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Milé kolegyně, kolegové, studenti i budoucí zájemci o studium, přátelé z řad 
veřejnosti, kteří máte zájem o problematiku aplikované psychologie. 
Začátek jara nás vždy překvapí svou náhlostí, květem, který je prapříbuzně spjatý se slovem 
svět, světlo. Více světla, to byl ostatně i požadavek osvícenství, které se ale příliš orientovalo na 
racionalitu, a to na úkor citu.  
Přejeme Vám všem, kteří budete skládat zkoušky, ať na vysoké škole, nebo jen zkoušky, které 
před nás klade všední každodennost, abyste vždy dobře zvažovali míru racionality ve svém 
jednání a chování v poměru k citu.  
V roce 1998 se v Jižních Čechách uskutečnil výzkum rolníků, kteří se v rámci restituce vrátili na 
svá pole a pokusili se opět navázat na zpřetrhanou tradici, kterou spustila kolektivizace. 
V rozhovorech se starými  rolníky se dostali k tomu, co je vlastně pro rolníka „zázrak“. Rolníci 
vytýkají městským lidem především povrchnost, honbu za nicotnostmi, které jsou 
dramatizovány, pokládány za něco důležitého, a ve své podstatě jsou malicherné. Proto 
městský člověk podle nich tak často se slovem „zázrak“ spojuje něco okázalého, ohromujícího, 
co je na povrchu. Pro rolníka jsou „zázrakem“ často prosté věci, odehrávající se každý den 
kolem nás, s pokorou před přírodou, ve smyslu daru života. Ten není považován za 
samozřejmý, ale pociťuje za něj vděčnost. „Zázrak“, to je něco „za zrakem“.  

Nebuďme proto příliš předmětní, věcní…. Život je jako ornament – začíná tam, kde končí.  
Květ je krásným ornamentem, přečtěte si jej!  

V Newsletteru č. 10 Vám přinášíme opět aktuální informace ze života a dění na VŠAPs 
v Terezíně. Protože bylo uplynulé období opravdu bohaté na mimořádné konference, další 
významné akce a společenská slavnostní setkání. V tomto vydání naleznete také mnoho 
fotografií. 
V úvodu se můžete pozastavit nad mnohokráte vyslovovaným slovem PRAVDA, které dokáže, 
pokud se někdo domnívá, že je vlastníkem pravdy, zničit vztahy a vyvolávat konflikty. V další 
části opět naleznete pokračování metalogů G. Batesona a článku o problémech Osamělosti. 
Pokračujeme již poslední, čtvrtou částí článků o Průmyslu 4.0, aktuálně o trendech ve 
vzdělávání. Začíst se můžete do příspěvků o charakteristických znacích manipulátorů, o lžích 
a psychopatech a mnoha dalších. Tak, jako již tradičně, doporučujeme nejen pro studenty 
nové knihy, publikace a články k přečtení. 
Přejeme Vám  klidné a slunečné dny prožité v pohodě a přátelství! 

- redakce -  
 

Redakční rada Newsletteru pracuje ve složení: 
- PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., předseda               
- Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.  
- PhDr. Jana Vaňková, Ph.D. 
- PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.  
- Renáta Šťasenková  
Zájemci o pravidelné zasílání Newsletteru  
se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na www.vsaps.cz. 

Vysokou školu aplikované psychologie najdete také na Facebooku. 
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NEBEZPEČÍ PRAVDY, KTERÁ (Z)VÍTĚZÍ 
 

„Pravda vítězí“, proklamace, kterou všichni známe nejen z vlajících symbolů,  
je každému blízká. Máme pocit, že se jedná o naši zásadní potřebu. Lidé potřebují něco 
jistého, definitivního a nesporného, zejména v dobách proměnlivostí a nestálostí. Jenže 
s tímto požadavkem je spojeno velké nebezpečí. Satirik Ivan Steiger kdysi namaloval výstižný 
kreslený vtip: proti sobě jedou na koních dva zbrojnoši s napřaženými kopími, na jejichž 
vrcholcích se třepotají vlaječky. Na jedné z nich je nápis „Pravda vítězí“ a na druhém 
praporku „Die Wahrheit siegt“ (tj. pravda vítězí). 

Žijeme v jazyce, jazykujeme, pravda je v jazyce, ne někde vně, kde ji uvidíme. Viděl 
někdo někdy PRAVDU? Ve sporech obvykle mluvíme o pravdě v regulativním smyslu, což 
předpokládá, že máme představu o tom, CO PRAVDA JE, o co usiluje a čeho musí dosáhnout.  
Jaké má však ničivé následky? V každém případě se vždy vychází z nějaké věčné pravdy, 
kterou vidíme někde na obzoru. A pokud k tomu dodáme nutné normy, jde o skrytý nátlak, 
aby se jí jiní lidé podřídili. Kolem nás je vždy hodně lidí, kteří potřebují dogmata, která jim 
říkají, co mají říkat a slyšet. S těmito lidmi nelze vést dialog, protože již vše vědí a znají. Jsou 
to, lze říci monotanečníci, s nimiž nikdo nemůže vést dialog, ani tanec, protože druhé vůbec 
nepotřebují, nebo jen k tomu, aby je přesvědčili o své pravdě.  

Aby se nakonec rozhodlo o otázce, kdo má pravdu, tak se nenávidí a zabíjí. Zrůdnost 
fanatické intolerance se snad nejnázorněji ukazuje skrze analýzu klasického slovního obratu 
všech fanatiků, totiž že zvítězit a „pravdu prosadit“ nutno za „každou cenu“. 

Stačí nahlédnout na běžný spor mezi partnery. Hádající se manželé se přou o to „kdo 
má pravdu“. Pokud jeden zvítězí jako držitel pravdy, nevyhrál, prohráli oba.  

Pokud ale chápeme pravdu jako důvěru, kterou projevujeme jeden vůči druhému, 
pak mohu přijmout to, co druhý člověk říká, protože jsme si navzájem věrní. Už neexistuje 
otázka kdo má pravdu a kdo lže. 

Když budeme chápat Pravdu jako něco neuchopitelného, jako například město, 
můžeme si vzájemně pouze POPISOVAT, jak jej vidíme a vnímáme – mít své mapy města.  
Ale mapa Prahy není nikdy Praha. Každý má svou mapu, a pokud ji přijmu jako jinou mapu, 
jiné vidění města, jsem obohacen o vidění JINAK.   

Mluvit o PRAVDĚ je vždy vyzvání k válce. 
Pokud ale budeme hovořit o pravdivosti (nesmíme zapomínat, že Pravda je v jazyce 

nevyjádřitelná), nevytváříme konflikt, ale zmnožujeme odlišné pohledy. Vždy máme co do 
činění s jazykem, ne s realitou. A časté tvrzení, že se jedná o „soulad s realitou“, stalo se to a 
to, tak to nejsou vlastnosti ani jazyka, ani reality (co to je?). Kýžený soulad je vždy výsledkem 
nějaké dohody, kulturní, jazykové či vědecké. A jako rozlišovací znamení, abychom poznali, 
kdo mluví pravdu, když už ji někdo chce slyšet, tak musíme mít nad hlavou svatozář.   

Jistota absolutna, která má poskytovat člověku oporu, představuje něco velmi nebez-
pečného, co jej zcela zbavuje odpovědnosti za vlastní vidění světa. Kolik lidí, tolik světů.  

Pravdivost nevítězí – pravdivost je akceptace druhého. Ostatně, není lepší mít v ruce 
například tři mapy než pouze JEDNU?  

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

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům 
vysokoškolskou kvalifikaci k aplikaci psychologie a dalších 
společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti manage-
mentu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími  
a zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České 
republice, tak ve světě. 

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a inter-
kulturní management možnost studia aplikované psychologie.  
Studium probíhá následujícími formami:  
 Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. 

Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožňují studentům získat i prak-
tické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními 
zaměstnavateli už v průběhu studia. 

 Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. 
Studium je rovněž tříleté, probíhá z větší části distanční 
formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato 
soustředění se konají výhradně v mimopracovní době, 
především o víkendech. Studující v kombinované formě 
studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, 
dostupné v  e-learningovém prostředí  VŠAPs, které jim při 
studiu pomáhají a nahrazují část kontaktu s vyučujícími.  

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

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs:  
 Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi a poradenství. 
 Koordinátor, realizátor a lektor vzdělávacích projektů (i pro příslušníky jiných 

národností). 
 Manažerské pozice, především HR manažer (po získání praxe). 
 Odborný pracovník ve veřejné a státní správě, na úřadech práce a v orgánech krajů, 

měst a obcí. 
 Odborný pracovník v organizacích neziskového sektoru a sociálních služeb. 
 Specialista ve výrobních, obchodních, distribučních a vzdělávacích společnostech.   
 Odborný pracovník na další formy spolupráce s jednotlivci i týmy z jiných zemí a kultur. 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VŠAPs:  
Přijetí ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. se řídí podle § 48 a § 49 
Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  
o vysokých školách). 
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Podmínky přijetí k bakalářskému studiu: 
 Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání 

zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního 
vysvědčení). 

 Podání platné přihlášky ke studiu: on-line nebo prostřednictvím přihlášky ke stažení na 
www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni/.  

 Včasné uhrazení administrativního poplatku 400,- Kč. 
 Zaslání strukturovaného životopisu – formulář Europasu www.vsaps.cz/prijimaci-rizeni/ 
 Zaslání motivačního dopisu / žádosti o přijetí – uveďte své důvody ke studiu na Vysoké 

škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4). 
Průběh přijímacího řízení: 
 Přijímací řízení probíhá na VŠAPs bez přijímacích zkoušek, na 

základě hodnocení předložených dokumentů. 
 O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, 

odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
rektorem pověřená komise, složená ze tří akademických 
pracovníků VŠAPs, která předkládá své rozhodnutí ke 
schválení rektorovi VŠAPs. 

 Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů  
a náležitostí (viz výše) spojených s přihlášením ke studiu na VŠAPs. Vyrozumí uchazeče  
o výsledku do 30 dnů od aktuálního dne uzávěrky přihlášek ke studiu na VŠAPs. 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:  
 Rektor VŠAPs vyhlásil další kolo přijímání přihlášek ke studiu na akade-

mický rok 2018/2019 na prezenční a kombinovanou formu studia 
studijního oboru Personální a interkulturní management.  

 Přihlásit se ke studiu můžete na www.vsaps.cz on-line nebo 
prostřednictvím přihlášky do 31. května 2018. 

Využijte možnost on-line přihlášení ke studiu! Těšíme se na Vás! 
 
Proč studovat na VŠAPs? – Přečtěte si další vyjádření našich studentů  
Škola je velice moderně a příjemně zařízená. Panuje tady rodinná atmosféra a žádný problém který 
máme, není neřešitelný. Studijní oddělení funguje skvěle. Líbí se mi učitelé, kteří jsou i z praktického 
prostředí a hodiny nejsou nudné. Škola přináší mnoho možností a příležitostí nám studentům.  
Na škole jsem moc ráda a samotný obor je perfektní pro 21. století. Moje rozhodnutí bych nezměnila. 
Jsem tu spokojená.  

Eliška, 1. ročník, denní studium 
Studium na VŠAPs je velice obohacující záležitostí. Vzhledem k utilitárním předmětům a kantorskému 
sboru, který výuku směřuje především k praktickým věcem v životě a práci, je tato škola velmi 
prosperující. Studium je konstruováno zábavnou formou, která baví všechny studenty. Nadále zde 
panuje velice příjemná rodinná atmosféra, kterou je také zapotřebí zmínit. Studijní oddělení  
je ochotné a dělá vše pro pohodlí studentů. Na této škole jsou pořádány akce pro studenty, přátele 
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školy, ale také širokou veřejnost. Pokud máte zájem o mezilidské vztahy, management a chcete  
se dozvědět něco sami o sobě, rozhodně volte studium na VŠAPs.  

Adam, 2. ročník, denní studium 
Výhodu studia na VŠAPs spatřuji v její zaměřenosti k aktuálním potřebám vyplývajících z požadavků 
dnešní doby k uplatnění se na trhu práce po zdárném ukončení studia na této škole.  Předměty jsou 
dle mého názoru strategicky vybírány a během semestrů začleňovány do výuky tak, že z každého 
studijně zvládnutého předmětu lze mnoho materiálů a znalostí využít v následujícím studiu. Tato 
systematičnost jednoznačně pomáhá zvládat zadaný rozsah látky i studentům v kombinovaném 
studiu. Škola má dle mého názoru velmi kompetentní přednášející, kteří jsou odborníky ve své profesi 
a navíc i velmi dobrými mentory. Jejich přednášky jsou velmi propracované a přínosné. Spolupráce se 
studijním oddělením je taktéž na vysoké úrovni. Je zde možnost řešit jakýkoliv studijní problém 
okamžitě po telefonu, nebo e-mailem i na zabezpečených stránkách školy v systému "Moggis".  

 Roman, 2. ročník, kombinované studium 
Na VŠAPS jsem se přihlásila původně kvůli atraktivitě předmětů, které obor nabízí a také proto, že 
mohu studovat mimo svou pracovní dobu. Líbí se mi prostředí, ve kterém se škola nachází, vyučující 
nám vychází maximálně vstříc a po úspěšném absolvování prvního semestru si troufám tvrdit,  
že vydržím - hlavně proto, že jsme skvělá parta studentů, s vyučujícími tvoříme úžasný tým a máme 
skvělou oporu i v našem studijním oddělení (což nemá každá VŠ, to mi věřte). 

 Šárka, 1. ročník, kombinované studium 
Na VŠAPS studuji z důvodu jejího rodinného prostředí a také z důvodu zajímavého a velice 
perspektivního oboru, ve kterém chci najít uplatnění. 

Jan, 1. ročník, kombinované studium  
VŠAPS jako jediná škola kombinuje interkulturalitu, psychologii a management. Za sebe mohu říci,  
že jsem po letech toužil dělat něco smysluplného a chtěl se dále rozvíjet. A v neposlední řadě - titul  
je titul! 

Petr, 1. ročník, kombinované studium  
 
VŠAPS jsem si vybrala kvůli předmětům, které se zde vyučují. Škola 
mi rozšířila oblast vědomostí a lépe mohu využívat kritické myšlení. 

Klára, 1. ročník, kombinované studium  
 
 

ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NOVÝCH STUDENTŮ  
VŠAPs připravuje opět pro nově přijaté studenty 
prvních ročníků prezenčního i kombinovaného studia 
oblíbené úvodní dvoudenní víkendové soustředění.  
Adaptační soustředění se uskuteční ve dnech  
22. – 23. září 2018 v Terezíně. Jeho cílem je 
usnadnit a zpříjemnit nastupujícím studentům první 
kroky v prostředí VŠAPs.  
Studenti budou mít možnost neformálního seznámení 

s novými kolegy – studenty a pedagogy, formou uplatnění prvků sociálně psychologického 
výcviku. Setkají se osobně s vedením vysoké školy, studijními referentkami, tutory prvních 
ročníků a vybranými vyučujícími na VŠAPs. Získají důležité informace o pravidlech a průběhu 
studia, o informačním systému VŠAPs a budou mít možnost zeptat se na vše, co je 
v souvislosti se studiem zajímá.  

Těšíme se na naše nové kolegy! 

STUDUJ S NÁMI! 



7 
 

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE 
 

2.1. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Zveme všechny zájemce o studium na 
dny otevřených dveří. 
 
V prostorách VŠAPs na adrese 
Akademická 409, Terezín, Vás rádi 
přivítáme v následujících dnech:  
 
    12. června 2018 (16 – 18 hod.) 
    13. září 2018 (16 – 18 hod.) 

Jiný termín návštěvy si můžete domluvit na studijním oddělení, telefonicky na čísle 
416 782 369 nebo e-mailem studijni@vsaps.cz.  

Přijďte se podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá! 
2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY harmonogramu akademického roku  
Zasedání orgánů VŠAPs: 

- Pedagogická rada: Praha, 7. 6. 2018, od 14:00 hodin 
- Akademická rada: Terezín, 14. 6. 2018, od 16:00 hodin  

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací: 
- První termíny SZZk: 13. – 14. června 2018 

Slavnostní promoce absolventů:  
- 28. června 2018, od 15:00 hodin 

Adaptační soustředění nových studentů 2018/2019: 
- 22. – 23. září 2018 

 
2.3. EVALUACE VÝUKY NA VŠAPs v akademickém roce 2017/2018  

Vážené studentky, vážení studenti, 
v průběhu měsíce května 2018 Vás budou kontaktovat studijní referentky VŠAPs se žádostí  
o vyplnění evaluačního dotazníku za celý akademický rok 2017/2018 (obdržíte odkaz na 
anonymní vyplnění dotazníku). Na základě Vašich námětů z předchozích let je tedy letos 
poprvé dotazník k vyplnění on-line. Výsledky dotazníku budou využity pro hodnocení 
jednotlivých předmětů.  
Využijte prosím příležitost ovlivnit studijní prostředí na naší škole. Těšíme se na Vaše 
podněty a připomínky. 
Přejeme Vám mnoho úspěchů při skládání zkoušek, ale i během celého nadcházejícího roku! 

- Irena Konečná -  

12. 6. a 13. 9. 2018 
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2.4. MONOGRAFIE APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 
Jak jsme Vás již informovali, 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 zaměřili 
především na oblast psychologických disciplín, personalistiky, 
marketingu, zdravotnictví, školství a dalších.  

Publikace se věnuje mnoha aktuálním problémům, např.: 
 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, systematické poradenství a management 

Publikaci Aplikovaná psychologie si lze zapůjčit nebo zakoupit s 30% slevou v knihovně VŠAPs 
v Terezíně.  
FOTOREPORTÁŽ Z AUTOGRAMIÁDY AUTORŮ PUBLIKACE  
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2.5. ODBORNÝ ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY  
4. číslo odborného časopisu, který vydává VŠAPs, 
vyšlo v prosinci 2017.  
V tomto čísle si můžete přečíst články z oblastí: 
školní psychologie, aplikace psychologie v manage-
mentu, terapeutická epistemologie, fenomenolog-
gický přístup v psychologii a arteterapie. Autoři 
článků jsou převážně psychologové, vysokoškolští pedagogové působící na univerzitách a vy-
sokých školách. 
Tištěnou verzi si můžete koupit na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis v elek-
tronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/ 
 
2.6. PŘEDNÁŠKY Z OBLASTI APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE PRO STUDENTY  
Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně připravila a poskytuje od aktuálního 
akademického roku bezplatné přednášky z oblasti aplikované psychologie pro studenty 
maturitních (případně také třetích) ročníků středních škol. Vybraná témata mohou 
psychologové VŠAPs přednést a formou diskuse přiblížit studentům. 
Tuto nabídku již využila řada středních a vyšších odborných škol nejen z ústeckého regionu  
a studenti i vedení škol oceňují předané poznatky z psychologických či souvisejících oborů, 
které studentům mohou napomoci k uplatnění v praxi, v zaměstnání nebo v dalším studiu. 
VŠAPs nabízí následující APLIKAČNÍ TÉMATA (v rozsahu 1 až 2 výukové hodiny): 
1) Sociální komunikace (verbální, nonverbální, paraverbální) a její praktické osobní  

a pracovní využití. 
2) Prezentační dovednosti včetně prvků rétoriky a sebeprezentace. Účinné předkládání 

svých myšlenek, projektů, plánů a názorů tak, aby zapůsobily na adresáty. 
3) Asertivní komunikace. Uplatnění asertivních technik v obhájení svých práv a názorů, 

v sebeprosazení a v obraně své rodiny, školy, komunity či pracoviště. 
4) Prevence a zvládání stresu. Metody vypořádání (se) s nadměrnou zátěží a předcházení 

burn-out syndromu. 
5) Psychologie učení. Jak ji využít při studiu, význam návyků, trénink paměti a motivace 

k učení. 
6) Orientace na trhu práce a řízení své kariéry. Potřeby generace Y z pohledu firem a jak 

získat práci snů. 
7) Jak přežít neúspěch? Psychologické a společenské příčiny úspěchu i neúspěchu a jejich 

zvládání. 
Pokud si vyberete téma zajímavé pro Vaší školu, prosím napište nám  
e-mailem na info@vsaps.cz a navrhněte orientační čas a termín, který by 
Vám vyhovoval. Spojíme se s Vámi a společně dohodneme vhodný termín 
realizace přednášky.   
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2.7. NABÍDKA PRO STUDENTY: návštěva Státní vědecké knihovny a AV ČR 
Ve čtvrtek 24. května 2018 (od 10:00 hodin) organizuje prorektor VŠAPs pro vědu a výzkum, 
PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. pro studenty návštěvu Státní vědecké knihovny v Praze 
(Klementinum). Prohlídka knihovny bude komentovaná. Průvodce seznámí přítomné se 
všemi možnostmi přístupů k odborným  informacím, která tato instituce poskytuje všem 
(nejen) studentům. Zájemci si zde mohou nechat vystavit průkazku čtenáře. Poté bude 
následovat další knihovna – Knihovna Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.  
Návštěva knihoven je naplánována v rámci exkurzí pro studenty 1. ročníku denního studia. 
Na komentovanou prohlídku se mohou přihlásit také ostatní studenti VŠAPs, a to písemně na 
e-mail: studijni@vsaps.cz, kde obdrží také podrobnější informace.  
 
2.8. Z ČINNOSTI ČLENŮ KLUBU ALUMNI 
Absolvent VŠAPs a člen Klubu ALUMNI, ing. Bc. Mirek Matyáš, dále aktivně rozvíjí poznatky, 
které získal při studiu na naší škole. Formou BLOGu shrnuje informace a poznatky ze své 
bakalářské práce a v soutěži Bloger 2017 byl nominován na Nováčka roku. Jeho BLOGy si 
můžete přečíst zde: https://mirekmatyas.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=656555. 
Ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie provedl také studii o tom, co 
ovlivňuje zájemce při rozhodování o nákupu elektromobilu. Tato studie je součástí výzkumu 
o malé elektromobilitě a jeho výsledky prezentoval ve formě praktických zkušeností na 
březnovém veletrhu AMPER v Brně. Prezentaci jeho příspěvku na konferenci „Perspektivy  
e-mobility“ naleznete zde: http://www.odbornecasopisy.cz/data-ftp-user/konference/2018/09-
Praktické_zkušenosti_s_elektromobilitou%20.pdf  
Své zkušenosti s provozem elektromobilu ve firmě prezentoval také na odborné konferenci 
„Energie ve firmách úsporně a inovativně“ (Praha, říjen 2017) v příspěvku s názvem 
„Elektromobil pro firmu – vyplatí se?“. 
S Mirkem se můžete osobně setkat dne 20. 5. 2018 u mentoringového stolu VŠAPs na 
Alchymistických Litoměřicích, kde povede workshop na téma „Rozhodování“ a sekci her na 
téma „Kdo si hraje, ten se rozvíjí“.  
 
2.9. ÚNIKOVÁ MÍSTNOST V TEREZÍNĚ 
Věděli jste, že v Terezíně najdete největší únikovou místnost  
v ČR? Na ploše 1500 metrů čtverečních v historických 
prostorách Kavalíru 2 čeká na odhalení tajemství Josefa II.  
Hra je inspirována známou Pevností Boyard a vyzkoušet si jí 
může tým od 3 do 6 hráčů.  
 
Více informací na: https://www.facebook.com/challengezone.cz/?fref=mentions  
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2.10. VÝSTAVA „DĚVČATA Z POKOJE 28“  
V přízemí budovy, kde sídlí VŠAPs můžete navštívit další 
zajímavou výstavu s názvem „Děvčata z pokoje 28“.  
Autorka výstavy a také stejnojmenné knihy, německá 
spisovatelka Hannelore Brenner-Wonschick, zde auten-
ticky zachycuje domov židovských dívek v terezínském 
ghettu v letech 1942 – 1944, malý ostrov lidskosti 
v nelidských časech. 
Výstavu lze navštívit po domluvě se studijními 
referentkami VŠAPs v Terezíně (tel.: 416 782 369), 
v časech uvedených na plakátku.   
Zájemci o komentovanou prohlídku výstavy a celého 
bývalého židovského ghetta v Terezíně (v českém, 
německém a anglickém jazyce), kontaktujte průvodce 
Lukáše Lva e-mailem: Lukas210@post.cz.    

 
 
2.11. SLEVA 20% NA VŠECHNY PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ GRADA 
 

Díky dlouholeté spolupráci VŠAPs s předním 
nakladatelstvím odborné literatury, jsme pro naše 
studenty připravili i v akademickém roce 2017/2018 
výhodnou možnost nákupu publikací, a to nejen pro 
studium.  
 

Slevové kupóny si můžete vyzvednout na studijním oddělení VŠAPs v Terezíně a uplatnit 
zde i slevu 30 % na publikaci Aplikovaná psychologie. 
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  3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
 
Na Paneuropské vysoké škole v Bratislavě proběhla dne 11. dubna 2018 
mezinárodní konference: OČAKÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOV NA KOMPETEN-
CIE ABSOLVENTOV VŠ. 
Za VŠAPs, která byla spoluorganizátorem konference, se zúčastnil rektor PhDr., Mgr. Štefan 
Medzihorský, který byl rovněž členem vědeckého výboru konference. Za českou stranu zde 
prezentoval výsledky společného výzkumu: „Očekávání zaměstnavatelů na kompetence 
absolventů“, který realizovala PVŠ ve spolupráci s VŠAPs.  
Cílem výzkumu bylo: 

• Zjistit jaká jsou očekávání zaměstnavatelů na kompetence absolventů vysokých škol 
v ČR 

• Proveden online dotazníkem v české verzi (překlad slovenského dotazníku) 
• Rozeslán 320 organizacím spolupracujícími s VŠAPs a dalším organizacím 

prostřednictvím Hospodářské komory a České manažerské asociace v počtu celkem 
přibližně 250 organizacím 

• Celkový počet oslovených organizací bylo tedy cca 570, z toho odpovědělo celkem 
52 zaměstnavatelů.  

Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že konkrétní požadavky zaměstnavatelů na kompetence 
absolventů, jsou u velké části výrazně vyšší, než je spokojenost zaměstnavatelů s jejich 
úrovní u nově přijímaných absolventů vysokých škol.  
Největší rozdíly mezi požadavky a spokojeností s jejich úrovní u absolventů (z celkově 36 
položek) jsou u následujících dovedností: 

1. angažovanost, ochota udělat něco navíc 
2. učit se ze zpětné vazby 
3. zodpovědný přístup k práci 
4. morálka a etické jednání 
5. komunikační dovednosti 
6. realistický pohled na sebe 
7. schopnost učit se ze zkušeností 
8. práce s lidmi 
9. analýza a řešení problémů 
10. přesvědčení, že dokážou dokončit úkol 

 
O něco nižší, stále však významné rozdíly mezi dovednostmi absolventů a požadavky 
zaměstnavatelů jsou dovednosti: 

1. psychická odolnost 
2. schopnost dosáhnout cíle 
3. schopnost pracovat samostatně 
4. výkonnost 
5. schopnost týmové práce 
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Dále se ukázalo, že 50% zaměstnavatelů je průměrně spokojeno s absolventy. Celková 
průměrná známka spojenosti je 6,29 na škále 0 až 10. Přitom většina zaměstnavatelů jen 
někdy, či jen zřídka diskutuje s VŠ o obsahu přednášek a seminářů. Obdobně, tj. jen někdy 
nebo zřídka zadávají zaměstnavatelé inzeráty do vysokoškolských a univerzitních 
informačních portálů. 
Na druhé straně 40% zaměstnavatelů nabízí práci pro studenty často a 40% někdy.  
Pro absolventy nabízí pracovní pozice 44% zaměstnavatelů často a 38% zaměstnavatelů 
někdy. 
Lze shrnout, že je potřebné výrazně rozšířit komunikační platformu VŠAPs a jejích studentů  
a absolventů s potenciálními zaměstnavateli celkově, a zvláště ve spádovém území 
ústeckého kraje. 
 
Závěr: 
Získané údaje využije VŠAPs: 

• Pro seznámení učitelů a studentů školy s výsledky  
• Při inovacích stávajícího studia, při akreditacích a v přípravě dalších studijních oborů 
• Jako podklady pro rozhovory s dalšími vybranými zaměstnavateli 
• K publikování výsledků pro zainteresovanou veřejnost 
• Výzkum budeme realizovat opakovaně s vyšším počtem respondentů 

 
 

- Štefan Medzihorský - 
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  4. CO SE UDÁLO OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO NEWSLETTERU? 
 

4.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA VŠAPs 
Koledníci Farní charity Litoměřice navštívili VŠAPs ve dnech 6. a 13. ledna 
2018. Děkujeme všem štědrým dárcům z řad studentů a pedagogů VŠAPs, 
kteří byli ochotni pomoci dobré věci a do kasiček vložili celkem 6.834,- Kč. 
Všechny tyto prostředky budou využity k zakoupení koncentrátoru kyslíku 
pro potřeby seniorů v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích.  
Zde si můžete přečíst děkovný dopis od Farní charity a prohlédnout několik fotografií  
ze sbírky na VŠAPs: 
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4.2. PLES VŠAPs 

V pořadí již třetí PLES VŠAPs se konal  
16. února 2018 v Kulturním domě 
v Terezíně. Přes značné organizační překáž-
ky (odmítnutí původně domluvené kapely, 
odjezd konferenciéra na pracovní cestu 
mimo ČR, či ztrátu hlavního partnera – 

společnost Pepsi), se organizátorům podařilo najít náhradní řešení a ples proběhl k velké 
spokojenosti studentů, absolventů, pedagogů a dalších zaměstnanců VŠAPs a všechna místa 
na sále kulturního domu byla zaplněna! 
Večerem provázel populární moderátor Slávek BOURA a již při první skladbě skupiny 
DLOUHEJ FLÁM se taneční parket zaplnil. Před půlnocí vystoupil Rosťa Pechoušek, alias Elvis 
Presley, jehož rock´n´rolly ještě více rozžhavily přítomné tanečníky .   
Součástí programu byla tombola a letos v ní bylo díky štědrým dárcům mnoho cenných 
výher. Za dárky do tomboly srdečně děkujeme těmto studentům a absolventům VŠAPs:  
V. Špalkovi, P. Kvapilové, I. Giesmannové, S. Bloudkové, R. Siranové a M. Matyášovi. 
Zvláštní poděkování patří studentce Nině Kulhánkové (za její finanční příspěvek byly poříze-
ny hodnotné hlavní ceny) a panu Petru Blažkovi, který do tomboly věnoval a výhercům také 
osobně předal 3 krásné obrazy. Ceny do tomboly věnovaly také společnosti HENNLICH, BO-
HEMIA CARGO a Farní charita Litoměřice, jako poděkování za Tříkrálovou sbírku na VŠAPs. 
Výtěžek z tomboly byl využit k nákupu technického vybavení ve prospěch studentů VŠAPs. 
Pořízen byl digitální fotoaparát, webová kamera a kvalitní sluchátka na zkoušky  
a konzultace prostřednictvím Skypu. 
Finanční částka v celkové výši 6.000,- Kč byla alokována na motivační odměny pro výherce 
letošní konference Studentské vědecké a odborné činnosti, která však byla pro nezájem 
studentů zrušena (v termínu byla podána pouze 1 přihláška).  
Také tato částka bude plně využita ve prospěch studentů, a to konkrétně na nákup studijní 
odborné literatury do knihovny. Studenti budou vyzváni prostřednictvím Facebooku VŠAPs 
aby navrhli tituly, které v knihovně postrádají a potřebují je ke svému studiu.  
Děkujeme studentkám 3. ročníku denního studia, které se podílely na zdárné přípravě  
a organizaci plesu a také všem, kteří na ples přišli a celý večer vytvářeli neformální, 
kolegiální a přátelskou atmosféru!  

- R. Šťasenková - 
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FOTOREPORTÁŽ Z LETOŠNÍHO PLESU 
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5. PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS 
 

5.1. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA PARTNERSKÉ VZTAHY VČERA A DNES 
Přednáška známé psycholožky a sexuoložky, prorektorky VŠAPs pro rozvoj a vnější vztahy, 
doc. PhDr. Dr. phil. Laury Janáčkové, CSc. na Vysoké škole aplikované psychologie 
v Terezíně, spojená s autogramiádou její nové knihy „Od bezvědomí k sebevědomí“, 
vzbudila očekávaný zájem – a v sobotu 13. ledna 2018 bylo v aule skutečně plno!  
PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE A PŘIPOMEŇTE SI SKVĚLOU ATMOSFÉRU! 
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5.2. ZMĚNA FIREMNÍ KULTURY A KULATÝ STŮL ALUMNI 
Workshop na téma ZMĚNA FIREMNÍ KULTURY se konal v aule VŠAPs v sobotu 24. března. 
Ing. Mgr. Irena Konečná, pedagožka Vysoké školy aplikované psychologie a strategická 
konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů. Téma firemní kultury bylo pojato prakticky  
a během přednášky účastníci získali odpověď například na otázku: Jak ovlivňuje firemní 
kultura chování lidí v organizaci? Jaké problémy vznikají například v takzvané „hero culture“, 
kdy jsou znalosti kumulovány kolem několika jednotlivců? A jak firemní kulturu ovlivnit?   
ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR! V průběhu měsíce května proběhne dotazníkové šetření mezi 
studenty, jehož cílem bude zhodnotit výuku v minulých dvou semestrech a získat podněty 
k další práci. Chceme, aby se vám na VŠAPs dobře studovalo! Řekněte nám, co k tomu 
potřebujete. Dotazníky budou zaslány elektronicky do emailových schránek studentů.  

- I. Konečná - 
Na workshop navazoval kulatý stůl na téma „Uplatnění absolventů VŠAPs na trhu práce“, 
pořádaný klubem ALUMNI. Jeho cílem bylo podpořit současné studenty VŠAPs a ukázat jim 
různé možnosti uplatnění po ukončení studia na této škole. Absolventi VŠAPs se podělili  
o své zkušenosti v oblasti trhu práce, hovořili o svém úspěchu, ale i o svém neúspěchu.  
O tom, co je posunulo dopředu, jak jim VŠAPs pomohla ke kariéře v současném či 
následujícím zaměstnání. Někteří absolventi díky ukončení studia na VŠAPs dokázali změnit 
svou původní profesi, někteří se postavili na „vlastní nohy“ a nyní podnikají. Někteří 
pokračují v magisterském studiu nebo absolvovali či absolvují další kurzy a výcviky v rámci 
CŽV, např. výcvik v koučinku, v Rogersovské psychoterapii nebo kurz mediace. Tento další 
rozvoj a vzdělávání  jim nadále pomáhá k zvládnutí dalších dovedností a k co nejlepšímu 
současnému uplatnění na trhu práce. Atmosféra při této akci byla velmi příjemná, přátelská 
a uvolněná. Všem zúčastněným na této akci děkujeme a doufáme, že podpoří další činnost 
ALUMNI Klubu absolventů a příznivců VŠAPs. 

- Š. Štětinová - 
FOTOREPORTÁŽ Z WORKSHOPU A KULATÉHO STOLU ALUMNI 
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Další zajímavé přednášky známých osobností pro Vás připravujeme i v příštím akade-
mickém roce. Více informací, termíny, témata a jména přednášejících Vám budeme přiná-
šet v dalších vydáních Newsletterů. Sledujte Facebook školy a aktuality na www.vsaps.cz.  
 

  6. TEREZÍNSKÁ KONFERENCE  
 

Vysoká škola aplikované psychologie a Terezínská půda.cz pořádají  
II. ROČNÍK TEREZÍNSKÉ KONFERENCE. 
Srdečně zveme všechny, které zajímá téma II. světové války a jejího vlivu 
na osudy obyčejných obyvatel naší země. 
Termín a místo: 26. května 2018, 11 – 16 hodin, aula VŠAPs v Terezíně. 

Program je koncipován ve formě besedy a diskuse k následujícím příspěvkům: 
 PhDr. et PhDr. Jiří KUČÍREK, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum VŠAPs: „Sto let od projevu  

M. Bubera v Praze, věnovaného ´Posvátné cestě´ vedoucí k Bejt Terezín“. 
 Speciální host Doc. Ing. Fedor GÁL, DrSc. – slovenský politik, sociolog, narozen těsně  

před koncem II. sv. války v terezínském ghettu – pohovoří o svém životě a o dokumentu „Krátká 
dlouhá cesta“, který můžete shlédnout v archivu ČT – link:  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10262387645-kratka-dlouha-cesta/ 

 Slávek VANČURA a jeho pátrání po zaniklých obcích po odsunu německých obyvatel – „Zaniklé 
Sudety“. 

 Dalším zajímavým hostem bude německá spisovatelka Hannelore BRENNER – WONSCHICK, 
autorka knihy „Děvčata z pokoje 28“ a taktéž autorka stejnojmenné výstavy, kterou mohou 
návštěvníci konference shlédnout. 

Doplňkový program: prohlídka terezínské půdy, výstava historie pevnosti z 18. století, 
prohlídka pevnosti a bývalého ghetta. Účastnický poplatek činí 250,- Kč (vč. rautu a vstupů na 
expozice a prohlídky). Nutná registrace/potvrzení účasti na e-mail: info@vsaps.cz do 23. 5. 

- R. Šťasenková - 
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7. CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs 
 

VŠAPs připravila pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování 
kvalifikace výcviky, kurzy, přednášky, semináře a workshopy, které 
jsou garantovány a certifikovány VŠAPs, akreditovanou MŠMT, v rámci 
programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ). 

 

7.1. VÝCVIK V KOUČINKU  
Program a rozsah žádaného a velmi oblíbeného výcviku je koncipován 
tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli zažádat o základní stupeň 
akreditace u České asociace koučů (ČAKO). 
Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor  
a vysokoškolský pedagog (na VŠAPs přednáší předmět Koučink a mento-
ring) s 19-ti letou praxí v koučování a ve výuce koučování. 
V pořadí již třetí roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu bude 
zahájen v sobotu 20. října 2018 v 9:00 hodin v budově VŠAPs Terezíně. 
Všechny informace o výcviku, programu, termíny a přihlášku naleznete na 
www.vsaps.cz/kurzy/. Neváhejte s přihlášením! Přestože další výcvik startuje až v říjnu 
2018, již nyní se rychle zaplňuje! 
 

7.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII 
Aktuálně probíhající třísemestrální výcvik vstoupil do závěrečné fáze a dne 11. května 2018 
od 10:00 hodin v Podnikatelském institutu PYRAMIDA, s.r.o. budou účastníci prezentovat  
a obhajovat své závěrečné práce. Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování výcviku. 
Další běh Výcviku v Rogersovské psychoterapii bude zahájen v akademickém roce 
2018/2019. Termíny budou opět vypsány tak, aby nekolidovaly s výukou kombinovaného 
studia na VŠAPs a do výcviku se tak mohli přihlásit také studenti této formy studia.  
Výcvik je určen všem zájemcům, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti 
psychoterapie a chtějí získané dovednosti využít při aplikaci ve své profesi.  
Kompletní informace o dalším běhu, termíny a přihlášku naleznete již koncem května na 
http://www.vsaps.cz/kurzy/. Zajistěte si včas místo na tomto unikátním výcviku! Počet 
účastníků je limitován! 
 
7.3. PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV 
Centrum celoživotního vzdělávání na Vysoké škole 
aplikované psychologie v Terezíně nabízí možnost 
také v akademickém roce 2018/2019 studovat 
vybrané skupiny předmětů (získáte certifikát). 
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Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete nebo nemůžete absolvovat celé bakalářské studium 
studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého 
profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů vybrat ze 4 základních oborů CŽV: 
1. PSYCHOLOGIE 

V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Obecná 
psychologie, Ontogenetická psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Psychologie 
zdraví a psychické poruchy, Základy psychologie práce a organizace, Psychosociální dovednosti, 
Komunikační kompetence v personálním managementu, Sociální patologie a prevence sociálně 
patologických jevů a Řešení konfliktů.  

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

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

4. PRŮŘEZOVÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ ze studijního programu Personální a interkulturní management 
V rámci tohoto oboru můžete absolvovat libovolných 10 předmětů, které jsou ve studijním 
plánu studijního programu Personální a interkulturní management a které si vyberete. 

V případě, že máte zájem absolvovat výběrově pouze jeden, či více předmětů (avšak méně 
než 10) z libovolného oboru, lze se přihlásit a absolvovat jednotlivé předměty samostatně    
(získáte potvrzení o účasti). 
CŽV můžete absolvovat ve 3 typech režimu: 
A. Kompletní studium 10-ti předmětů, vč. seminárních prací, zápočtů a zkoušek.  

Získáte certifikát a možnost uznání těchto předmětů, pokud se v budoucnu rozhodnete 
pokračovat ve studiu na VŠAPs. K přihlášce je nutné přiložit kopii maturitního vysvědčení.  

B. Absolvování cyklu 10-ti přednášek a seminářů, bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek.  
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů (bez možnosti jejich uznání v případě 
dalšího studia). K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení. 
Celková délka studia je 2 semestry, tj. akademický rok, s rozsahem cca 100 hodin.  

C. Účast na vybraných přednáškách/seminářích (bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek).  
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů (bez možnosti jejich uznání v případě 
dalšího studia). K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení. 
Absolvovat můžete předměty v rozsahu 1 až 2 dny.  

 

Přihlášku, bližší informace a ceny naleznete na webu vysoké školy: 
http://www.vsaps.cz/kurzy/.  
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7.4. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 VŠAPs získala v roce 2017 AKREDITACI organizace, k provádění vzdělávacích programů 

akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MSMT-23965/2017-1).  
Současně  byla od MŠMT vysoké škole udělena akreditace dvou vzdělávacích programů  
(č.j.: MSMT-12865/2017-2763), pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků: 

A/ Kurz „KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PEDAGOGY“ 
VŠAPs aktuálně připravila realizaci tohoto kurzu v následujících termínech: 
24. – 25. května 2018 (pá+so), 9. června 2018 (sobota) a 22. – 23. června 2018 (pá+so).   
Kurz bude realizován v Terezíně, v sídle vysoké školy aplikované psychologie, Akademická 
409. a VŠAPs (Praha 5, Karlštejnská 30).  
Odbornou garantkou kurzu je PhDr. Eva Drlíková, CSc. Přednášet dále budou psycholožky 
PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. a PhDr. Zofia Toužimská, CSc. 
Program v celkovém rozsahu 40 hodin je určen učitelům základních  
a středních škol, výchovným poradcům, metodikům primární 
prevence a vychovatelům (v družinách i dětských domovech)  
i pracovníkům Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálních 
pedagogických center.  
Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit informace pedagogů o krizových 
situacích žáků / studentů a zprostředkovat jim způsoby práce se 
žákem / studentem nacházejícím se v krizi.   

B/ „VYUŽITÍ ROGERSOVSKÉHO PŘÍSTUPU V PEDAGOGICKÉM A ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ“ 
Vysoká škola aplikované psychologie připravila realizaci tohoto kurzu v akademickém roce 
2018/2019 v těchto termínech: 
12. – 13. října 2018 (pá+so), 2. – 3. listopadu 2018 (pá+so) a 23. listopadu 2018 (pátek).  
Kurz bude realizován v Praze, v budově Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o.  
a VŠAPs (Praha 5, Karlštejnská 30) a povedou ho PhDr. Vendula Junková a PhDr. Daniela 
Šiffelová – Rös. 

Program v celkovém rozsahu 40 hodin je určen pracovníkům 
Školních poradenských pracovišť (ŠPP) a Školských poradenských 
zařízení (ŠPZ), kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se 
v oblasti Rogersovského přístupu (vycházejícího z humanistické 
psychologie) ve své profesi. Kurz je určen pro speciální pedagogy, 
výchovné poradce, metodiky primární prevence a psychology.  

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům způsoby práce v intencích Rogersovského 
přístupu (PCA psychoterapie a poradenství) a možnosti užití tohoto přístupu v jejich 
pedagogické praxi. Zvláštní důraz je kladen na aktivní zapojení účastníků do procesu výuky 
a na rozvoj a rozšíření jejich dovedností v oblasti pedagogického a školního poradenství.  
Na oba výše uvedené kurzy DVPP se lze přihlásit prostřednictvím „Závazné přihlášky“, 
kterou naleznete spolu s dalšími informacemi na http://www.vsaps.cz/kurzy/.  
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8. TÝM IDEÁL – REALITA NEBO ILUZE? 
 
Jde nám skutečně v pracovním procesu o týmy a týmovou spolupráci? Ostrá reflexe 
současného dění ve společnosti v hospodářské politice není zdaleka jednoznačná. 
Silní jedinci v jakkoliv společenské oblasti dovedli být tou individualitou, která přinášela 
úspěch. 
Kdo ji tvoří v managementu dnes? Opět ti, kteří dovedou ukázat cestu k úspěchu jiným. 
Budoucnost, zejména mladá generace jim přiřkla přídomek management 4.0. Právem, 
neprávem?  Mají chuť a vůli podělit se s ostatními o svoje efekty?  Téměř nikoliv. 
Týmová spolupráce je slogan, dnes zatím bohužel, nic víc. Vytváříme si iluze, spíše prázdné a 
v praxi bezobsažné. Zdrcující? Po tolika inspiracích ze světové literatury. Také jsem o nich 
psal (skunk workers apod.). 
Zkušenosti, které jsem, byť krátkodobě nyní nabyl v průmyslové praxi i v medicíně, hovoří  
o opaku. Zdůrazňuji, že jde o polemiku. Sám dobře vím, že týmy jsou efektivním zdrojem 
produktivity. Silné individuality, které dnes jistě hledáme, směřují jinam. K egoismu, tvrdosti, 
sebeprosazení a získání co nejvyššího zisku sami pro sebe. 
K týmům a jejich pospolitému prosazení se dá jistě dospět. Především správnou prací 
vedoucích, leadershipu. Jinak je vše iluze. Stojí však o to dnešní generace. Minimálně. Jde to, 
příště napíši další článek, jak na to.  
Dnes chci vyvolat zamyšlení a vyvinout nemilosrdnou polemiku jak to vlastně s týmy 
v podnicích je.    
V čem vidí svoji sílu? Nejde o obecné fráze? Nedomnívám se, že je například správné, že se 
dvě skupiny (např. laboratoře, odborná oddělení, nebo v průmyslu konstrukční týmy) na 
sebe dívají jako na soupeře a kdo má lepšího specialistu, má pravdu. 
Osobnost vždy hrála a bude hrát roli, vůdčí, proč ne, řídí-li společnost správným směrem. Její 
kvality, zejména v oblasti řízení, jsou a mají být dominantní. Lidé však nechtějí přistoupit na 
hru s mnoha neznámými a tou je pro ně i „hra na týmy“. Neobstojí teorie týmových rolí ani 
výzvy ke spolupráci. Vůle, ochota, vzdání se části svého prospěchu pro efekt týmu je to, co 
nám nejde a jsme ochotni jen málo pro to udělat. Pokud se to nezmění, hra na týmy je iluze.   

Musíme k tomu dospět a jeden z možných přístupů 
naznačuje můj článek v Newsleteru VŠAPs č. 9 „SPIRITUÁLNÍ 
INTELIGENCE: KOMETA V HR MANAGEMENTU“. Tato teorie 
není naivní, ale vyžaduje hloubavé čtenáře, jejich zkušenosti, 
porozumění a i polemiku. 
Zdravím všechny studenty VŠAPs a přeji jim mnoho úspěchů 
v dosažení vytyčených cílů. 
 

- Jiří Stýblo -  
Člen pedagogické rady VŠAPs   
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  9. ALLFESTIVAL  
 

 

4. ročník výjimečného, velmi oblíbeného a úspěšného 
ALLfestivalu bude v roce 2018 zaměřen na „naplněný 
osobní a pracovní život: Work-life balance“.  
VŠAPs v Terezíně je i letos hrdým partnerem festivalu a bude 
poskytovat zájemcům po celé tři dny jeho trvání psycho-
logické testování, poradenství a konzultace. 
Pedagogové vysoké školy se podílí na programu festivalu, 
budou vystupovat v tematicky zaměřených panelových 
diskusích a budou přednášet a vést workshopy na odborná 
psychologická témata.  
Festival se koná ve dnech 18. – 20. května 2018  
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.  

Na Hradě naleznete také mentoringový stůl VŠAPs, kde budou probíhat odborně zaměřené 
workshopy a „psychohrátky“, a také „psychokoutek“ s oblíbenými „psychokoláčky“ . Zde 
si návštěvníci mohou udělat několik druhů psychotestů a jejich výsledky pak budou mít 
možnost diskutovat s psychology. 
Zde jsou hlavní programy, na kterých se VŠAPs dále podílí: 

- Pátek 18. 5. v 16:00 hod.:  přednáška PhDr. Mgr. Štefana Mezihorského, rektora  
           VŠAPs, na téma „ASERTIVITA jako osvobození člověka“, 
 která se uskuteční v zasedací místnosti. 

- Sobota 19. 5. ve 14:30 hod.:  na hlavním sále bude probíhat moderovaná diskuse  
s rektorem VŠAPs, PhDr. Mgr. Štefanem Mezihorským  
a prorektorkou VŠAPs, doc. PhDr., Dr.Phil. Laurou 
Janáčkovou, CSc., na téma „ROVNOVÁHA V PARTNER-
SKÝCH VZTAZÍCH“. 

- Sobota 19. 5. v 15:30 hod.:  v zasedací místnosti bude probíhat workshop Ing. Mgr.  
 Ireny Konečné na téma „7 MÝTŮ O PRÁCI SNŮ“. 

Nejaktuálnější informace k programu ALLfestu naleznete na www.allfest.cz. a předprodej 
vstupenek probíhá na https://www.allfest.cz/vstupenky!   
Kdo přijde na festival letos? Zmiňme třeba Tomáše Kluse, Marka Dzirasu, Jardu Duška, 
Jarmilu Klímovou, Radkina Honzáka, Lauru Janáčkovou, Libora Malého, Suverena, Maoka  
a mnoho dalších... Letos organizátoři připravují kromě poraden také mentoringové stoly, 
workshopy, módní přehlídky a dílny k tématu Naplněný osobni a pracovní život.  
Máte se opět na co těšit! Pokud jste připraveni na vnitřní změny nebo si to chcete jen tak 
užít, přijďte... 

Prosíme studenty VŠAPs, kteří mají zájem pomoci s organizací všech aktivit  
a reprezentací vysoké školy na ALLfestivalu, aby se přihlásili u studijních 

referentek v Terezíně. Předem děkujeme! 
- R. Šťasenková - 
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10. GREGORY BATESON – CO JE TO INSTINKT? 
 

Přinášíme další Metalog G. Batesona (rozhovor, který vedl se 
svou dcerou).  
Metalog: Co je to instinkt? – 3. část 
Dcera: Učí se zvyky vždycky nadvakrát? 
Otec: Jak to myslíš? 
D: Jak to myslím – když se třeba učím hrát na kytaru akordy, tak se 
je nejdřív musím naučit; a když si je potom procvičuji, tak získám 
určitý návyk, jak je hrát. A někdy tak získám i špatný návyk. 
O: Naučíš se, jak to dělat vždycky špatně? 
D: No jo, to máš pravdu. Ale co si myslíš o tom nadvakrát? Myslíš, že kdybych hrála na kytaru 
instinktivně, že bych nepotřebovala ani jednu z obou složek toho učení? 
O: Ano. Pokud bys zjevně nepotřebovala ani jednu z obou složek učení, pak by vědci asi řekli, 
že hraješ na kytaru instinktivně. 
D: Ale co kdybych vynechala jenom jednu složku toho procesu učení? 
O: Pak by bylo možno logicky vysvětlit tuto zbývající složku učení pomocí „instinktu“. 
D: Je to jedno, která z obou složek by chyběla? 
O: To nevím. Nejsem si jist, jestli to vůbec někdo ví. 
D: Aha. 

**** 
D: Nacvičují si třeba ptáci svůj zpěv? 
O: Ano. O některých ptácích se říká, že svůj zpěv cvičí. 
D: Já myslím, že díky instinktu je jim vrozena první složka jejich zpěvu, ale že musí pracovat 
na té druhé. 
O: Zřejmě. 
D: Může být nacvičování instinktivní? 
O: Předpokládám, že ano – ale už mi není moc jasné, co vlastně slovo „instinkt“ v tomto 
rozhovoru znamená. 
D: Je to přece vysvětlující pojem, tati, tak jsi to říkal… Je tu ale jedna věc, které nerozumím. 
O: Ano? 
D: Existuje jen jeden velký instinkt? Nebo je mnoho malých instinktů?  
O: Ano, to je dobrá otázka. Vědci se o ní hodně napřemýšleli a vymysleli celou řadu různých 
instinktů a pak je zase spojovali dohromady. 
D: Ale jak je to doopravdy? 
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O: No, to právě není jasné. Ale jedna věc je jistá: vysvětlující pojmy nemají být zmnožovány 
nad nezbytně nutné množství. 
D: Co to prosím tě znamená? 
O: To je idea, z níž vychází monotheismus – že je třeba dát přednost jednomu velkému Bohu 
před více malými bůžky. 
D: Bůh – to je taky vysvětlující pojem? 
O: Ovšem – a jeden z největších. Neměli bychom tedy užívat dvou černých skříněk – či dvou 
instinktů – tam, kde k vysvětlení jedna černá skříňka postačí… 
D: Pokud je ovšem dostatečně velká. 
O: Ne, znamená to… 
D: Existují velké instinkty a malé instinkty? 
O: No, ve skutečnosti se vědci vyjadřují tak, jako by byly. Ale ty malé instinkty nazývají jinak – 
„reflexy“, „vrozené spouštěcí mechanismy“, „fixované vzorce jednání“ a podobně. 
D: Chápu – jako když máš jednoho velikého Boha, který slouží jako vysvětlení pro celý vesmír 
a pak ještě různé bůžky a šotky, kteří vysvětlují různé drobnosti, které se ti přihodí. 
O: No ano. Tak nějak to je. 
D: Ale tati, jak se spojují různé věci dohromady, aby vznikl jeden velký instinkt? 
O: No, například netvrdíme, že pes má jeden instinkt, podle kterého sebou mrská, když padá 
z výšky a jiný, podle kterého prchá před ohněm. 
D: Myslíš, že oba případy lze vysvětlit pomocí pudu sebezáchovy? 
O: Něco takového, ano. 
D: Jenže když takováhle různá jednání zahrneš pod jediný instinkt, pak z toho nutně vyplývá, 
že si ten pes dokáže uvědomovat svoje „já“. 
O: To asi ano. 
D: A co bys řekl ohledně instinktu zpívat a instinktu procvičovat si zpěv? 
O: No – záleží na tom, k čemu ten zpěv slouží. Jak zpěv, tak jeho procvičování mohu zahrnout 
buď pod teritoriální instinkt, nebo podsexuální instinkt. 

D: Tyhle dva instinkty bych nespojovala dohromady.  
O: Ne? 
D: Protože co kdyby se ten pták cvičil třeba i ve sbírání semen nebo 
v něčem dalším? Pak bychom museli počet instinktů zmnožovat – 
jak jsi to říkal? – nad nezbytně nutné množství.  
O: Jak to myslíš? 

D: Myslím, že pak bychom měli instinkt k opatřování potravy, vysvětlující nácvik sbírání 
semen a teritoriální instinkt, vysvětlující nácvik zpěvu. Proč bychom místo toho nevystačili 
s jediným procvičovacím instinktem? To by nám jednu černou skříňku ušetřilo. 
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O: Ale pak opustíš myšlenku, že pod jeden instinkt se zahrnují různá jednání směřující 
k témuž účelu. 
D: Ano – protože pokud ten nácvik směřuje k určitému účelu – tedy pokud tím ten pták 
sleduje nějaký záměr – pak je ten nácvik racionální a ne instinktivní. Neříkal jsi snad něco 
takového? 
O: Ano, něco takového jsem říkal. 
D: Nedokázali bychom se bez pojmu „instinkt“ obejít? 
O: Jak bys potom dokázala řadu věcí vysvětlit? 
D: No, prostě bych se zaměřila na jednotlivé maličkosti: když něco práskne, pes vyskočí. Když 
nemá pevnou zem pod nohama, tak sebou mrská. A tak podobně. 
O: Myslíš – samí bůžkové, ale žádný Bůh? 
D: Ano, něco takového. 
O: No, existují vědci, kteří se snaží takhle myslet a v poslední době je to docela v módě. 
Říkají, že je to objektivnější. 
D: A je? 
O: No ovšem. 

**** 
D: Co to znamená „objektivní“? 
O: No, to znamená, že zkoumáš velmi pečlivě ty věci, které se rozhodneš zkoumat. 
D: To zní dobře. Ale jak si ti objektivní vědci vybírají, které věci budou objektivně zkoumat? 
O: Inu, vybírají si takové věci, které je snadné zkoumat objektivně. 
D: Myslíš snadné pro ty vědce? 
O: Ano. 
D: Ale jak vědí, které věci lze snadno zkoumat objektivně? 
O: Předpokládám, že zkoušejí různé věci a zajišťují to na základě zkušenosti. 
D: Takže je to subjektivní volba? 
O: Ovšem. Veškerá zkušenost je subjektivní. 
D: A je nejen subjektivní, ale i lidská. Vědci se tedy rozhodnou, které složky zvířecího chování 
lze zkoumat objektivně na základě své vlastní lidské subjektivní zkušenosti. Neříkal jsi snad, 
že antropomorfismus je špatný? 
O: Ano – ale oni se snaží být lidští. 
D: A jakými věcmi se nezabývají? 
O: Co tím myslíš? 
D: Myslím – subjektivní zkušenost jim ukáže, které věci lze snadno zkoumat objektivně. 
Takže pak tyto věci zkoumají. Ale o kterých věcech jim jejich zkušenost poví, že jsou obtížně 
zkoumatelné? Takže se jim raději vyhnou. Jakým věcem se tedy vyhýbají? 
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O: No, předtím už ses zmínila o „nacvičování“. To je věc, kterou je obtížné objektivně 
zkoumat. A existuje řada dalších věcí, které jsou podobně obtížné. Například hra. Nebo 
prozkoumávání. Je obtížné objektivně určit, zda si krysa opravdu hraje či zda opravdu 
prozkoumává okolí. Takže se vědci těmito věcmi nezabývají. A pak je tady láska.  
A pochopitelně nenávist. 
D: Chápu. To jsou věci právě toho druhu, pro které jsem chtěla vytvořit zvláštní instinkty. 
O: Ano – věci tohoto druhu. A nezapomeň na humor. 
D: Tati, jsou zvířata objektivní? 
O: Nevím – asi nejsou. A nemyslím si ani, že by byla subjektivní. Myslím, že nejsou takto 
rozštěpena.   
 

**** 
Pokračování tohoto metalogu bude následovat příště. 

 
11. VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRŮMYSL 4.0 

  

Seriál čtyř článků o digitalizaci světa práce uveřejnil na svém webu německý 
Bundesinstitut für Berufsbildung (https://www.bibb.de/).  
Přeložený článek zveřejnil na webových stránkách Národní ústav pro vzdělávání:  
http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/  

První část seriálu představila pojem průmysl 4.0 (News-
letter č. 7), druhá část pak kompetence, které budou stále 
žádanější na trhu práce (Newsletter č. 8) a třetí část seriálu 
se zamýšlela nad tím, jak by mělo konkrétně vypadat 
vzdělávání (nejen) v duálním systému, aby odpovídalo všem 
změnám a novým požadavkům průmyslu 4.0. Čtvrtý díl 
seriálu BIBB přibližuje, jak se v praxi daří realizovat 
vzdělávání 4.0., konkrétně při výrobě zemědělských strojů 
ve firmě Bernard Krone GmbH ve Spelle, kde i stroje 
samotné podléhají narůstající digitalizaci. 

Příklad dobré praxe: Na cestě za vzděláváním 4.0 v oboru mechatronik u firmy 
Krone.  
Návštěva v Spelle, kde jsou vzděláváni žáci v oboru mechatronik ukázala, jak se firmě daří 
přizpůsobit vzdělávání měnícím se požadavkům průmyslu 4.0. 
Strojírenský podnik Bernard Krone GmbH & Co. KG se sídlem ve Spelle (Dolní Sasko) vyrábí 
zemědělské stroje pro sklízení krmiva. Produkty jsou prodávány na celém světě. V okresu 
Emsland patří firma Krone k jednomu z největších zaměstnavatelů. Závod ve Spelle 
zaměstnává v současné době kolem 2000 pracovníků. 
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Více informací o podniku Krone  
Výrobní procesy v rámci automatizované produkce 
jsou stále více digitalizovány a propojovány – průmysl 
4.0 ovlivňuje výraznou měrou také podnik ve Spelle. 
Změna se netýká pouze výrobních procesů, také 
vyráběné zemědělské stroje jsou stále více digitálně 
propojeny s komplexními systémy řízení 
zemědělských podniků (Farm Management System). 
Nejde pouze o jednoduchou obsluhu strojů nebo 
řízení a správu vozového parku, ale i o zpracování dat 
týkajících se výnosů, správu dat a fakturaci. 
Na pracovišti ve Spelle poskytuje Krone odbornou přípravu celkem 38 žákům v oboru 
mechatronik. Většina z nich již má zkušenosti s opravami zemědělských strojů, které získali 
na rodinných statcích. Tyto praktické zkušenosti jsou v rámci vzdělávání systematicky 
prohlubovány a rozšiřovány. Centrální roli v rámci vzdělávání u Krone hrají projekty a jejich 
realizace. Žáci vytvářejí modely, které názorně demonstrují určité funkce zemědělských 
strojů firmy Krone, které při běžném provozu nelze vidět. Tyto modely, které vznikají v rámci 
odborné přípravy realizované u firmy Krone, slouží nejen zákazníkům firmy Krone, ale jsou 
také využívány jako názorné ukázky a výcvikové předměty pro mechaniky a opraváře 
pracující u obchodníků na celém světě.     
Během let se podařilo vybavit řadu školicích středisek cvičnými pracovišti a stanovišti 
s modely, které vznikly v rámci samotné odborné přípravy. Zde se pak mohou například řidiči 
učit řídit zemědělské stroje a ovládat všechny jejich funkce. Učni mají k dispozici modely, 
které jsou vybavené funkcemi pro simulaci poruch, díky tomu si mohou osvojit správnou 
obsluhu řídicích jednotek a zadávání pomocí dotykového displeje v případě, že je hlášena 
porucha.   
Vznikl celý „park“ takovýchto modelů. Ty demonstrují, jak fungují například komplexní 
průřezové modely hydraulických systémů, ale i kompletní motory nákladních aut, které jsou 
větší než člověk. Všechny tyto modely sestavili a zprovoznili sami žáci. Patří k tomu i dopravní 
simulátor vybavený nezbytnými řídicími jednotkami a počítači. Mechanici se mohou díky 
výukovým modelům podívat do „zákulisí“, aniž by byli rušeni kovovými plechy a agregáty. 
Připraví se tak na řešení nutných oprav. Komplexní látka, kterou si žáci v oboru mechatronik 
u firmy Krone musejí osvojit, je na základě tvorby výukových modelů rozdělena do 
smysluplných ucelených a příkladových učebních částí/jednotek. Nejde pouze o to, aby byly 
do provozu uvedeny všechny mechanické a elektronické komponenty a aby bylo správně 
provedeno jejich naprogramování. Žáci musejí také přemýšlet, jak vytvořit model tak, aby 
byly všechny jednotlivé operace a funkce srozumitelné a pochopitelné pro všechny, kteří se 
na model dívají. Tím, že je nutné osvojenou látku srozumitelně vysvětlit ostatním, se zvyšuje 
úroveň porozumění osvojené látky. Dalším příkladem, který můžeme představit, je model 
samonakládacího vozíku. Ten byl vytvořen učni podle originálu a byl doplněn o originální 
senzory na nápravě a návěsu. Díky tomu lze zvážit sklizeň přímo na vozidle. Výukový model je 
vybaven originální řídicí jednotkou a displejem, které jsou v kabině každého žacího stroje. 
Aby bylo možné ověřit naměřené hodnoty, dali žáci model na váhu. Zákazníkům je tedy také 
možné zároveň předvést a demonstrovat funkčnost a kalibraci váhového mechanismu. 
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Kompetence orientované na procesy a mezioborová komunikace  
Všechny modely jsou vytvořeny v rámci samostatného projektu. Žáci si musejí sami obstarat 
všechny součástky a potřebné informace. Vše začíná u nákupu potřebných elektronických 
a mechanických součástek, pokračuje přes získání potřebných informací od strojních 
vývojářů nebo IT odborníků, vyhledávání na internetu a končí stáhnutím potřebného 
softwaru a odpovídajících pomůcek z podnikových databank. Učni následně navrhnou 
výukový model a zhotoví ho v dílnách. Nainstalují a propojí elektronické komponenty s řídicí-
mi jednotkami, nahrají software a naprogramují potřebné funkce. V případě, že všechny 
testy proběhnou v pořádku, mají žáci za cíl zorganizovat odeslání modelu zákazníkovi. Dále 
musejí daný projekt zdokumentovat, tak aby získané znalosti a dovednosti mohla využívat 
i další generace učňů. Školitelé na pracovišti mají pouze roli poradců a dávají žákům tipy 
a rady v případě, že se objeví problémy. Pro samotnou stavbu modelů mají učni k dispozici 
pracoviště vybavené potřebnými nástroji pro mechaniku a elektroniku ve školicím středisku. 
Kromě toho mají k dispozici prostory, kde lze provádět svářečské práce a rozsáhlejší odborné 
pracovní činnosti s kovy. Jedna místnost školicího střediska je vybavena počítači, které lze 
využít při vyhledávání na internetu, programování a při provádění dokumentace. 
Podniková zadání  
Projekty jsou využívány také jako podniková zadání pro závěrečnou zkoušku v oboru 
mechatronik. Svůj vlastní projekt si mohou vybrat společně se školiteli z nabídky různých 
zadání. Návrhy projektů pocházejí z poptávky zákazníků z Německa, ale i ze zahraničí, 
zadavatelem může být ale i oddělení vývoje u firmy Krone. Toto oddělení například hledalo 
řešení návrhu síta pro kukuřičnou siláž. Základem byly výsledky výzkumu týkající se doby 
protřepání a směru otáčení, ale také potřebné rychlosti síta. Učňové měli za úkol na základě 
těchto dat vytvořit elektronicky řízený model a zohlednit v něm bezpečnost práce. Při 
pohybech a otáčení síta nesmí za žádných okolností dojít ke zranění prstů. 
Průmysl 4.0  
Učni v rámci tohoto projektu uplatnili své odborné znalosti a museli si vyměňovat informace 
napříč obory. Také v tomto případě si museli nejdříve obstarat potřebná data a informace, 
ale i vlastní komponenty. Žáci museli nejen smontovat mechanické komponenty, 
nainstalovat elektronické součástky, ale i propojit a naprogramovat celý výrobní proces 
pomocí senzorů a aktorů. Na závěr se měl celý výrobní proces ve virtuální podobě odrazit 
v softwaru, přes který jej lze řídit. Mladí pracovníci si za tímto účelem museli osvojit znalosti 
programování, a proto absolvovali dodatečné školení. Pomohli jim také žáci oboru 
programátor a vývojář. Díky tomu byli schopni vytvořit webové rozhraní.    
Ve výrobě 
Žáci se učí nejen při práci na projektech, ale také při odborné přípravě v rámci výroby, tak 
aby měli stále přehled o celkovém kontextu výroby. Proto pracují ve dvouměsíčních blocích 
na různých stanovištích výrobní linky pro zemědělské stroje a také v oblasti zajištění kvality. 
Na pracovištích výrobní linky jsou k dispozici obrazovky. Zde si mohou mladí učni v případě 
potřeby v databance vyhledat potřebné pracovní postupy. Díky tomu se učí, jak jsou do 
zemědělského stroje integrovány jednotlivé komponenty a jak je zajištěna souhra všech 
komplexních částí. Zadání a řešení vnitřního vybavení (zde například baterie a její propojení) 
si mohou žáci vyhledat na počítači přímo na pracovišti. Na obrazovce jsou pak zobrazeny 
všechny kroky daného postupu. Učni mají kromě toho k dispozici i příručky s konstrukčními 
výkresy. Tímto způsobem tak mohou žáci získat přehled o celém výrobním procesu. 
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12. OSAMĚLOST (3)  
 
Cesta z osamělosti k druhým lidem může být zprostředkovaná, jak jsme si říkali minule, nebo 
také přímá. Ovšem má-li být úspěšná, tak jedno je nezbytně nutné: začít u sebe! Nemáte 
přítele? Nemáte přítelkyni ani přítele? Paradoxně  klíč k druhým držíme sami u sebe  
a nechápeme, že máme možnost kdykoliv jej použít. 

Jednat s druhými lidmi, navazovat kontakty, to není jen otázka 
inteligence. Děti se již v předškolním věku učí zacházet s počítačem,  
ale citové schopnosti můžeme získat pouze jen stykem s jinými lidmi. 
Kdo více pracuje s počítačem, než jedná s lidmi, ztrácí každodenní 
sociální trénink. Čím více se obracíme k druhým lidem prostřednictví 
digitálních technologií, tím menší budeme mít schopnost, dovednost, 
aktivně reagovat v přímé, reálné komunikaci tváří v tvář. A tím méně 
porozumíme emočním sdělením druhého. Neumíme přečíst sdělení 
mimikou, gesty, proto útěk k psanému projevu. 

Ale nyní si řekneme, jak se pokusit získat přátele a být vstřícnější. Jedno podmiňuje druhé,  
do značné míry my sami ovlivňujeme to, jak druzí na nás reagují. 
Předně, osobnost je jedním z nejdůležitějších faktorů, které přitahují jednoho k druhému. 
Zkusme se nyní pokusit pohlédnout na druhé opačným pohledem: ten, či ta druhá, má 
zrovna takové ego, já, jako my sami. Myslíte o sobě, cítíte, prožíváte, posuzujete druhé? 
Jistě, ale to stejné dělá i ten na druhé straně vůči vám. Na tento fakt příliš zapomínáme,  
a nejvíce ti, kteří jsou osamělí, takže se stále více zaobírají jen sebou natolik, že přehlédnou 
nejdůležitější fakt: úplně stejně je na tom i osoba ve vašem bezprostředním okolí! 
První klíčový moment každého seznámení:  
Naučme se soustředit pozornost na potřeby ega toho druhého a ne ega svého. Optejte se 
v duchu, co by ten druhý potřeboval, co by mu udělalo radost, co by v něm, či v ní vyvolalo 
pocit, že je cenná, pozoruhodná. Vždyť ti naproti čekají stejně jako vy. Pokud si myslíte, že 
potřeby, či očekávání toho druhého znáte, tak jim dopřejte sluchu a nabídněte (stále) 
čekanou, ale nedostavující se pozornost.  Zkuste chvíli nemyslet v pojmovém světě „já bych“, 
ale „on/ona by“. 
Lidé, kteří jsou osamělí, mnohdy jim můžeme proto říkat Jája, delší absencí mezilidského 
kontaktu pozapomínají, že i ti druzí jsou zrovna jako i my. Výsledkem jsou stažené tváře, 
neutrální pohledy a v mysli paradoxně, zcela jiní lidé. Jenže strach ze setkání, odnaučení 
myslet v horizontu Já a Ty vede k narcismu: Jája.  
Jaké jsou další kroky potřebné pro seznámení?  
Další důležitý krok vedoucí k druhým lidem, pryč z osamělosti: zanechte stálého kritizování 
čehokoliv. Hnidopišské kritizování a poukazování na jakékoliv problémy v okolí je malicherné 
a odpuzující. Prozrazujete tak svou malost. Nadhled, ponechání malých věcí bez nutného 
pravidelného komentování, je krokem vedoucím k druhým lidem a těch druhých naopak 
k vám. Nikomu také neraďte, co a jak má dělat – pokud se vás přímo nezeptá! Myslíte si,  
že to děláte pro jejich dobro, ale opak je pravdou. 
Následným krok zní: nabídněte druhým pocit důležitosti (mimochodem, netoužíte po něm 
také?). Nejčastější chybou jak odradit druhé od setkání s vámi je následující chování: pokud 
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vám například někdo ukáže fotografie, tváříte se znuděně a pokud máte u sebe také fotky, 
okamžitě ukazujete své a chcete hovořit o svých fotkách.  Zkuste potlačit své Jája a naopak  
se vyptávejte, kdo je na fotce, pochvalte někoho. Garantuji vám, že dotyčná osoba se s vámi 
bude rozcházet nerada. Stručně řečeno, pokud chcete, aby se druzí zajímali o vás, musíte  
se zajímat o druhé.  
Nešetřete pochvalou. I drobné pochvaly potěší, vždy je co pochválit. Ovšem pokud 
nechceme, najdeme zase plno nápadů co kritizovat.  Při každém setkání se naučte druhého 
něčím potěšit, (že jsi přišel/a, že si uděláš čas, dobře jsi to řekl, máš dobré postřehy, rád/a  
si je poslouchám, máš hezkou barvu vlasů apod.). Tím ale nemíním pochlebování. 

Zásadně se vyhýbejte mluvení o sobě. 
Nemluvte nikdy o sobě a své práci, či problémech. Zaměřujte svoji pozornost na druhého. 
Ostatně nejoblíbenější společník je takový, o němž nevíte, na čem pracuje, jaké má problémy 
a nemoci, co ho tíží. Nikoho nezajímají vaše popisy cest, protože tam nebyli a vaše líčení 
nutně musí druhé nudit. Jedině kromě výjimek, když dovedete sami ze sebe dělat legraci. 
Detailní líčení svých osobních zálib je přímo morem. Je výrazem samolibosti a jistota 
odrazení druhých lidí od kontaktů s vámi.  

- Jiří Kučírek - 
 
 

13. SOKRATOVA ZKOUŠKA  
 

Krátký příběh k zamyšlení 
Jednoho dne, na vrcholu kopce, potkal muž filosofa Sokrata a povídá: „Jestlipak víš, co jsem 
se zrovna dozvěděl o tvém příteli?“ 
„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. 
Říká se jí zkouška tří sít.“ 
„Tří sít?“ „Přesně tak,“ pokračoval Sokrates. 

 

„Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“ ~ Buddha 
„Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi 
řekneš. První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct,  
je pravda?“ „Ne,“ odpověděl muž, „vlastně jsem to jenom slyšel a….“ „Dobře,“ řekl Sokrates. 
„Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. 
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Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco 
dobrého?“ „Ne, naopak…“ „Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného 
a nejsi si jist, jestli je to pravda. 
Hmm, ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje  
se užitečnost. Bude mi to, co mi chceš o mém příteli říci, užitečné?“ „No, ani moc ne.“ 
„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „takže to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce 
ani pro mne užitečné. 
Tak proč bys mi to měl vyprávět?“ 

Zdroj: www.seberizeni.cz    
 
14. TŘICET CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKŮ MANIPULÁTORA 

 
Abychom byli schopni manipulátora odhalit, ať již ve svém okolí 
nebo v sobě, měli bychom velmi přesně nejprve poznat 
charakteristické znaky jeho jednání, kterými se liší od jiných lidí. 
V jednání jedince, kterého můžeme označit jako manipulátora, 
poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z třiceti, 
které lze určit u manipulativní osobnosti, říká francouzská 
psycholožka a psychoterapeutka Isabelle Nazare-Aga. 
 

1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, 
lásky, profesionální zodpovědnosti atd. 

2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit. 
3. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby, city a názory. 
4. Obvykle odpovídá neurčitě. 
5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku. 
6. Své žádosti zakrývá logickými důvody. 
7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět  

a reagovat okamžitě na žádosti i otázky. 
8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje  

a soudí, hovoří o nich s despektem. 
9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo 

osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně). 
10. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat a je schopen 

rozvrátit manželství. 
11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si 

na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.). 
12. Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak). 
13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným 

pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ 
matka apod.). 

14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá. 
15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru. 
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16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich. 
17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“. 
18. Lže. 
19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých. 
20. Je egocentrický. 
21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem. 
22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta. 
23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých. 
24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli. 
25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob 

života svědčí o pravém opaku. 
26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy. 
27. V jeho přítomnosti se lidí cítí nepříjemně a nesvobodně. 
28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých. 
29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali. 
30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen. (Nazare-Aga, 1999, str. 37 

– 38) 
 
V případě, že jsme podle uvedeného seznamu dospěli k závěru, že 
v našem životě skutečně působí a ovlivňuje nás manipulativní 
osobnost, je pouze na nás, zda se rozhodneme tuto situaci aktivně 
řešit či budeme jen dále pasivně přihlížet a doufat, že se to „samo“ 
urovná. Způsoby aktivní obrany existují. 
 
Isabelle Nazare-Aga je známá francouzská psycholožka a psychoterapeutka, která se ve své 
klinické praxi zabývá především formací chování. V Paříži vede semináře o ovládání stresu 
a komunikaci. V České republice (nakl. Portál) vyšla také její druhá kniha „Láska 
a manipulace“ (2003, 2005), která je rovněž zaměřená na téma manipulativního chování. 
Na příbězích dvojic v ní ukazuje různé způsoby manipulace v partnerském vztahu, vysvětluje, 
jak se vyvíjí v různých fázích vztahu a jaké jsou její důsledky. 
NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Hana Prousková. Praha : Portál, 1999. 
261 s. ISBN 80-7367-049-6. 
___________________________________________________________________ 
V každém případě si přečtěte, pokud se zabýváte managementem, nedávno vydanou 
publikaci v nakladatelství Academia (2017)  
BABIAK P., HARE R. D. Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce 
Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se však 
ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě 
zanechávají spoušť. Právě na firemní psychopaty je zaměřena kniha Hadi v oblecích. 
Vyzrazuje jejich tajemství, odhaluje způsoby, jimiž manipulují ostatními a podvádějí je. 
Čtenářům pomáhá prohlédnout jejich nečistou hru. Kniha přináší podmanivý, děsivý  
a vědecky podložený pohled na to, jak psychopati fungují v korporátním prostředí a jak 
uplatňují své „instinktivní“ manipulativní techniky v podnikatelských procesech. 

- Jiří Kučírek – 
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15. O LŽÍCH 
 

Kdo umí lhát nejlépe? Přece psychopati!  
Nový výzkum ukázal, že lidé s psychopatickými rysy osobnosti se jednodušeji naučí lhát. 
Stačí to k pochopení všech lhářů? A co všechno proces lhaní vlastně zahrnuje?  
Doktoři Tatia Lee a Robin Shao z Hongkongské univerzity poměrně jednoduchým 
experimentem dospěli k zajímavým závěrům: lidé s psychopatickými osobnostními rysy 
dokážou lépe lhát. Nejde přímo o to, že by to uměli sami od sebe, spíš jsou schopnější  
se lhaní naučit. A zdá se, že v tom prostě budou lepší než ti, kterými takovými 
charakteristikami nedisponují. 
Znáte postavu? 
Výzkumu se účastnili celkem 52 studenti z Hongkongské univerzity. Úvodní dotazník zjišťující 
psychopatické rysy ukázal, že 29 z nich má vysokou úroveň potenciální psychopatičnosti, 
zatímco 23 naopak nízkou. Z toho je také vidět, že se nejedná o charakteristiku pouze 
několika deviantních jedinců, ale že tyto rysy jsou hojně zastoupeny v celé společnosti.  
Po úvodním rozřazení byly studentům, sledovaným pomocí magnetické rezonance, 
ukazovány fotografie známých i neznámých lidí. Účastníci dostávali instrukce, zdali mají lhát, 
či mluvit pravdu o tom, jestli postavy na obrázcích poznávají. 
Následně došlo k ukázce, jak správně lhát, a celý test byl opakován. Studenti tedy dostali  
do ruky nástroje, jak efektivně předstírat, že neznámou osobu znají či naopak. A výsledky  
si už asi domyslíte: účastníci s psychopatickými rysy se to naučili mnohem lépe, jejich reakční 
čas se snížil a odpovědi byly sebejistější. Oproti tomu rychlost a přesvědčivost odpovídání lidí 
s nízkou úrovní psychopatičnosti se téměř nezměnily. Jak je to možné? 
 
 
Psychopati lžou lépe 
Lhaní je totiž poměrně složitý proces. Člověk ví, jaká informace je pravdivá a její potlačení 

vyžaduje energii. Musíme vyvinout určitou snahu, abychom 
dokázali neříct pravdu a místo toho zalhat. Klíčem k tomu, 
kdo to zvládá lépe a kdo naopak hůře, může být právě 
psychopatičnost. Tento osobnostní rys je totiž, alespoň dle 
předkládaného výzkumu, klíčový v tom, jak dokážeme 
informace zpracovat a následně je předat dál. Rozhodněte  
si sami, zdali je to tak dobře – minimálně užitečné to ale bez 
debat je… 
„Vysoká úroveň psychopatičnosti je charakterizována 

neupřímností a manipulativností, ale doposud nebyly jasné důkazy o tom, zdali psychopaté 
v celkové populaci lžou více či lépe než ostatní. Naše zjištění dokazují, že lidé s vysokou 
mírou psychopatičnosti se prostě lhaní dokážou lépe naučit,“ upřesnil doktor Shao. 

Zdroj: http://zoommagazin.iprima.cz  
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16. VLASY 
 

Vlasy jsou sdělením nejen o našem psychickém i fyzickém stavu. 
I když si to neuvědomujeme, vlasy jsou velmi dobrým monitorem našeho psychického  
i fyzického stavu. Kolik hodin jen strávíme jejich pozorováním a upravováním. Jenže nejde 
jen o jejich tvar a střih, která je záležitostí kadeřníků, ale mnohem více vlasy vypovídají  
o našem sebevědomí, věku, původu, stravě i zdraví. Nikoliv náhodou se proto v současnosti 
testují nové léky pomocí analýzy vlasů a ne moči. 
Nejrychleji rostou vlasy mladým ženám ve věku přibližně mezi 16-ti až 24 lety. Okolo 30 let  
se růst zpomaluje.  
Nejlépe jsou na tom, tedy vzhledem k jejich počtu, blondýnky, protože jich mají přibližně na 
140 000, kdežto zrzky pouze jen okolo 90 000 a konečně brunety okolo 110 000. Jak vidno, 
zrzky mohou oprávněně pomlouvat blondýnky.  
Vlas je krásným monitorem našeho zdravotního stavu, případně jejich absence je také 
významným varováním. Každý vlas v sobě ukládá vše, co koluje v našem těle. Vše co sníme, 
jaké léky užíváme, v jakém psychickém stavu se nacházíme.  
Pokud žena žije ve stresu, dochází k vylučování adrenalinu do krve a to následně způsobuje 
zvýšenou produkci nejen cholesterolu, ale také i mužského testosteronu, a výsledkem je 
množství vypadaných vlasů při česání či umývání. Zde nepomůže žádný kouzelný šaman ani 
šampón, ale odstranění stresových podmínek. 
Pokud také hladovíme, a to se týká zejména náběhu na anorexii, dochází nutně k vypadávání 
vlasů a jejich poškozování z důvodu nedostatku železa, bílkovin, mědi, zinku a jiných 
důležitých látek pro výživu vlasů. Ženy prožívající rozvodové nebo rozchodové martýrium, 
rodinné či vztahové krize, obvykle se zděšením pozorují chuchvalce vlasů v hřebínku.  
U mužů je ztráta vlasů tristní. Odhadem přibližně jedna pětina z nich ztratí vlasy po třicítce  
a rovněž jedna třetina je jejich vlastníkem i po šedesáti letech. Bez ohledu na výši androgenu 
jedinec nemůže ztratit veškerou vlasovou okrasu, pokud k tomu nemá genetické 
předpoklady. 
Ukazuje se také, že ztráta vlasů může mít souvislost se zvyšujícím se rizikem srdečního 
selhání. Pleš na vrcholku hlavy by se mohlo brát jako jisté varování: upravte si svůj životní 
styl, myslete na zdravotní stav.  
Zvolit zvláště v letních měsících holou hlavu je také východisko. Vyholená hlava znevýrazní 
váš věk, či plešatost změní na vyholenou lebku. Může opticky zveličit sílu, což je také 
důvodem, proč svalovci mají holou hlavu – tělo pak vypadá mohutnější. Vlasy milujeme,  
ale ne v polévce, nebo na mateřském znamínku, či chlupy v podpaždí, nebo na nohách u žen. 
Pro někoho mohou být chlupy eroticky vzrušující, jako například kdysi poslala manželka 
britského ministerského předsedy lordu Byronovi během milostné aféry chumáček svých  
ustřihnutých pubických chloupků. Nedávno se také objevil na výstavě obraz, akt ženy, 
vytvořený právě z pubických chlupů. Chloupek jako tvůrce fantazie. 
Ty, kteří mají pár vlasů na hlavě, může uklidnit, že jsou stejně hodně chlupatí, protože 
dospělý člověk je vlastníkem přibližně pěti miliónů chloupků a chlupů na celém těle, jenže 
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jsou málo viditelné. Potní žlázy, které máme rozprostřené po celém těle, zrovna tak jako 
zmíněné chloupky a chlupy, působí v horku jako perfektní postřikovače, pokud použiji 
analogii z auta. 
Málokdo z nás si uvědomuje, že chlouba žen, krásné, lesklé a vlnící se vlasy, nebo u mužů 
hustý porost bez pleše, nebo vysokého čela, má těsnou spjatost i s naším životním stylem, 
vzděláním, sebevědomí i stravou a zejména v jakých vztahových situacích žijeme. Pokud jste 
v permanentním stresu na pracovišti či doma, žádný vlasový preparát vám nepomůže 
k proměně vlasů. Cestou je jen jedno: vyřešit problémy, nežít ve stresu a ochráníme si nejen 
svoji vlasovou chloubu, ale také i zdraví.  
Vlasy jsou důležitým indikátorem vašeho stavu, a protože 
jsou vždy na očích veřejnosti, dáváte i takto nepřímo  
o sobě jisté sdělení. Šaty zakryjí tělesné nedostatky,  
ale vlasy zůstanou (pokud zůstanou) jako nezakrytá 
informace. A ti, co je mají, zapomínají, že střih a jejich 
úprava, signalizují o našem životním stylu, vkusu.  
 
Neodpustím si malou poznámku na závěr. Stále z nás něco „odpadává“. Nejvíce vnímáme 
vlasy na hřebínku, šupinky kůže, stříháme nehty, zbavujeme se množství odpadní hmoty – 
za průměrně dlouhý život přibližně 4 tuny.  A když doma luxujeme, lidské kožní buňky tvoří 
75 – 80 procent špíny, kterou vyluxujeme. Ostatně, kdo má větší plochu těla? Malé dítě,  
o němž si myslíme, že vytváří nejvíce odpadků nebo plochou těla někdy velmi rozměrný 
dospělý rodič? Tohle ale nechceme slyšet ani vidět. Není divu. 

- Jiří Kučírek  
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17. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST 
 
 

 

Kniha:   
HADI V OBLECÍCH 
ANEB PSYCHOPAT 
JDE DO PRÁCE 
 
Autor:  
Babiak, Paul; 
Hare, Robert D. 
 
Vydáno: 
Academia, 2014 

Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy  
či spasitelé firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají 
důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě 
zanechávají spoušť. Právě na firemní psychopaty je zaměřena 
kniha Hadi v oblecích. Vyzrazuje jejich tajemství, odhaluje 
způsoby, jimiž manipulují ostatními a podvádějí je, a čtenářům 
pomáhá prohlédnout jejich nečistou hru. 
 
Kniha přináší podmanivý, děsivý a vědecky podložený pohled na 
to, jak psychopati fungují v korporátním prostředí a jak uplatňují 
své instinktivní manipulativní techniky v podnikatelských 
procesech. 
 

 

 

 
Kniha:   
ZMĚNA K 
LEPŠÍMU 
 

Podtitul:  
Šestistupňový 
program pro 
překonání 
zlozvyků 
 

Autor:  
Prochaska, James 
O.; Norcross, 
John C.; 
DiClemente, 
Carlo C.  
 

Vydáno: 
Portál, Praha, 
2018 
 

Snad každý český odborník, jenž pracuje s lidmi, kteří chtějí 
opustit své špatné návyky, zná transteoretický model změny. 
Jeho tvůrci, známí američtí psychologové, zkoumali více než tisíc 
lidí, kteří dokázali i bez využití psychoterapie trvale změnit svůj 
život. Výsledkem byl program zahrnující stadia prekontemplace, 
kontemplace, přípravy, akce, udržení a ukončení (případně 
relapsu). Každé z těchto stadií autoři spojují s určitými technika-
mi, jež byly vytvořeny v rámci známých psychoterapeutických 
teorií. Pro efektivní práci na změně je třeba vyhodnotit, v jakém 
stadiu se daný jedinec právě nachází. Přehledně koncipovaná 
kniha byla původně psána pro ty, kdo sami usilují o změnu,  
a obsahuje četné sebeposuzovací nástroje, kazuistiky a příklady. 
Je však vhodná i pro ty, kdo v rámci své profese pracují s lidmi, 
kteří se potýkají s emočními problémy, závislostmi apod., či pro 
ty, kdo se zabývají zdravějším životním stylem a prevencí 
některých onemocnění. Transteoretický model je dnes využíván 
po celém světě významnými léčebnými instituty. 
 
James O. Prochaska, Ph.D., je profesor psychologie a ředitel 
Výzkumného centra pro prevenci rakoviny při University  
of Rhode Island. John C. Norcross, Ph.D., je profesor a bývalý 
vedoucí katedry psychologie na University of Scranton. Česky 
vyšla jejich společná kniha Psychoterapeutické systémy (1999). 
Carlo C. DiClemente, Ph.D., je profesor a vedoucí katedry 
psychologie na University of Maryland. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kniha:   
PŘÁNÍ OTCEM 
MYŠLENKY 
 

Autor:  
Sarrazin, Thilo 
 

Vydáno: 
Academia, Praha, 
2017 

 

Thilo Sarrazin je pro svou samostatnost myšlení, spjatou  
s odvahou říkat i nepopulární, ba tabuizované pravdy, značnou 
částí německé vzdělané veřejnosti vnímán jako postava 
přinejmenším „kontroverzní“. Ve své nové knize popisuje 
pravidla a podmínky dobrého vládnutí a zkoumá typické formy 
politického selhávání. Prohlašuje: „O budoucnosti Německa 
nebudou rozhodovat genderové otázky nebo debaty o světovém 
klimatu. Budoucnost Německa rozhodnou otázky měny, 
přistěhovalectví a vzdělanosti. Ve hře je tak zároveň i budoucnost 
Evropy.“ Přání otcem myšlenky je již čtvrtou autorovou knihou, 
kterou Nakladatelství Academia vydává. Předcházely jí publikace 
Teror ctnosti (2015), Evropa euro nepotřebuje (2013) a Německo 
páchá sebevraždu (2011). Sarrazinova první u nás vydaná kniha  
z roku 2011 je dávno rozebrána.  
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Kniha:   
EMOCE 
Regulace a vývoj 
v průběhu života 
 
Autor:  
Poláčková 
Šolcová, Iva 
 
Vydáno: 
Grada, Praha, 
2018 

 
Kniha se zabývá složitou otázkou, co jsou emoce a jak s nimi 
zacházet. Projevovat je, či neprojevovat? Okřiknout dítě, aby se 
uklidnilo, nebo ho nechat vyvztekat? Potlačovat pocity 
osamělosti, anebo se s nimi svěřit blízkým lidem? Strpět 
nepřátelství kolegy, či položit na stůl výpověď? 
 
Emoce hrají v každodenním životě významnou roli, stejně jako 
myšlení, vzpomínání či chuť něčeho dosáhnout. Nejsou ničím 
nadbytečným, obtěžujícím ani dětinským: ukazují na jevy, které 
pro nás mají v životě význam. Vývoj emocí a jejich regulace jsou 
napínavým a fascinujícím procesem, a ačkoliv k dramatickým 
vývojovým skokům dochází především v průběhu dětství, 
dětstvím kapitola vývoje nekončí. Kniha se zabývá regulací emocí 
a jejich vývojem od narození až po stáří, upozorňuje na kritické 
momenty, věnuje se některým mýtům v emoční výchově dětí  
a poukazuje na významné souvislosti mezi emocemi a zdravím 
člověka. 
 

 

 
 
 
 

 
Kniha:   
APLIKOVANÁ 
PSYCHOLOGIE 
Vybraná témata 
 
Autor:  
Kučírek, Jiří a 
kolektiv 
 
Vydáno: 
Grada, Praha, 
2017 

 
Vztah aplikované psychologie a psychologie jako takové lze 
připodobnit ke vztahu mezi užitým uměním a uměním obecně. 
Monografie mapuje uplatňování teoretických psychologických 
poznatků při praktické činnosti, například v oblasti sociálně 
psychologického výcviku nebo ve zcela nových oborech lidské 
činnosti včetně IT, inovací a tvůrčího myšlení. 
 
Autoři, pedagogové z VŠAPs (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.), se zaměřují především na oblast psychologických 
disciplín, personalistiky, marketingu, zdravotnictví, školství a dal-
ších. Aplikovaná sociální psychologie má vedle svého praktického 
významu velký přesah do výchozích teoretických disciplín, 
kterým umožňuje zpětnou vazbu. Podílí se tak díky své různo-
rodosti 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. 

 
 

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, 411 55  Terezín 
tel.: 416 782 369; www.vsaps.cz 


