho na strach z něčeho, můžeme zahájit nějakou kampaň na vlastní obranu – tj., můžeme se oné 

obávané věci vyhnout, vyhledat proti ní spojence, vymyslet tajemné rituály na její usmíření nebo napláno-

vat systematickou kampaň na její detoxikaci.
36

  

Shrneme-li nejdůležitější, co se vztahuje k závěrečným etapám života člověka, je zřejmé, že lidé 

na prahu smrti potřebují udělat rekapitulaci života a také o smrti mluvit. Nezřídka však chybí odvaha 

otevírat toto téma před těmi, kteří se snaží umírajícího uklidňovat a toto téma odsouvat. Arteterapie může 

prostřednictvím málo strukturovaných obrázků napomoci potřebné téma externalizovat.  

Následuje ukázka studentské úvahy ze semináře v oboru Etika v sociální práci nad jedním 

z obrázků Huptychovy sady projektivních koláží, která byla zaměřena na existenciální přístup k tématu 

smrti. Téma smrti není na obrázku prvoplánově zobrazeno, přesto vybraný obrázek nabízí podněty 

k zamyšlení nad životem člověka. Jeho popis představuje jen jeden z možných výkladů podobně jako je 
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to v životě, kdy se setkáváme s mnoha různými podněty a podle životní situace, ve které se nacházíme,  

na ně reagujeme. První část obsahuje popis obrázku a z něho vyplývající otázky, druhá se překlápí  

do příběhu umírajícího krále Davida.   

 

 

 

Popis: V dolní části obrázku vidíme bludiště ve tvaru kruhu. Toto bludiště zabírá jednu třetinu 

celé koláže. V bludišti můžeme jasně pozorovat jednotlivé kruhy, které jdou s obvodem kruhu a zmenšují 

se. Kruh jako symbol času, jeho ubývání či naplňování je též symbolem života člověka. Kruhy pak 

mohou naznačovat jednotlivé etapy v lidském životě. Těchto kruhů jako etap života, které přecházejí 

v další kruhy, je na obrázku sedm. Sedmička je číslovka plnosti, naplnění života, tedy dosažení 

stařeckého věku. A o tom dále vypráví i tento obrázek.  

Ve středu kruhu je hlava muže, starce vysokého věku, který prošel bludištěm života, mnohými 

jeho etapami až do požehnaného stáří. Stařec je vrásčitý, s dlouhými vousy a vlasy. Jako pokrývka hlavy 

mu slouží listí. Mohl by to být i vavřínový věnec? 

Z hlavy starcovy vychází strom. Je to strom zimní, listí na něm opadalo. Tak jako se střídá 

koloběh jara (narození, mládí), léta (vrchol života), podzimu (stárnutí) a zimy (umírání, odpočinek),  

tak vypovídá obrázek, že stařec se přiblížil ke své smrti a je si této skutečnosti vědom. O tom usuzujeme 
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ze spojení hlavy starce a stromu vyrůstajícímu z ní jako proud myšlenek. Stařec tedy ví, že se blíží jeho 

konec, věčný odpočinek, jeho strom je stromem v zimě. I zimní strom je symbolem života, věčnosti  

a znovuzrození, je také symbolem celistvosti člověka. Tak jako strom se znovu rodí do jara, možná  

i stařec věří, že tento život neskončí navěky a že znovu bude moci žít, i když jinde a jinak.  

Na co stařec myslí v čase, kdy se přibližuje vlastní smrt? Co vychází z jeho mysli? Ve stromě 

vyrůstajícím z hlavy starce, se objevuje osm tváří. Tyto tváře jsou všechny ženské. Že by to byly ženy, 

které starci nějak zkřížily život, ženy, které měl rád či dokonce je hluboce miloval? Vzpomíná na ně?   

Na obrázku jsou ještě dva zvláštní motivy: lev a smrtka. Oba tyto motivy stojí na bludišti života  

a oba dva směřují svůj krok do středu bludiště – k hlavě starce. Lev je symbolem krále či moci a síly. 

Stařec je obrácen hlavou právě k tomuto lvu, zatímco od smrtky se odvrací, jakoby tím vyjadřoval,  

že chce ještě žít, že chce zpět svou sílu a moc muže. Lev má lidskou hlavu, hlavu mládence. Zdá se,  

že je to sám stařec ve svém mládí. Smrtka drží v levé ruce šíp, kterým míří na starce, aby ho jím zasáhla. 

Tento šíp je nejspíše smrtící. Smrtka je pod pláštěm nahá. Nahota může symbolizovat smysl lidských 

statků. V Bibli je řečeno, že člověk je prach ze země a v prach se jednou také obrátí. Člověk se do tohoto 

světa rodí nahý a ať je v životě král či chudák, přesto jednou přijde smrt, ve které jsou si všichni rovni. 

Přesto i smrtka na obrázku má plášť, tedy něco, co jí patří. Je vyobrazena jako vychrtlý, velice starý muž. 

Zatímco v levé ruce drží onen šíp, jehož hrot směřuje na starcovu hlavu, v pravé ruce drží kruh, symbol 

naděje, koloběhu života a věčnosti. 

Pozadí obrázku tvoří prázdná pustá zem a obloha. Nic z toho však nemá svou pravou barvu, vše je 

laděno do ponurých šedých tónů zimy. Přesto je tento odstín šedi nazelenalý, což evokuje přítomnost 

naděje. Na obrázku se objevují dvě tváře, které mají barvu: lidská tvář, kterou má lev, je zabarvena  

do modra. Barva dobré vůle, spravedlnosti, věrnosti a důvěry. Druhá barevná tvář se objevuje na stromě. 

Je jí jedna z osmi žen, které se starému muži nejspíše objevují v mysli. Tato žena je zde vykreslena 

v přirozených lidských barvách a tím v obrázku vskutku vyniká. Pravé lidské barvy svědčí o jejím 

významném postavení v životě starce. Je to první či poslední žena v jeho životě?  

Shrneme-li stručně dění na obrázku, pak hlavním motivem obrázku je stařec, který po dlouhém 

naplněném životě očekává svou smrt. Přesto se od smrtky odvrací a hledí směrem ke lvu, symbolu síly  

a mládí. Ve starcově mysli se objevuje zimní strom, na němž jsou obličeje žen. Vše ponuré, připravené  

na smrt. Z toho lze vyvozovat, jak těžké pro jednotlivce je připravit se, zvládat etapy svého umírání  

a podívat se své smrti tváří v tvář.  

 

Příběh krále končí  

Další úvahy o umírání se v seminární práci zkonkrétnily na příběhu biblického krále Davida: 

Stařec může být vnímán jako známý biblický král David. Této myšlence napomohla skutečnost, že obrá-

zek využívá mnoho židovských motivů: číslo sedm – plnost, kruh – symbol věčnosti a času, šíp, 

starodávný symbol průniku, dlouhý vous je typicky židovský. Krále Davida, který kraloval po Saulovi  

na východě v Judském království kolem roku 1000 př.n.l., popisuje Bible jako krále věrného Bohu  

a spravedlivého k lidem, který zemřel pokojně ve stáří. Lvem, ke kterému na obrázku hledí, je tedy  

on sám, král. Modrá hlava mladíka na místě hlavy lva, může být jeho podoba v mládí. Modrá 

nepředstavuje pouze sen, jakým by král David chtěl opět být, ale také je symbolem vlastností jemu 

vlastních, tj. spravedlnosti a oddanosti Bohu. Král David však ví, že ztrácí sílu a umírá.   

David byl králem, o kterém to víme, měl osm manželek: Míkal, Abigail, Bat-šebu, Achínoamu, 

Maaku, Chagítu, Abítalu a Eglu. Která z nich mohla být tou, jejíž tvář je vyobrazena v lidských 

pleťových barvách? Bat-šeba? Možná David vzpomíná na čas, kdy ji poznal poprvé. Viděl ji nahou. 

Tehdy byla ještě manželkou Uriáše Chetity. Pozval ji do svého paláce, kde s ní spal. Jelikož nedlouho 

poté zjistila, že je s králem Davidem těhotná, král přikázal návrat Uriáše, aby mohl být se svou ženou,  

aby se na to nepřišlo. Jenže Uriáš byl věrný zákonům, odmítl se svou ženou spát, jinak by byl nečistý  
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pro svatou válku. David proto zařídil, aby vojáci dali Uriáše v bitvě do první fronty, kde s největší 

pravděpodobností zahyne. Tak se také stalo. Bat-šebu si vzal k sobě za svou manželku, protože již spolu 

čekali královského potomka. Tak se všechno stalo, avšak novorozený první syn zemřel. Dle biblického 

příběhu to byl Boží trest za spáchané těžké hříchy. Bat-šeba poté znovu otěhotněla a přivedla na svět králi 

druhého syna, známého Šalamouna. Ten nastoupil po Davidovi na trůn a Judské království ještě více 

upevnil.   

Příběh krále Davida pomalu končí. Dožil se dle Bible sedmdesáti let, tedy došel plnosti života zde 

na zemi, což vyjadřuje i bludiště na obrázku. Čtyřicet let kraloval nad Judejci. Předpokládáme, že David 

na obrázku ve své mysli rekapituluje svůj život a připravuje se na smrt. Strom a ženy takové obsahy 

nesou. Dle jeho víry je zde stále naděje, že nezemře navěky. Tuto naději vyjadřuje i symbol kruhu, který 

nese smrtka v pravé ruce, aby ho mohla Davidovi předat.  

V posledních chvílích svého života řeší David spory o následnictví trůnu. Jelikož měl mnoho 

synů, kvůli nástupnictví, které však přislíbil mladičkému Šalamounovi, nakonec byla i bratrovražda.  

Bat-šeba v těchto posledních chvílích klečela u Davidova lůžka, byla s ním, věrna i v této chvíli. Jistě mu 

byla oporou. David si nechává zavolat jednoho ze svých synů, Šalamouna.  

Jedna z dalších verzí, která při prohlížení obrázku napadne, je možnost, že lvem nemusí být nutně 

pouze sám král David (i když v našem příběhu si ho tam ponecháváme), ale mohl by to být i jeho syn 

Šalamoun, se kterým je v posledních chvílích svého života. Šalamoun jako budoucí král, moudrý, 

spravedlivý a věrný Bohu, jemuž postavil chrám v Jeruzalémě. Kdyby byl na obrázku jako lev nakreslený 

Šalamoun, obrázek by vyjadřoval poslední rozhovor Davida krále právě s tímto svým synem. Co se tedy 

událo v posledních chvílích? Co David vyslovil na konci svého života? Pro dokreslení celého příběhu  

na obrázku uvádíme zde pár veršů z Bible, která tento příběh krále podává: 

Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi:„Odcházím cestou všeho 

pozemského. Ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho 

cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, Jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, 

A tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. A Hospodin splní své slovo, které 

mi dal: Budou-li tvoji synové dbát na svou cestu tak, aby chodili přede mnou věrně celým srdcem a celou 

duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník z tvého rodu.“ (1 Kr 2, 1-4) 

Král David do těchto několika veršů vkládá svou životní moudrost, kterou se naučil ve svém 

životě. Klade důraz na rozhodnost v životě a mužnost. Nabádá Šalamouna, že pokud bude dodržovat Boží 

zákony, milovat svého Boha, Bůh mu za to požehná ve všem, co bude dělat. Šalamounovi tedy jeho otec 

na konci svého života předává poselství naděje, že jejich království, ač bylo poměrně maličké a muselo 

v dějinách stále čelit (někdy s úspěchem, jindy bez úspěchu) útokům z okolních království, nebude 

vyhlazeno. A tak se i stalo.  

 

David v nás 

Tak jako řeka teče od pramene a postupně nabírá síly, zvětšuje se, až snad jednou dosáhne oceánu, 

tak také lidský život má svůj počátek, děj i svůj konec. Podobně se zpívá v písni Voskovce a Wericha 

„Život je jak náhoda“: „Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje – někdo dříve  

a někdo později. Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději.“ 

Vrátíme li, se k muži Davidovi na obrázku, vidíme, že na obrázku je všude zima, blíží se konec. 

Každý člověk, pokud je zdráv, preferuje život před svou smrtí. Možná i David by chtěl žít o trochu déle, 

obrací se ke svému mládí, ke lvu – králi. Chtěl by být oním lvem plným síly, avšak smrt se k němu blíží,  

i když se od ní odvrací a snaží se jí nevšímat. Přesto Davidova hlava je na obrázku vykreslena jako hlava 

starce vysokého věku, který je uprostřed bludiště svého života, ale v cíli. Ačkoliv svou smrt očekává, jeho 

pohled je pohledem zachmuřeného vrásčitého starce, přesto nevnímáme v jeho výrazu zoufalost, beznaděj 

a smutek.  
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A tak se zde otevírá otázka připravenosti na smrt. Jaké byly poslední chvíle Davidova života?  

Ve svých myšlenkách se vrací ke svým nejbližším. Neřeší prohrané či vyhrané války, ale řeší vztahy.  

Při rekapitulaci života, jakými uličkami člověk prošel, koho tam potkal, kdo mu pomohl, kdo ovlivnil, 

komu vykouzlil úsměv na tváři, nebude se pravděpodobně trápit s nezdařilostí svého života.  

 

Závěr 

Společné všem klinickým oborům je nezbytné setkání se s tématem smrti. Pro studenty těchto 

oborů je užitečné přistupovat k němu beze strachu a v dostatečné hloubce se učit chápat toto téma 

v kontextech pacientova života. Závěrečná ukázka vybrané části seminární práce postupuje od prostého 

popisu obrázku na obecné rovině k jeho zkonkrétnění v příběhu krále. Tato úvaha rozšiřuje pohled  

na odchod ze života o další kontexty, jimiž je víra, starost o pokračování vlastních plánů a projektů, 

loučení se s blízkými a předání jim nějaké nejcennější zkušenosti. Inspiračním zdrojem byla sada 

projektivních koláží M. Huptycha používaná v  arteterapeutických přístupech zaměřených na existen-

ciální analýzu.     
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Konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století 

Štefan Medzihorský 

 

   

Vysoká škola aplikované psychologie ve spolupráci s trenéry sociálně psychologického výcviku 

(SPV) a Českou asociací psychologů práce a organizace uspořádali konferenci s mezinárodní účastí 

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK (SPV) PRO 21. STOLETÍ. Uspořádali ji na počest 

významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové CSc.  

Celodenní konferenci na VŠAPs 19. října 2017 lze považovat za velmi úspěšnou. Účastníci 

zaplnili prakticky celou aulu a v průběhu paralelních odpoledních workshopů i čtyři učebny. 

Motivační zahájení přednesl rektor VŠAPs, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský a host doc. Mgr. 

Elena Lisá, PhD., děkanka Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Představili výsledky společného 

výzkumu, zaměřeného na zjištění požadavků zaměstnavatelů na kompetence absolventů vysokých škol  

v ČR a SR. Pro zainteresované nebylo překvapením, že z pěti nejčastějších požadavků byly čtyři z oblastí 

sociálně psychologických dovedností. Údaje tak dokládají skutečně praktickou potřebu sociálně 

psychologických dovedností ve většině oborů. 

V úvodu odborný garant konference doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., obeznámil účastníky 

s programem a posláním konference. Celý průběh moderovali PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. a PhDr. 

Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., pedagogové VŠAPs. 

Konferenční příspěvky vystupujících ukázaly široké možnosti uplatňování SPV. V hlavní, 

dopolední části, vystoupili tito odborníci: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. a Mgr. Ivo Jupa (Počátky 

osobnostní a sociální výchovy v ČR); doc. PhDr. 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) a PhDr. Mgr. Štefan 

Medzihorský (Výcvik asertivity jako osvobozování člověka). 

Příspěvek prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. (doc. Soňa Hermochová a SPV) byl prezentován 

z videozáznamu.  

Rozhovor s doc. PhDr. Soňou Hermochovou, CSc., který provedli velmi zasvěceně oba 

moderátoři, byl pro účastníky značným přínosem, jak upřímností, tak nevšedními příběhy ze života  

a práce oslavenkyně. 

Laudatio k osobnosti doc. Hermochové, které napsal dlouholetý pedagog VŠAPs prof. PhDr. 

Jaromír Janoušek, DrSc., přečetl PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský. Následně účastníci konference uctili 

minutou ticha památku profesora Janouška, který zemřel 10. října 2017. 

Odpoledne program konference pokračoval paralelními workshopy ve čtyřech sekcích:  

A/ SPV v pedagogické a školské praxi  
Workshop vedl PhDr. Václav Holeček, Ph.D. Jeho součástí byly tyto příspěvky: 

 PhDr. Václav Holeček, Ph.D. – Vliv sociálně psychologických her na úroveň sebepoznání  

a sebepojetí žáků základní školy 

 Mgr. Ivo Jupa – Dokážu to! SPV do škol  

 

http://www.psychologieprace.cz/
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Doc. PhDr. Soňa 

Hermochová, CSc. 
 

 
 

Česká psycholožka  

Soňa Hermochová oslavila 

v roce 2017 významné životní 

jubileum, ke kterému  

jí srdečně gratulujeme. 

B/ SPV v manažerské/pracovní oblasti  

Workshop koordinovali PhDr. Božena Jiřincová a PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 

Své příspěvky přednesli: 

 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 SPV  

C/ SPV v manželství a partnerských vztazích  

Workshop vedly PhDr. Vendula Junková a Mgr. Hana Boháčková. Svůj příspěvek přednesla: 

 PhDr. Marcela Škábová – Budování identity  

Do programu tohoto workshopu byl zařazen výběr technik SPV z publikací doc. PhDr. Soni Hermo-

chové, CSc., které předvedly studentky VŠAPs: Eliška Himmlová, Barbora Puhlíková, Miroslava 

Lustyková a Lada Švorcová. 

D/ Dialogické jednání a další aplikace SPV  

Workshop vedl prof. PhDr. Ivan Vyskočil se studenty DAMU a aktivně se do něj zapojila nečekaně 

velká skupina pedagogů a studentů VŠAPs. Pro zúčastněné byl workshop odborně i lidsky 

výjimečným zážitkem. 

Závěry konference ukázaly mimořádnou potřebu SPV v současnosti a umožnily formování vize 

uplatňování SPV ve 21. století. Výstupem  konference bude recenzovaný sborník v elektronické podobě. 

 
 

Medailonek Doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. 

 

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc, vysokoškolská pedagožka a zakladatelka hnutí sociálně 

psychologického výcviku, působí jako docentka na Vysoké škole aplikované psychologie od jejího 

založení. 

Její otec, významný psycholog prof. Jan Doležal, který ji inspiroval 

k profesní dráze, se zabýval experimentální psychologií, psychologií 

práce a hygienou duševního života.  

Doc. Soňa Hermochová dlouhodobě působila na katedře psychologie 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnovala se praktickým 

aplikacím sociální psychologie, což byl v tehdejším Československu 

netradiční směr. V druhé polovině 60. let se zasloužila o zavedení 

předmětu sociální psychologie do výuky a jeho propojení s praxí. Podílela 

se na výuce sociální psychologie a jejím zavádění do mnoha oblastí, 

jakými jsou obchod, nápravná výchova a penologie, působení sociálních 

kurátorů, manželské a předmanželské poradenství a práce s ženami, 

zvláště s matkami. Podstatně přispěla k rozvoji těchto aplikací i jejich 

teoretických základů a k praktickému zaměření studia psychologů.  

Odborně čerpala i ze stáží v USA v r. 1966, které absolvovala v období 

významného rozvoje skupinových metod. Její výzkumná a pedagogická 

činnost byla rovněž spojena s uvedenými směry, jež vycházely z osobní 

prožitkové zkušenosti. V roce 1996 spoluzaložila Asociaci trenérů 

sociálně psychologického výcviku (SPV) a stala se její čestnou 

předsedkyní. Podílela se na koncepci a realizaci množství seminářů  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermochova_detail.jpg
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a tréninků pro psychology, pedagogy a další zájemce. V roce 1970 jí však byl vysloven zákaz 

pedagogické činnosti. 

Po sametové revoluci Soňa Hermochová působila v letech 1991 – 1997 jako vedoucí katedry psychologie 

FFUK a v letech 1994 – 2000 byla rovněž proděkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  

pro zahraniční vztahy. Po roce 1990 založila českou pobočku Partners for Democratic Change. 

Aktivně se angažovala také v projektu „Dokážu to!“, ve kterém se věnovala aplikaci sociálně 

psychologických výcvikových metod do výchovně vzdělávací oblasti: osobnostní a sociální výchova. 

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. je autorkou mnoha publikací. Šest obsáhlých svazků jejích učebních 

textů z osmdesátých a devadesátých let bylo rychle rozebráno. Významným přínosem jsou i její publikace 

např. Hry pro život (I., II., 1994) a Hry pro dospělé (2004), Teambuilding (2006), Hry pro rozvoj 

skupinové spolupráce (2014).  

Doc. Hermochová je od r. 2009 členkou pedagogického sboru VŠAPs. Její přínos pro širokou oblast 

sociálně psychologického výcviku, založeného na teorii sociálního učení je mimořádný. Mnoho 

následovníků, z nichž velká část jsou jejími žáky, rozvíjí praktickou aplikaci metod SPV v dalších 

oborech, jako jsou podnikání, management, personalistika a interkulturalita. 

 

 

 

MONOGRAFIE APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 

 

V listopadu 2017 vyšla v nakladatelství Grada publikace „APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE“  

(ISBN: 978-80-271-0187-0) autorského kolektivu, ve složení: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.; 

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský; prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.; doc. PhDr. Soňa Hermochová, 

CSc.; PhDr. Jana Vaňková, Ph.D.; Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc.; PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.  

a Mgr. Pavel Sládek Ph.D.   

Autoři, vysokoškolští pedagogové z VŠAPs, se v monografii zaměřují především  

na oblast psychologických disciplín, personalistiky, marketingu, zdravotnictví, 

školství a dalších. Aplikovaná sociální psychologie má vedle svého praktického 

významu velký přesah do výchozích teoretických disciplín, kterým umožňuje zpětnou 

vazbu. Podílí se tak díky své různorodosti a multidisciplinaritě na utváření soudobých 

paradigmat. Přínosem aplikované sociální psychologie je flexibilita a rychlost,  

se kterou je možné aplikovat obecné poznatky na nové situace a okolnosti, s nimiž  

je nutné se vypořádávat v 21. století. Publikace se věnuje mnoha aktuálním 

problémům, například: 

 krize, stres a jeho zvládání, lidské zdraví, lékařská psychologie a etika 
 pracovní výkon a jeho hodnocení, problematika volby povolání a výběru zaměstnanců, psychologie 

práce a organizace, psychologie trhu 
 sociálně psychologický výcvik a jeho výzvy pro 21. století 
 systemická psychologie, terapie, poradenství a management 

 

AUTOGRAMIÁDA publikace se za účasti všech autorů konala 

v Podnikatelském institutu PYRAMIDA v Praze 5, Jinonice, Karlštejnská 30, 

ve středu 6. prosince 2017 od 18:00 hodin. 

Publikaci Aplikovaná psychologie si lze zapůjčit nebo zakoupit s 30% slevou 

v knihovně VŠAPs v Terezíně.  
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