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Milé kolegyně, kolegové, studenti i budoucí zájemci o studium, přátelé z řad
veřejnosti, kteří máte zájem o problematiku aplikované psychologie.
Srdečně Vás opět zdravíme v novém čísle Newsletteru a jsme rádi, že pokračujeme v našem
asynchronním dialogu prostřednictvím těchto stránek. Věříme, že někteří čtenáři k nám najdou cestu
i k přímému setkávání, třeba na přednáškách, které jsou veřejné nebo při studiu na Vysoké škole
aplikované psychologie v Terezíně.
Stále více si uvědomujeme, jak se snižuje empatie mezi dětmi i dospělými, a jaké to má
destruktivní následky na mezilidské vztahy. Lhostejnosti i ztrátě citu se ale systematicky učíme,
a dokonce se stále v tomto trendu posilujeme. Dopřáváme si uvedené „dovednosti“ a prohlubujeme je,
jak u dětí, tak u jejich rodičů. Vlastně jde již o obecný jev, který sedimentoval na rovinu standardu.
Jedná se o faktickou závislost na digitálních technologiích: stále častěji totiž zaměňujeme
přímou fyzickou komunikaci, resp. chování, za komunikaci prostřednictvím digitálních technologií.
Je lépe používat právě termín „chování“, abychom si uvědomili, o co se fakticky jedná. Pokud s někým
mluvíme po telefonu, třeba navíc se sluchátkem v uchu, odpoutáváme se od „prostředí“ okolního světa
a emigrujeme z veřejného prostoru do virtuálního světa. Důsledkem je neschopnost empatie, protože
empatie jsou emoce. Je to zmíněné prostředí, tedy prostor, v němž se nacházíme, v němž se
pohybujeme, a na nějž musíme brát zřetel. Podprahově se tak stále učíme ohledu vůči druhým, učíme
se vnímat druhé a naslouchat jim, i když spolu nemusíme přímo hovořit. Učíme se tak ohledu,
sociálnímu chování, učíme se citu a empatii. Jsme fakticky ve společenství.
Vychováváme tehdy, když o tom nevíme. Edukace prostředím však probíhá i jinými způsoby.
Nechme se vychovávat i přírodou. Je inteligentnější než my a než náš „chytrý“ mobil; jen se jí musíme
naučit naslouchat, respektovat ji a pomáhat. Promlouvá k nám úžasnou variabilitou, vzhledem,
vytrvalostí, krásou a harmonií, vůní i nezdolností k životu, vychovává nás také k citu a empatii. Jarní
měsíce jsou přímou pozvánkou do přírody; nejlépe, když půjdeme s rukou obtočenou kolem svého
partnera/ partnerky. Hle, první krok k pochopení toho druhého! A kde a kdy začít? Hned – jaro už je
tady, tak toho využijme.
Kam dojdeme, to je již naše svobodná volba. Pokud Vy při hledání cest najdete také cestu
i k nám, budeme se na Vás těšit.
Přejeme Vám klidné a slunečné dny, prožité pravidelně v pohodě s někým tváří v tvář, v osobní
nemediální bezprostřední blízkosti a společném prostředí. Nejlépe v přírodě, která ještě, na rozdíl
od města, umožňuje relaxaci, prožitek nadhledu a distance od každodenních starostí. Navíc nás snad
nepřímo donutí sundat sluchátka z uší, schovat mobil do kapsy, vypnout jej a učit se naslouchat tomu,
s kým jsme, okolnímu světu, k němuž patří i hlas a dotek přírody. Stačí jen vztáhnout ruku
ke skutečnému světu.
-Jiří Kučírek-

Redakční rada Newsletteru pracuje ve složení:
- PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., předseda
- Bc. Barbora Puhlíková
- 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 a Instagramu (vsaps_official)
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ILUZE GRAFISMŮ
Co nás tak přitahuje, co je tak důležitého na obrazech, zápisech, diagramech a číslech,
textech, tabulkách..., prostě na všem, co si čteme, prohlížíme a čím listujeme? Upřené pohledy
do „chytré“ obrazovky – malé či velké -, které jsou tak fascinující, že jim věnujeme stále větší
pozornost, ať dobrovolně, nebo z povinnosti musíme vyplňovat papíry, popisovat předepsané
kolonky, zakládat je a odesílat, tvoříme plány a máme pocit, že jsme v plném proudu pracovního
života. Zrovna nyní si čtete úvodník na obrazovce nebo vytištěný na papíru a listujete stránkami zde,
anebo v jakémkoliv textu.
Život chápeme jako vykázaná fakta, která papírujeme, skladujeme a odesíláme. Co je tak
důležitého na zápisech? Především unikátní výhoda, kterou poskytují v rétorických, polemických
situacích každodennosti. „Nevěříte mi, co říkám? Ukážu vám to.“ A rozprostřeme před druhými lidmi
texty, diagramy, tabulky a čísla. Jde ale o závažný a většinou neuvědomovaný počin, když
ztotožňujeme předkládaný text, plán za skutečnost. Znak svědčí o tom, že neexistuje nějaké
přirozené spojení mezi označujícím a označovaným. Skutečnost není před námi, ale mezi námi;
žijeme v jazyce, jazykujeme a k popisu skutečnosti světa využíváme média.
Když Řekové vynalezli abecedu, rozbili tak jakékoliv spojení mezi znaky, tj. psanými tvary
a označovaným: náš vztah ke skutečnosti je již pouze zprostředkován, odkazuje tak k prostředečnosti,
kterým je médium. Co to znamená? Médium je vlastně znak „Pádu“ - signum lidské konečnosti.
Vyjadřuje vlastně střed, cosi neutrálního, proto je to pouze prostředek, nic více.
Náš postoj, vztah ke skutečnosti je zprostředkován, mezi naším poznáváním, popisy, prostě
mezi našimi grafismy a skutečností. Je „prostředek“, a to je, jinak řečeno, fatální trhlina, nebo lépe
řečeno propast. Znalosti a vědění, naše milované grafismy, papírování jsou vždy zprostředkované,
nikdy ne přímé. Prostředek, médium, umožňuje styk se skutečností, ale tento styk je zásadně
podmíněn, umožněn distancí, odkazuje ke ztrátě bezprostřednosti. Pokud je médium neutrální jako
„neutrum“, pouhý nástroj, zdálo by se snadné se jej zbavit. Ovšem jsme odsouzeni ke zprostředkovatelnosti. Naše vědění nás tak pouze nutí měnit strategie popisu. Psycholog M. Foucault, zkoumající
analýzu moci, se proto nezaměřil pouze na rejstříky, rozvrhy a dril, ale zejména na instituce, v nichž
se zápisy - „papíry“ - stávají tak zásadními.
Naše oblíbené papírování má ale mnoho výhod. Můžeme je přenášet, odesílat, ukazovat
a odkazovat na ně jako na „skutečnost“, jsou stále konstantní, ať se stěhujeme nebo pracujeme
kdekoliv. Tabulky, čísla a grafy jsou využitelné k prezentaci jako důkazů skutečnosti (předkládaná data
jsou „skutečností“). Papírování má další výhodu, protože plány jsou ploché (plan z lat. planus,
tj. plochý). Nic se nedá tak dobře opanovat jako plochý povrch papíru. Není tam nic skrytého, žádné
stíny, jen stačí vyhledat nějaký plochý povrch, který vládu umožňuje (seznam, složka, rejstřík, katalog,
graf či tabulka), jen jej najít a vyhledat. Dále jej můžeme reprodukovat, modifikovat podle potřeby,
lze je kombinovat, a nakonec po úpravě tyto zápisy zasadit jako součást psaného textu. Na papíře
můžeme manipulovat s trojrozměrnými objekty pomocí čísel, či pravítka.
O trhlině, médiu, které existuje a odkazuje na naši zprostředkovatelnost, ovšem raději mluvit
nebudeme. Náš grafismus, to je náš svět, naše skutečnost. Opravdu je to skutečnost?
Vytištěná, psaná, matematická forma v případě pochybností se vždy těší větší důvěře než
cokoliv jiného – zdravý rozum, jiné smysly než zrak, autorita, či tradice. Jak řekl M. Heidegger:
„Myšlení je ruční práce“, ale to, co spočívá v rukou, jsou zápisy. Až budeme odkazovat na papíry,
tabulky a grafy, neodkazujeme na skutečnost, ale jen na médium, nikoliv na skutečnost. Každý zápis
je vždy redukcí nezachytitelné a nepopsatelné komplexity světa, tak jako informace, kterou
podáváme, je vždy selekcí. Ale nic jiného nemáme, jde jen o uvědomění si, že nesmíme zapomínat
a nezaměňovat grafismus za skutečnost.
-Jiří Kučírek3

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


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



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

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA VŠAPs:








Personalista a odborník v oblasti práce s lidmi a v 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).
4

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 druhé kolo přijímání přihlášek ke studiu na akademický rok
2019/2020 na prezenční a kombinovanou formu studia studijního programu
Personální a interkulturní management.
Přihlásit se ke studiu můžete na www.vsaps.cz on-line nebo prostřednictvím přihlášky
do 15. června 2019.

Využijte možnost on-line přihlášení ke studiu! Těšíme se na Vás!
Proč studovat na VŠAPs? – Přečtěte si další vyjádření našich studentů
Studium na VŠAPs hodnotím velmi kladně. Panuje zde přátelská atmosféra a výhodu spatřuji
především v aplikovatelnosti předmětů v běžném životě. Zároveň je studium na naší škole vhodné
pro ty, kteří si ještě nejsou stoprocentně jisti, co chtějí v živote dělat, jelikož VŠAPs nabízí velmi široké
spektrum uplatnění. Pro mě osobně zásadní roli ve výběru této školy hrála právě psychologie, která
tvoří cca polovinu vyučovaných předmětů. Další, co bych ráda vyzdvihla je kantorský sbor, který je
zde dle mého názoru vynikající a naleznete tu doopravdy odborníky ve svém oboru.
Sára, 1. ročník, denní studium
Studium na VŠAPs je velice specifické, není to jako na jiných vysokých školách. Zde na vás pohlíží jako
na lidskou bytost ne jako na číslo v indexu. Výuka je zde velice rozmanitá a interaktivní. Vyučující mají
nadšení pro svůj obor a umí toto nadšení předat. Všichni vám zde vyjdou vstříc a je to příjemné místo
ke studiu.
Anna, 1. ročník, denní studium
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Studium na VŠAPs je velmi přínosné ať už z výběru atraktivních předmětů, tak i z přístupu školy ke
studentům. Na školu jsem šla převážně z důvodu psychologie, ale další plus je i širší záběr předmětů,
které máte k dispozici. Vyučující se nám věnují i individuálně, a to je velice prospěšné pro náš osobní
růst, jelikož v nich máme velkou inspiraci a podporu.
Dominika, 1. ročník, denní studium
VŠAPs není jen škola umístěná na nádherném místě v městě Terezín, vhodném pro studium, kde se
snoubí oáza klidu a silná historie. Všichni zde přistupují k tomuto faktu s respektem, jak k místu, tak
ke studiu. Zdejší učitelé, kteří zde působí, jsou na slovo vzatí odborníci s lidským přístupem, tento fakt
nebývá samozřejmostí na většině VŠ. Díky menšímu kolektivu škola působí rodinně s příjemnou
atmosférou, výuka probíhá velmi interaktivně, vyučující přednášejí jak odbornou látku, kterou ale
bravurně prolínají s letitými osobními zkušenostmi z pracovní praxe, klade se vysoký důraz na kritické
myšlení studujícího. Tento fakt dodává ještě více na zajímavosti výuky, přednášky plynou velmi rychle
a student odchází doslova nadupaný vědomostmi a praktickými příklady z běžného života. Pokud
hledáte zajímavý obor, kde můžete načerpat znalosti od Personálního řízení přes Aplikovanou
psychologii až po Interkulturní management, je VŠAPs to pravé místo, které vás bude naplňovat.
Stanislava, 1. ročník, kombinované studium
Tuto školu jsem si vybrala proto, že mě zajímá psychologie a
chtěla bych svoji kariéru rozvíjet v oblasti lidských zdrojů.
Vyhovuje mi, že výuka i zkoušky probíhají pouze o víkendech,
proto můžu studium bez problémů skloubit s prací. Díky
STUDUJ S NÁMI!
skvělému úvodnímu adaptačnímu soustředění jsme s kolegy
v ročníku brzy vytvořili semknutou partu, sdílíme informace,
pomáháme si a těšíme se na společně strávené víkendy. Jako
velkou výhodu vnímám, že část vyučujících je z praxe, a i projekty
a seminární práce, které do jednotlivých předmětů píšeme, jsou hodně zaměřeny do praxe. Zároveň
ale ve studijním programu nechybí ani čistě teoretické předměty. Věřím, že absolvování této školy mi
umožní najít dobré pracovní uplatnění.
Marta, 1. ročník, kombinované studium

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE
2.1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium na den
otevřených dveří.
V prostorách VŠAPs na adrese Akademická 409,
Terezín, Vás rádi přivítáme v úterý

4. června 2019 (16 – 18 hodin).
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!

6

2.2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY harmonogramu akademického roku
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:
- První termíny SZZk: 12. – 14. června 2019
- Podzimní termíny SZZk: 4. – 6. září 2019
Slavnostní promoce absolventů:
27. června 2019, v 15:00 hodin
12. října 2019, v 10:00 hodin
Adaptační soustředění nových studentů 2019/2020:
- 28. – 29. září 2019
Slavnostní imatrikulace nových studentů 2019/2020:
12. října 2019, ve 12:00 hodin

2.3. INFORMACE ZE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Od nového akademického roku 2018/2019 došlo k personálním změnám na studijním
oddělení VŠAPs v Terezíně. Vítáme nové studijní referentky Sylvu Wentovou, Jitku Donef
Bozděchovou a Bc. Barboru Puhlíkovou. Kontaktovat je můžete na telefonních číslech
416 782 369 a 734 659 112 nebo na těchto e-mailových adresách: wentova@vsaps.cz;
bozdechova@vsaps.cz a puhlikova@vsaps.cz.
Úřední hodiny studijního oddělení a knihovny:
Pondělí – pátek:
8:00 – 10:00 hodin
12:00 – 14:00 hodin
Sobota: 8:30 – 16:30 hodin POUZE PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM (ve dnech probíhající výuky)
Neděle: 8:00 – 10:00 hodin
Nově můžete sledovat akce a příběhy z VŠAPs na oficiálním Instagramu:
https://www.instagram.com/vsaps_official/
Nový přírůstek do týmu studijního oddělení!
Dne 24. 12. 2018 se narodil studijní referentce, Bc. Markétě Bendové,
syn Kubík.
Srdečně gratulujeme a přejeme oběma mnoho zdraví a radosti .

2.4. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ ThDr. Patrika Maturkaniče, Ph.D.
Po úspěšné obhajobě habilitační práce a habilitační přednášce dne 17. 1. 2019 udělil rektor
Univerzity Komenského v Bratislavě doktoru Maturkaničovi titul „docent“.
Docentu Maturkaničovi srdečně blahopřejeme a přejeme mu mnoho dalších profesních
i osobních úspěchů.
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2.5. EVALUACE VÝUKY NA VŠAPs: zimní semestr AR 2018/2019
Na konci zimního semestru akademického roku 2018/2019 vyplňovali studenti anonymní
on-line evaluační dotazník. Děkujeme všem studentům za hodnocení jednotlivých předmětů
a za přínosné podněty ke studiu a organizaci výuky. Vedení VŠAPs se jimi bude zabývat
a bude studenty průběžně informovat o jejich řešení. Výsledky aktuálního dotazníkového
šetření naleznete na tomto odkaze:
https://drive.google.com/open?id=1WUocHZ3nHOwtd_0hKcPTHs_EKma5Dceo.

2.6. ODBORNÝ ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY
5. číslo odborného časopisu, který vydává VŠAPs,
vyšlo již v listopadu 2018.
V tomto čísle si můžete přečíst články na téma
Česká validizační studie škály krátká temná trojice;
Integrita osobnosti a související osobnostní charakteristiky; Intervenční kompetence pedagogických
pracovníků k syndromu CSA; Problematika plnohodnotného života nemocného s jaterní
cirhózou; Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov, prvé informácie
o projekte, opis spoločností participujúcich na výskume a základné výsledky za ČR a SR;
Wolfgang Metzger: tvořivá svoboda a poslední rozhovor s doc. PhDr. Hermochovou, CSc. na
téma škola z pohledu aplikované psychologie. Autoři článků jsou převážně psychologové,
vysokoškolští pedagogové působící na univerzitách a vysokých školách.
Tištěnou verzi si můžete koupit na studijním oddělení v Terezíně za 80,- Kč. Časopis v elektronické podobě získáte bezplatně na: http://www.vsaps.cz/casopis-aplikovana-psychologie/

2.7. 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.
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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 Vaši 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.

Přednáška Adama Korčáka, studenta 3. ročníku VŠAPs v Terezíně,
pro studenty Střední pedagogické školy v Litoměřicích
Na základě osobního zájmu o nové behaviorální závislosti jsem se rozhodl udělat přednášku
na Střední pedagogické škole v Litoměřicích. Přednáška pro studenty druhého ročníku byla
na téma Vliv digitálních technologií na ZŠ a SŠ a uskutečnila se dne 3. dubna 2019. Téma
jsem zvolil dle aktuálnosti a dlouhodobého zpracovávání, již od prvního ročníku svého studia
na VŠAPs. Přednášku jsem přizpůsobil studentům střední školy tak, aby tématu porozuměli
a dokázali se k němu vyjádřit. Téma směřovalo na závislostní chování nadměrného užívání
digitálních technologií. V části, kde studenti měli řešit případové studie, bylo vidět, že se
k dané problematice chtějí vyjádřit a mají o ní povědomí. Součástí přednášky bylo zadání
zpracování materiálů dotazníkovou formou pro akademické účely, které budou
kvantitativním výzkumem mé bakalářské práce. Přednáška se studentům i vedení školy velice
líbila a paní ředitelka mě požádala o zopakování přednášky také pro první ročníky.
Chtěl bych poděkovat především vedení střední školy za možnost udělat přednášku, která
pro mě byla velice utilitární z hlediska srozumitelnosti sdělení a nácviku obhajoby své
bakalářské práce. Dále děkuji VŠAPs, za podporu studijního oddělení a přípravu pomůcek
k přednášce. Informace o dalším termínu konání přednášky včas předám na studijní oddělení
a budu velice rád, když se přijdete podívat a poslechnout si můj výklad, do kterého se
můžete také aktivně zapojit. Závěrem chci poděkovat studijní referentce Báře Puhlíkové,
která mi na přednášce pomáhala s přípravou materiálů a aktivně se jí účastnila.
-Adam Korčákstudent 3. ročníku denního studia VŠAPs
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2.8. 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 letos uskuteční ve dnech 28. – 29. září 2019 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!
Videoreportáž z adaptačního soustředění v roce 2018 si můžete prohlédnout na tomto
odkaze: https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie/videos/954131134779506/

FOTOREPORTÁŽ Z ADAPTAČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ 13. 10. 2018
naleznete zde: https://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Adaptacni_soustredeni_13.10.2018
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2.9. Z ČINNOSTI ČLENŮ KLUBU ALUMNI
Paní Bc. Štefanie Štětinová za Klub absolventů a přátel VŠAPs ALUMNI zorganizovala již
tradiční předvánoční společenskou akci „Pojďte s námi strávit netradičně tradiční
advent“. Na sobotu 8. 12. 2018 připravila program pro děti i dospělé. Odpolednem
a podvečerem plným zábavy, kreativních dílniček pro děti a adventních vstupů prováděl
moderátor, absolvent VŠAPs, Bc. Petr Kratochvíl. Studenti denního studia zase potěšili
dětská očka jako Mikuláš, čert a anděl a rozdávali jim drobné dárky. Atmosféra setkání
byla opět báječná a všichni účastníci měli možnost načerpat pravou adventní
a předvánoční náladu.
Člen představenstva Asociace pro elektromobilitu, Klubu ALUMNI a
absolvent VŠAPs ing. Bc. Mirek Matyáš pořádal odbornou
konferenci a workshop na téma ELEKTROMOBILITA A ENERGETIKA.
První z cyklu konferencí zaměřených na elektromobilitu se konala
v aule VŠAPs v sobotu 9. března 2019. Na organizaci konference a
také na části odborného programu se významně podíleli také studentky denního studia
VŠAPs. Samostatnou reportáž o konferenci si přečtěte na str. 22 tohoto Newsletteru.

2.10. PROJEKT „VŠAPs POMÁHÁ OPUŠTĚNÝM MAZLÍČKŮM“
Tento projekt byl vytvořen na pomoc mazlíčkům v útulcích, kteří potřebují kvalitní stravu
a péči do té doby, než jim bude nalezen nový domov. Spousta z nich jsou opuštěná, odložená
a někdy i týraná zvířátka, která v životě neměla moc štěstí a my jim teď můžeme pomoci.
Každý rok se bude projekt opakovat, avšak pokaždé půjdou dary
jinému útulku. Letos byly dary předány na začátku května útulku
AniDef v Žimu. Jejich práce a vztah k mazlíčkům je neuvěřitelný.
Pracují se zvířátky a pomáhají jim odbourávat strach, špatné
návyky,… S každým pejskem zde pracují individuálně a pomáhá
jim odbornice na chování zvířat, kterou doporučují kontaktovat
v případě, když u adoptovaného pejska nastane nějaký problém.
Jejich ochota pomáhat zvířátkům, ale i lidem, kteří si je adoptují,
je opravdu úžasná.
Od 1. 4. do 30. 4. 2019 přinášeli studenti, pedagogové a další zaměstnanci VŠAPs své dary
do „seminární místnosti č. 2“, která byla pro tuto sbírku speciálně vyčleněná. Byla zde také
zapečetěná kasička od útulku a v ní byly nashromážděny finanční příspěvky dárců. Ty budou
využity především na veterinární náklady, které jsou opravdu veliké. Na Facebooku,
Instagramu a v dalším vydání Newsletteru Vás budeme informovat o celkově vybrané
finanční částce a dalších darech.
Doufáme, že se nám společně podaří přinést opuštěným zvířátkům trochu radosti do jejich
života, a lidem v AniDefu menší starosti se sháněním všech potřebných věcí a nutných
finančních prostředků.
Všem štědrým dárcům srdečně děkujeme!
-Andrea Vitalováiniciátorka projektu, studentka 2. ročníku denního studia VŠAPs
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3. PUBLIKACE VYDANÉ NA VŠAPS
V roce 2018 Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně vydala následující publikace:

MATURKANIČ, Patrik: ZÁKLADY ETIKY (Vybrané otázky z praktické filosofie:
Všeobecná etika, etika zdraví, Mravní etika, Etika vlastnictví, náboženská etika),
vysokoškolská učebnice, VŠAPs 2018, 155 stran. ISBN 978-80-87871-05-8.

LEPEŠKA, Jan: METODIKA A POŽADAVKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ROČNÍKOVÉ
A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, (učební text), VŠAPs 2018, 155 stran. ISBN 978-80-87871-04-1.
Obě publikace lze zakoupit na studijním oddělení v Terezíně.

4. AULA DOCENTKY HERMOCHOVÉ V TEREZÍNĚ
Největší výuková místnost Vysoké školy aplikované psychologie
v Terezíně nese nyní název Aula docentky Hermochové. Je to projev
uznání a pocty paní doc. PhDr. Soně Hermochové, CSc., která byla
před deseti lety spoluzakladatelkou této vysoké školy. Vedení
a Akademická rada VŠAPs tímto aktem oceňují jak odborné, tak
charakterové a lidské hodnoty paní docentky. Ona sama je po celý
život nejen vyznávala, ale také jimi žila, sdílela a předávala je svým
studentům, kolegům a širokému okolí. Byla velmi citlivá na
jakoukoliv nespravedlnost a zastávala se vždy slabších. V roce 1970
jí byl vysloven zákaz pedagogické činnosti. Doc. Hermochová zavedla
prakticky orientovanou výuku sociální psychologie a založila hnutí
sociálně psychologického výcviku v Československu. Po roce 1990
založila také českou pobočku Partners for Democratic Change.
V aule Vysoké školy aplikované psychologie bude umístěna busta Soni Hermochové a ve
školní knihovně bude vytvořen úsek s odbornými knihami paní docentky. Věříme, že tím
zůstane v trvalém spojení se svou školou, studenty, absolventy i kolegy a zaměstnanci. Soňu,
jak jí většina z nás říkala, měl každý rád. Pro všechny měla dobré slovo a bylo nejen
odborným, ale i lidským potěšením s ní rozprávět. Moudrá, empatická a vnímavá k životní
situaci a k potížím druhých lidí. Krásný člověk, říkali jsme si vždy. Vedla také psychologickou
poradnu a neváhali se na ní obracet nejen studenti, ale i lidé z okolí. Velmi litujeme, že nás
před Vánocemi loňského roku navždy opustila. Co nám alespoň malounko pomáhá se
postupně smiřovat s touto ztrátou je to, že jsme mohli spolu s ní oslavit její celoživotní dílo.
U příležitosti 85. narozenin uspořádala VŠAPs na její počest 19. října 2017 významnou
konferenci Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století. Sešlo se zde množství
účastníků ze všech koutů, kde má doc. Hermochová své následovníky. Sjeli se z Čech, Moravy
i Slovenska a zaplnili celou aulu, která nyní ponese její jméno.
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Mimořádně bohatý a velice pestrý program byl vlastně festivalem protagonistů sociálně
psychologického výcviku. Představil metody jak aplikovat psychologické poznatky a zejména
dovednosti v nejrůznějších oblastech lidské činnosti v nových podmínkách 21. století.
Konference reprezentovala propojení toho, co na VŠAPs předávají pedagogové svým
studentům při výuce s odbornými a životními zkušenostmi psychologů z praxe. Většina témat
konference může být inspirativní i pro širší a odbornou veřejnost a zejména pro ty, kteří se
zajímají o osobní růst a o dobré vztahy s lidmi. Workshopů na speciální témata se s velkou
vervou ujali i studenti VŠAPs, které doc. Hermochová vedla. Z konference byl vydán odborný
sborník, zahrnující příspěvky vystupujících, který si můžete stáhnout na tomto odkaze:
http://www.vsaps.cz/data/2018/08/16/10/sbornik_z_konference_spv_2017.pdf.
Laudatio k významnému životnímu výročí Soni Hermochové napsal náš profesor
PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. Doc. Hermochová obdržela 85 rudých růží a množství dalších
darů a gratulací. Měli jsme to štěstí, že jsme mohli poznat mimořádnou ženu Soňu
Hermochovou, spolupracovat s ní a sdílet společnou cestu k poznání a hledání většího dobra
pro všechny lidi. Bude nás nadále provázet. Čest její památce.
-Štefan Medzihorskýrektor VŠAPs

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCE SPV PRO 21. STOLETÍ
naleznete zde: https://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Konference_SPV_19.10.2017
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5. C. R. ROGERS:
PSYCHOLOGIE JAKO ZPOCHYBŇUJÍCÍ VĚDA
Projev C. R. Rogerse při přebírání čestného doktorátu v roce 1959 na Univerzitě Hamburg
Jsem vděčný a cítím se udělením hodnosti velmi poctěn. Tento postoj je však u mne poněkud
nezvyklý. Vyznamenání a titulů si obvykle příliš vysoko necením. Doposud jsem jich stejné
množství odmítl, jako přijal; avšak dnešní situace je něčím zvláštním. Nestává se často, aby
vysoce uznávaná evropská univerzita překlenula tisíce mílí a předala mi osobně takové
vyznamenání. Dnešní slavnost je pro mne symbolem mezinárodního vlivu duchovního
postoje, jenž je podstatně humanistický. Těší mne, že člověk, který mi poctu předává, přijal
humanistické hodnoty a jejich působnost potvrdil výzkumnou prací. Cítím k profesoru
Tauschovi hluboký respekt a upřímnou náklonnost a jsem rád, že je to právě on, kdo jako
reprezentant hamburské univerzity mi titul odevzdává. Proto vyznamenání akceptuji –
ovšem nikoliv pouze sám pro sebe. Věřím, že symbolizuje úctu a souhlas s prací všech, kteří
svým životem a bádáním pracovali pro vytvoření nové kvality v mezilidských vztazích. Patří
těm, kdo usilovali o nalezení postojů přinášejících úzdravu, povzbuzujících psychický růst
a podporujících učení.
Rád bych řekl několik slov Vám, kteří jste se zde v tak hojném počtu shromáždili. Hovořili jste
o vlivu, který já a moje práce na Vás měli, avšak žádný z Vás není „učedník“ Carl Rogerse.
Jsem hrdý, že jste tak pevně stáli na vlastních nohách, rozvíjeli myšlenky samostatně a stali
se nezávislými lidmi. Jste „na osobnost orientováni“, což je vhodnější výraz než „na klienta
orientováni“ či „na žáka orientováni“. Stali jste se sami sebou prostřednictvím přesvědčení,
které vyrostlo z Vás, z Vašich zkušeností, a nikoliv tak, že někoho nebo něco napodobujete.
Přirozeně mne těší, že jsem mohl pomoci vytvořit intelektuální klima, které takovou
nezávislost umožňuje.
Snad je nyní vhodné říci pár slov o mých myšlenkách z poslední doby. Kontaktem s lidmi
mladšími než já, se u mne vyvinul zájem o politiku na osobnost orientovaného přístupu.
Moderní užívání výrazu „politika“ vidím takto: souvisí s mocí, kontrolou a procesem
rozhodování. Má co činit se získáváním, používáním a odstraňováním moci, stojí ve službě
nějakému cíli a ovlivňuje jednání jednotlivců a skupin. V určité podobě je tomu tak vždy. Toto
nové hledisko – uvažujeme-li politiku na osobnost orientovaného přístupu – mi poskytlo
lepší pochopení minulosti. Rozumím jasně, a nikoliv jen mlhavě, že na osobnost orientovaná
individuální psychoterapie znamená ohromný útok proti moci konvenčních terapeutů.
Z politického aspektu zvláště ohrožovala konvenčního psychoterapeuta čtyřicátých
a padesátých let. Viděl mnohem jasněji než já, že jeho autorita by byla zásadním způsobem
zničena, kdyby souhlasil s následujícím:
1. Lidskému organismu lze principiálně důvěřovat.
2. Hluboké vrstvy lidské přirozenosti nejsou něčím, čeho je třeba se bát, nýbrž musí být
osvobozeny, aby se mohly odpovědně projevit.
3. Každý člověk je schopen dospět vlastními silami k sebepoznání a náhledu.
4. Malé skupiny lidí jsou schopny vytvářet rozumně a odpovědně konstruktivní
mezilidské vztahy a individuální a skupinové cíle volit s rozmyslem.
5. Vše předchozí může být dosaženo pomocí osoby, jež napomáhá vytvořit atmosféru
příznačnou opravdovosti, pochopením a vzájemností.
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Zmíněné názory postavily svět konvenčního terapeuta na hlavu. Nyní lépe chápu, proč mne
přibližně v r. 1950 jeden psychoanalytik na Menningerově klinice s velkou vážností ujišťoval,
že v případě prosazení této koncepce bude jejím výsledkem nebezpečný psychopat, neboť
nebude více vnitřního ani vnějšího tlaku, jenž by kontroloval vrozené destruktivní jádro
člověka. Jinými slovy: nezpochybnil jsem pouze kontrolu terapeuta nad pacientem, nýbrž
dokonce i kontrolu sociálního „civilizovaného“ Nadjá nad obávaným Ono. Toto vše vidím
velmi jasně, včetně revolučního zvratu zde obsaženého. Tehdy jsem jednoduše nemohl
pochopit, proč terapeut nebyl otevřenější nové a slibné formě psychoterapie.
Vidím velmi jasně, jak se cítí být napadeni také ortodoxní behavioristé: je-li chování člověka
naprosto určováno genetickou výbavou a měnícím se prostředím, potom může „moudrá
a dobrá“ elita plánovat vnější svět tak, že chování bude modelováno sociálně žádoucími
směry. Jestliže však kontrolu přeneseme z elitní skupiny na jedince, jestliže moc
a rozhodování přenecháme individuu, pak bude význam behaviorismu změněn;
instrumentální podmiňování se stane technikou, kterou může individuum použít k formování
sebe. Tato představa je diametrálně vzdálená přísné behavioristické filozofii. Znamená, že
politika behaviorismu je postavena na hlavu.
Zřetelněji také vidím, jak ve světle na osobnost orientovaného přístupu je zpochybněna
pedagogika. Stačí si pouze představit, v jakém protikladů se nachází náš směr vzhledem
k tomu, co se dnes běžně odehrává ve třídách a posluchárnách. Učitel se dělí v procesu učení
o odpovědnost s vyučovanými. Výběr látky se týká každého jednotlivce. To lze řešit tak, že
žák vytváří svůj vlastní program a učitel ho podporuje všemi dostupnými pomocnými
prostředky – a jeho osobnost je nejdůležitější. Vzniká klima učení podporující. Prvky
zmíněného klima jsou známé a měřitelné. Učení orientované na osobnost obsahuje přísnou
a životu vyhovující disciplínu: sebedisciplinu, která se vytváří a užívá k dosažení cílů, jež si
učící sám volí. Posouzení rozsahu a významu naučeného je na prvém místě určováno
samotným žákem a je podporováno zpětnou vazbou poskytovanou spolužáky. Rozhodování
a moc je v rukou učícího se jedince. Výchovu orientovanou na jedince jsme nastínili jen velmi
stručně. Na základě novějších intenzivních výzkumů víme, že žáci podávají větší výkony (ve
starém smyslu slova) a navíc dochází k jinému, hlubšímu učení. Víme, že se utváří kreativnější
myšlení a lepší schopnost řešit problémy, než při konvenčním vyučování.
Mohlo by se zdát, že tento způsob učení snadno nahradí tradiční výchovu. Věřit tomu však
znamená přehlédnout velké ohrožení konvenčního školství, plynoucí z politických aspektů.
Při učení orientovaném na osobnost je kontrola rozdělena a konečnou odpovědnost za výběr
vyučované látky má žák. Na prvním místě to je žák, a nikoliv učitel, kdo posuzuje význam
naučeného. Tímto vším je politika tradiční školy postavena na hlavu. Většina našich
vzdělávacích a výchovných zařízení zachovává antidemokratickou autoritativní strukturu.
Poskytuje prostor intelektu, nikoliv však citům. Učitel vlastní vědění a moc – a moc uplatňuje
prostřednictvím vnější disciplíny, známek a hodnocením. Je zřejmé, že politika takového
druhu výchovy je protikladem výchovy orientované na osobnost. Má-li zde vůbec dojít ke
změně, lze ji uskutečnit pouze prostřednictvím sebevědomých skupin, jejichž síla se projevila
ve Womens-Lib hnutí (jedná se o některé z ženských emancipačních hnutí v USA). Chtěl jsem
ukázat, že na osobnost orientovaný směr v terapii nebo výchově nenápadným způsobem
konvenční přístup účinně zpochybňuje, a je revoluční. Totéž platí i v jiných oblastech.
Společnost se bude muset rozhodnout, rozdělí-li právo rozhodovat a kontrolovat mezi lidi,
nebo chce-li vidět tuto kontrolu koncentrovanou v rukou autoritativních vůdců
či samozvaných elit. To je dnes stěžejní otázkou.
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Rád bych se nyní dotkl oblasti, kde se teprve na osobnost orientovaný přístup začíná
uplatňovat. Význam nabývají interkulturální vztahy, respektive vztahy mezi rasami. Pro naši
civilizaci je otázkou života a smrti, do jaké míry budou spolu národy, kultury a rasy
harmonicky vycházet. V této době, která je dobou atomových zbraní, násilného řešení sporů,
válek, terorismu a dlouhodobé hořkosti mezi skupinami, máme málo důvodů k optimismu.
Význam našich zkušeností bychom neměli v této oblasti podceňovat, třebaže ve srovnání
s problémy jsou jen malé. Někteří z Vás založili skupiny, v nichž byla mezi původně
nepřátelskými skupinami navozená konstruktivní komunikace. Skupiny byly dělány s lidmi
různého kulturního a národního původu: černoši a běloši, Američané latinskoamerického
a anglického původu, příslušníci orientálních a západních skupin, Němci, Francouzi,
Holanďané, Italové, i jiné národnosti. Mnoho jsme se naučili a víme, že lidé, kteří přes
hluboké vzájemné rozdíly, jsou ochotni si sednout v jedné místnosti s člověkem, zaujímajícím
jasně definované a podpůrné postoje, mění se během několika dnů ve směru zlepšení
komunikace a vzájemného pochopení, větší shody a konstruktivních výsledků, pokud jde
o budoucnost. Úspěch je téměř zaručen, jsou-li lidé schopni mluvit každý sám za sebe a je
lhostejné, jak hořká jsou jejich slova. To je důležité poznání. Disponujeme výzkumem
podloženými poznatky o tom, že podpůrné postoje lze získat tréninkem trvajícím méně než
24 hodiny. Nepřeháníme, řekneme-li, že jsme vyvinuli – i když v kvazi umělých podmínkách –
důležitý nástroj, jímž lze řešit napětí mezi příslušníky různých kultur, ras, národů, což je
nejhorší problém dnešní civilizace. Nalézáme se na počátku nové politiky vyrovnávání se
s konflikty. Budoucnost ukáže, budou-li tyto zkušenosti a vědění používány. Nicméně to
znamená záblesk naděje.
Dosti již s vážnými věcmi: chtěl jsem pouze ukázat, jakým směrem se ubíraly mé myšlenky
a práce. Mluvil jsem možná příliš zeširoka. Více než 25 let jsem byl v podnětném kontaktu
s poctivými, hledajícími a kreativními lidmi. Kontakt a přátelství s nimi jsou pro mne velmi
cenné. 50 let se těším přátelství, lásce, duševní podpoře a instinktivní moudrosti mé ženy
Heleny. Tento vztah je pro mne velkou hodnotou. Žiji dosti dlouho, abych mohl posoudit, jak
různě reagovali ostatní kolegové na moji práci. Zprvu mé názory narážely na silný odpor
a teprve zvolna byly akceptovány. Zdá se, že dnes tvoří základ sociálních povolání. Nyní
pozoruji, že na osobnost orientovaný přístup se v psychologii rozšířil do mnoha odvětví, a to
chápu jako velkou odměnu mé práce. Prokazatelně je užitečný při práci s rodiči, vedoucími
pracovníky, učiteli, ba dokonce i při léčbě chronických schizofrenií. Hluboce mne uspokojuje,
že v pozadí toho všeho je také má práce. Těší mne spoluprožívat, jak během let se stal na
osobnost orientovaný přístup tichou revolucí, nabývající nyní mezinárodního významu:
individualita je ceněna výše než společenské instituce.
Vývoj činí násilí méně pravděpodobným a osobnostní růst více pravděpodobným. Napomáhá
odstraňovat vnějškovost a konformitu, dává jednotlivému člověku více svobody a opravdové
vážnosti. Mám radost, že jsem součástí trendu, jenž v nejlepším slova smyslu zpochybňuje
naši materialistickou, násilnou a přetechnizovanou kulturu. Působí mi potěšení myšlenka, že
zatím, co žiji v ústraní, tato tendence se rozšiřuje a přispívá opravdovému lidství.
C. R. Rogers (1902 - 1987) americký psycholog a psychoterapeut.
Spolu s Abrahamem Maslowem patřil mezi nejvýznamnější představitele humanistické
psychologie. Rogersův terapeutický směr se nazývá Person-centered approach.
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6. PROCHÁZKA ZÁKLADNÍMI PERSONÁLNÍMI PROCESY
A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI
Výběr uchazečů o zaměstnání
Získáváme správné uchazeče o zaměstnání a je naše firma pro ně vhodná? Východiskem
optimalizace výběru a získávání zaměstnanců je investice do přijímaných lidí, především do
budoucna. Existuje mnoho doporučení, jak tuto investici uskutečnit. Zabývalo se jimi
nemnoho personalistů, ale také manažerů, včetně lidí mimo obor podnikání.
Uveďme si pro zpestření několik autorů a jejich moudrých myšlenek, zabývajících se výběrem
zaměstnanců.
Jsou to parafráze nepozbývající jak chytrosti, tak šibalství:
1.
2.
3.

Využít sílu stávajícího kolektivu a jeho disciplínu pro přijetí dalších členů (T. Maure,
významný novelista a nakladatel, 1875–1955);
Neustále lidi motivovat pro úspěch a výhry (R. Federer, světová tenisová špička);
Vybírat kolem sebe ty nejlepší lidi pro dosažení úspěchu, nacházet jejich uplatnění
v okamžicích krize a existencionálního ohrožení (R. Messner, ikona horolezectví).

I malé kroky umožňují značný posun. V současné éře digitalizace a informatizace v procesech
personálního řízení je nezbytné vycházet z pohledu makro i mikroekonomických změn,
v nichž se promítají i vnitřní změny v rozvoji lidí, v jejich vedení a v personální práci jako
uceleném systému vedení a řízení lidského činitele v organizaci.
Jako jeden z možných příkladů lze uvést on-line nábor zaměstnanců, kdy ke komunikaci
slouží primárně e-mail. Údaje o sobě zadávají téměř vždy sami účastníci pomocí online
aplikace, což celý postup nejen urychluje, ale navíc zvyšuje jeho přesnost.
Z hlediska praxe termíny uzávěrky pro podání přihlášek k výběrovému řízení lze dodržet díky
on-line komunikaci a materiály prakticky bezprostředně. Významnou roli hraje využívání
náborového portálu. Vedoucí náboru má přístup k informacím v reálném čase a může
sledovat jeho průběh.
Nejprve však k tématu - meritorní otázka
Předvýběr uchazečů, ano či ne. Odpovědi profesionálů jsou různorodé.
Potřeba expertů, zejména se „zahraničními vizitkami“ je, a stále bude aktuální. Např. Nodle
společnosti ABSL (Jitka Kratochvílová v HR fórum 10/2018) během následujících dvou let
čeká v sektoru zaměstnaneckých služeb růst téměř o 20.000 zaměstnanců. Polovina z nich
bude muset přijít z ciziny. Kde brát, když naši nejsou a nechtějí pracovat?
U samotného předvýběru uchazečů jsou nesmírně negativní reference o špatné organizaci
práce a nekompetentních (možná budoucích) manažerech. Tuto skutečnost označuje jako
stresový kritický faktor 52 % lidí. Údaj vyplývá z reprezentativního šetření společnosti
Manuvia, která je jedničkou na trhu personálního leasingu (referát P. Dosedly na konferenci
HR fórum v říjnu 2018 v Praze).
Kam lidé nastoupí do práce a kam ne?
Nemusí mít ani osobní zkušenost. Ledacos napoví reference od stávajících zaměstnanců
ve firmě, kam hodlá nový uchazeč nastoupit. Například 43% zaměstnanců se obává špatné
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organizace práce jako vysoce stresového faktoru budoucí spolupráce. Špatná organizace
práce (včetně lidského činitele) je jedním z limitních faktorů.
Lze pokračovat následujícími příklady. Stresorem je osobní kvalita nadřízeného, negativním
faktorem je i přespříliš mnoho úkolů (často řada z nich jen obtížně splnitelných nebo vůbec
nesplnitelných). Dalším významným faktorem, bránícím již samé účasti ve výběrovém řízení,
jsou vztahy mezi lidmi na pracovišti.
Není člověk ten, jenž by se zalíbil lidem všem
Co hledají budoucí zaměstnanci za přínos pro svoji práci a proč opouštějí jiná pracoviště
a stávají s předmětem trhu práce?
Současná industriální společnost dospívá k pojetí personálního řízení, kdy určitá míra
nezávislosti, samostatného rozhodování a plánování práce, je magnetem pro přijímání
a výběr pracovníků v moderních firmách (zpravidla označovaných jako 2.0 – 4. 0).
Přínosnou studií na toto téma přispěla University of Birmingham (www. HRforum.cz). Její
poznatky z výzkumu více jak 20 tisíc zaměstnanců, lze shrnout v podobě příkladů.
Co vše rozhoduje v zájmu o práci? Čtyři základní faktory jsou:
-

Autonomie v práci (osobní záruka za množství a kvalitu odvedené práce);
Preference pracovní doby (jeden z nestandardních benefitů, samoplánování směn);
Možnost projevu sebevědomého a odpovědného jednání;
Vyhýbání se mikromanagementu jako demotivující složce (obava z nedostatku
autonomie ve svobodném jednání a konání).

PŘEDSTAVA A ILUZE, NEBO NUTNÁ REALITA?
Aktuální výzkum Ministerstva práce a sociálních věcí (2018) přinesl a prezentoval „dobré
příklady“ hodnocení složitosti, namáhavosti a odpovědnosti při výkonu prací. Tyto informace
slouží jak k výběru budoucích zaměstnanců pro firmy, tak k jejich hodnocení (zpětné vazby).
Mezi základní kritéria obvykle náleží:
-

-

-

-

zodpovědnost za konečné výsledky (od požadavku na jasně definované rutinní úkoly
s nízkou mírou odpovědnosti za konečné výsledky, po přímý vliv na konečné
výsledky),
znalosti a dovednosti nutné pro vykonávání práce (od požadavku pochopení
jednoduchých pokynů a instrukcí, po hluboké znalosti vykonávané práce – oboru –
v souvislosti s úkoly a posláním příbuzných pracovních úkolů, nebo alespoň operací),
řešení problémů a rozhodování (potřeba nutných instrukcí s jasnými pracovními
postupy bez výraznějšího prostoru pro vlastní iniciativu a rozhodování, po řešení
problémů na úrovni pracoviště, případně v souvislosti se skupinovým rozhodováním),
plánování a organizování (od požadavku nezbytné míry schopností plánovat
a organizovat definované úkoly, po strategické plánování a organizování),
vedení lidí a komunikace (od požadavku základní úrovně komunikačních dovedností
bez výraznější podpory vedení, až po schopnosti vedení týmů, resp. větších
organizačních celků).

Z hlediska praxe je třeba jasně zdůraznit, že výběr a hodnocení prací, na základě vhodně
nastaveného systému, je současně i účinným prostředkem výdělkového členění, ochrany i
diferenciace zaměstnanců.
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ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM ZAMĚSTNANCŮ
Podstatná část zkušeností souvisejících s hodnocením pracovního výkonu, z psychologické
praxe, souvisí s motivací lidí. Ono „sebenaplňující proroctví“ (podle Profit HR, 2018) je
jedním ze způsobů pomyslné přímky neúspěch – úspěch.
Současná doba však žádá podstatně více. Plnou angažovanost ve prospěch firmy, razantní
postupy ve vedení a řízení práce. Tak jsou a měly by být nastaveny i parametry a měřítka
výběru a zejména hodnocení práce a pracovního výkonu. S ohledem na téma výběru
vhodných zaměstnanců je nezbytné připomenout i možné nástroje jejich hodnocení.
K základním, podle personální praxe, náleží např. následující:
-

normy a standardy
cíle (ať již stanovené, nebo dohodnuté)
posuzování způsobilostí pro výkon dané pracovní pozice (matice kompetencí)
kritické situace, jejich rozbor a návrhy řešení
assessment centra
personální a manažerský audit

Z uvedených prostředků je možné ilustrovat alespoň některé, byť ještě stále v české
personální praxi, pokud se nejedná o nadnárodní společnosti, nedostatečně využívané.
Hodnocení na základě kritických situací
V současné době, zvláště s postupem automatizace řídících procesů a jejich digitalizace, se
stává prostředkem pravidelného hodnocení a s úspěchem je využíváno i při výběru
zaměstnanců. Principem je sledování a evidence významných (negativních i pozitivních)
případů, které mají rozhodující vliv na práci zaměstnance (nebo v budoucnu mohou mít).
Assessment (development) centra
Jejich uplatnění jak při výběru, tak i hodnocení pracovníků, je velmi široké a reprezentativní.
Vzhledem k jejich náročnosti se používají spíše pro výběr a hodnocení manažerských pozic
(Urban, Práce a mzda 2017, č. 4, str. 35). Posuzovaný pracovník řeší modelové úkoly,
analogické praxi. Součástí assessment procesu bývají i testy znalostí, dovedností, případně
i psychických způsobilostí.
Manažerský personální audit
Slouží jak při výběrovém, či předvýběrovém řízení, jako prostředek vnějšího posouzení
schopností, zkušeností a potenciálu klíčových zaměstnanců. Možný omyl spočívá v názvu,
protože audit se netýká pouze manažerských pozic. (I když ve většině případů tomu tak je).
Jeho užití v personální praxi je většinou spojeno s organizačními a procesními změnami.
Zanedbávaný je dosud v souvislosti s rozvojem lidí, personálními rezervami a výběrem
talentů.
HODNOCENÍ MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ ORGANIZACÍ
Cílem tohoto hodnocení je trvale analyzovat procesy personální a řídící praxe a stanovit ty,
které mají rozhodující vliv na výkonnost. K tomu přispívá srovnávání řídících postupů
s organizacemi, jejichž výkonnost je považována za špičkovou. Hlediska tzv. nejlepší praxe se
zaměřují na klíčové procesy, tzn. na ty, které přispívají rozhodující měrou ke zvyšování
přidané hodnoty organizace.
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Hodnocení lze z tohoto pohledu vyjádřit třemi základními stupni. Např. Urban (Práce a mzda.
2017 č. 9) je charakterizuje jako základní hodnotící spirálu vycházející z:
-

firemních rolí a jejich plnění,

-

z naplňování odborných kompetencí,

-

z úspěšnosti klíčových personálních procesů, které mají být v organizaci vykonávány.

Z hlediska personální praxe je třeba se zaměřit zejména na hodnocení personálních procesů,
kterými je přijímání a výběr pracovníků, rozvoj a trénink, řízení a posuzování výkonu, procesy
odměňování a řízení znalostí.
Ing. et PhDr. Jiří Stýblo, CSc.
Vysoká škola aplikované psychologie
S – Klub manažerů ČMA
Prognostický manažerský klub

7. KONFERENCE
PŘIPRAVUJEME:
7.1. SPIRITUÁLNÍ ZKUŠENOST V KONTEXTU MODERNY A POSTMODERNY
Mezinárodní konference na VŠAPs se uskuteční dne 29. května 2020 a záštitu nad ní převzal
Ing. Jaroslav KUBERA, předseda Senátu Parlamentu České republiky. Konference se zúčastní
významní akademičtí pracovníci vysokých škol z České republiky, Slovenské a Rakouské
republiky a do programu budou zařazeny také vědecké příspěvky studentů. Odborné
příspěvky na konferenci budou zaměřeny na sekci sociologickou, teologickou, filozofickou
a psychologickou a výstupem z konference bude recenzovaná odborná monografie.

7.2. KOUČINK A MENTORING PRO ROZVOJ ORGANIZACÍ I SPOLEČNOSTI
👏👏 VŠAPs je partnerem mezinárodní konference o koučování
a mentoringu, kterou pořádá ve dnech 6. – 7. června 2019
společnost EMCC Czech Republic, mezinárodní organizace
sdružující všechny, které zajímá koučink a mentoring
(www.emcckonference.cz).
Jeden z workshopů dne 7. 6. 2019 povede náš kolega, Mgr. Petr
Růžička. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, pro denní
studenty je cena za první den konference 1.900,- Kč, pro ostatní
zvýhodněná cena. Registrujte se ještě dnes!
Odkaz: https://forms.gle/yXcGKUP9jA9GHrLC8
Na Facebooku VŠAPs (https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie/) probíhá v květnu
soutěž o 3 volné vstupenky! Využijte možnosti zúčastnit se zdarma mezinárodního setkání
koučů!
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7.3. PSYCHOLOGIE V PERSONÁLNÍ PRÁCI DNES A ZÍTRA
Konferenci pořádá Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) ve
spolupráci s VŠAPs dne 20. června 2019 v budově Akademie věd ČR, sál 205
Národní třída 3, Praha 1, od 9:30 hodin.
Zveme studenty, absolventy, pedagogy a příznivce VŠAPs. Program
konference a přihlášku nalzenete zde: http://www.psychologieprace.cz/aktuality.aspx
Pro 2 studenty/studentky, kteří se jako první přihlásí do 31. května 2019 (na e-mailu:
rek@vsaps.cz) na pomoc s organizací na místě, bude účast na konferenci bezplatná.

JIŽ PROBĚHLO:
7.4. PIETA – PŘIPOMÍNKA – PAMĚŤ
Vzpomínkovou akci k uctění významného životního jubilea
Tomana BRODA a u příležitosti výročí osvobození Osvětimi
pořádala VŠAPs ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy,
Městem Terezín a Lukášem Lvem dne 27. ledna 2019.
Program zahájili rektor VŠAPs, dr. Štefan Medzihorský, společně se starostou Města Terezín,
panem René Tomáškem. V dopoledním přednáškovém bloku vystoupili dr. Jiří Kučírek
(prorektor VŠAPs) s příspěvkem na téma „Cesta od Jom hašoa k Jom ha-zikaron a smysl
dědictví“; Tomáš Rotbauer (amatérský historik a badatel) hovořil o tajemství podzemní
nacistické továrny Richard v Litoměřicích a Ester Gerová (publicistka) ve svém příspěvku
„O jiskře Jiřího Bradyho“ přečetla úryvek z připravované publikace Osudy – o historii jedné
fotografie, o vlivu J. Brodyho na založení Terezínské iniciativy, o založení zpravodaje
Terezínské iniciativy a o vzniku Terezínských pamětních knih.
Nejvýznamnějším hostem akce, pořádané jako výročí připomínky obětí holocaustu
a předcházení zločinů proti lidskosti, připadající právě na den 27. ledna, byl dr. Toman Brod.
Diskusi s pamětníkem holocaustu a předním českým historikem, moderovala Mgr. Tereza
Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. Diskuse na téma jak mluvit a vyučovat
o moderních dějinách, efektivně předávat svědectví o holocaustu mladým generacím
a o tom, jaká poučení si můžeme vzít z historie, vzbudila mezi účastníky velký zájem, obdiv
a úctu k panu Brody, přeživším vězněm z Terezína a Osvětimi.
V závěrečné části programu vystoupila Mgr. Eliška Waageová z Institutu Terezínské iniciativy,
která hovořila o květnovém Veřejném čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa v Terezíně
u příležitosti výročí dne vzpoury ve Varšavském ghettu. Posledním příspěvkem byla video
pozvánka Dr. Lisy Peschel z University of York na festival Gido se vrací domů – k 100. výročí
narození klavíristy a skladatele, vězně Terezína a Osvětimi – Gideona Kleina.
Vzpomínková akce byla doplněna velkoformátovými fotografiemi z Terezína od Ing. Jana
Kučery, ředitele partnerské společnosti VŠAPs, Bohemia Cargo, s.r.o.
Hluboký význam vzpomínkové akce nejen o holocaustu podpořila také ČT 24, která natočila
s účastníky několik reportáží, vysílaných v celorepublikovém zpravodajství.
Videoreportáž Regionální televize si můžete prohlédnout zde:
https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie/videos/354288525426081/
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Akce byla přenášena online prostřednictvím Facebooku VŠAPs. Celý záznam můžete
shlédnout na těchto odkazech:
https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie/videos/355928615248407/ a
https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie/videos/544239036083955/

-R. Šťasenková-

Fotoreportáž ze vzpomínkové akce:

7.5. KONFERENCE O ELEKTROMOBILITĚ
Elektromobilita a ekologie jde ruku v ruce. Aktuálnost tématu je takřka nezpochybnitelná.
Proto se absolvent Vysoké školy aplikované psychologie, Ing. Bc. Mirek Matyáš, rozhodl
široké veřejnosti přinášet zajímavé informace o elektromobilitě, podložené, díky jeho častým
a intenzivním jízdám v elektromobilu, reálnými daty, které za tři roky nasbíral.
Konference k elektromobilitě se konala v sobotu 9. března 2019 v aule
Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. Rektor vysoké školy,
PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, zahájil konferenci příjemným uvítáním
široké veřejnosti slovy: „Musíme myslet na naše životní prostředí
a nebát se nových věcí”. Úvodním tématem byla historie elektromobility, jak se tento postupný fenomén začal vyvíjet a jaké jsou jeho
následné potenciální kroky. Přednášky se excelentně zhostil pan
Jaromír Végr, který jezdí elektromobilem 30 let. Mimo jiné se samozřejmě řešila i přítomnost
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a vliv Evropské unie na rozvoj elektromobility. Navazující téma bylo o budoucnosti
elektromobilu, pojaté z části jako volná diskuze o tom, jak to vnímají účastníci konference.
Před obědovou pauzou byl krátký blok studentek školy. Ty hovořily o reklamě, manipulaci
a využívání psychologie v marketingovém světě. Druhým studentským příspěvkem byl výstup
z výzkumu, který ukazoval zajímavé informace, např. jaký druh je nejvíce ekologický nebo
jaké jsou podle respondentů rozdíly mezi spalovacím automobilem a elektromobilem
a nechyběly také aktiva a pasiva obou druhů vozidel.
Během polední přestávky se zájemci mohli projet elektromobilem Tesla X nebo se
vyfotografovat ve fotokoutku, který byl v atriu školy vyroben z různých kusů kabelů a drátů
a napodobovala se tak fenomenální fotografie, pořízená v Norsku. Odpoledne následoval
přednáškový blok, ve kterém se řešily převážně dotace, a to i na příkladech účastníků.
Přednášel a diskusi s účastníky vedl pan Marek Klásek, předseda Asociace pro elektromobilitu ČR. Na konferenci přijeli účastníci až z Jižní Koreje. Ti průběh celého konferenčního
dne pozitivně zhodnotili a vylosovali výherce, který dostane k zapůjčení elektromobil na 14
dní zdarma. Všichni účastníci měli možnost také vyhrát vstupenku na veletrh AMPER 2019.
Jednalo se o úplně první konferenci o elektromobilitě v tomto pojetí. Záměrem nebylo jen
vysvětlit, jak elektromobil funguje nebo jak využít dotace, ale především ukázat široké
veřejnosti, že se dá jezdit například i přes vlastní domácí fotovoltaiku. Prezentována byla
reálná data, zaznamenaná v delším časovém horizontu. Celý program se velice vydařil
a mnoho účastníků získalo podložené odpovědi na své dotazy.
-Eliška Horovástudentka 2. ročníku denního studia VŠAPs
Další konference o elektromobilitě se bude konat v Táboře dne 24. 4. 2019.
Webové stránky KOME: https://www.kome2019.cz/?fbclid=IwAR1cmsg_FnK45dhkiCx3iOLhObHRiUCtSm4Vm07-ViSWpfGW__crqIwchFI

Asociace pro elektromobilitu ČR: http://www.elektromobily-os.cz/
Facebook - KOME - konference o malé elektromobilitě
Videoreportáž Regionální televize si můžete prohlédnout zde:
https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie/videos/2370266366339104/

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCE O ELEKTROMOBILITĚ:
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8. CO SE UDÁLO OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO NEWSLETTERU?
8.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA VŠAPs
Koledníci Farní charity Litoměřice navštívili VŠAPs dne 5. ledna 2019.
Děkujeme všem štědrým dárcům z řad studentů a pedagogů VŠAPs, kteří byli
ochotni pomoci dobré věci a do kasiček vložili celkem 3. 345,- Kč.
Všechny tyto prostředky budou využity ke zkvalitnění poskytování sociálních
služeb Farní charity Litoměřice.
Zde si můžete přečíst děkovný dopis od Farní charity a prohlédnout několik fotografií
ze sbírky na VŠAPs:
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8.2. PLES VŠAPs
V pořadí již třetí PLES VŠAPs se konal 8. února 2019 v Kulturním domě v Terezíně. Přes prvotní,
neočekávaně malý zájem současných studentů, proběhl i letos ples k velké spokojenosti všech.
Atmosféra a zábava byla skvělá a významně k ní přispěl moderátor večera, Slávek BOURA, který
již podruhé tuto významnou společenskou akci vysoké školy provázel. Také díky zájmu
absolventů VŠAPs, kteří letos na ples přijeli, byla téměř všechna místa v sále kulturního domu
nakonec zaplněna.
Spolu se Slávkem Bourou ples zahájil rektor VŠAPs, PhDr. Štefan Medzihorský a v úvodu
přítomné pozdravil také starosta města Terezín, pan René Tomášek, který byl s manželkou
čestným hostem plesu. Již při první skladbě skupiny DLOUHEJ FLÁM se taneční parket začal
naplňovat a elán tanečníkům vydržel do posledních zahraných taktů .
Součástí programu byla tombola a také 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, E. Horové, M. Semrádové, V. Masopustovi, J. Urbanovi, P. Sádlovi,
P. Kratochvílovi, K. Zlatohlávkové, I. Kopecké, I. Fraňkové, J. Šrumové a M. Matyášovi. Zvláštní
poděkování patří studentce Nině Kulhánkové (za její finanční příspěvek byly pořízeny hodnotné
hlavní ceny) a panu Petru Blažkovi, který do tomboly věnoval 2 krásné obrazy. Ceny do tomboly
věnovaly také společnosti PHARMOS, ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE a BOHEMIA CARGO.
Finanční výtěžek z tomboly bude plně využit ve prospěch studentů, konkrétně na nákup studijní
odborné literatury do knihovny. Díky vybraným finančním prostředkům se aktuálně knihovna
rozrostla o víc jak 40 publikací a další tituly jsou objednány.
Děkujeme studentkám 2. ročníku denního studia a absolventkám, 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-

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ Z LETOŠNÍHO PLESU:
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9. PŘEDNÁŠKY V AULE VŠAPS
9.1. KOMUNIKACE JE HRA A RÉTORIKA JE UMĚNÍ
Přednáška populárního moderátora, zpěváka, skladatele a příznivce
VŠAPs, Mgr. Slávka BOURY, na Vysoké škole aplikované psychologie
v Terezíně, vzbudila zájem mezi studenty, a tak v sobotu 24. listopadu
2018 bylo v aule opět plno! Účastníci odhalili tajemství prvního dojmu,
zjistili, kdo je pro ně nejlepším koučem a získali zde také nové
informace o hlasové i tělesné komunikaci. Nyní už také vědí, jak vybírat
účinná slova, co je to spin doctoring, či jak zvládat trému a motivovat
posluchače.
PROHLÉDNĚTE SI FOTOGRAFIE A PŘIPOMEŇTE SI SKVĚLOU ATMOSFÉRU NA ODKAZU:
https://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Prednaska_Slavka_Boury%2C_24.11.2018

9.2. PROHLÍDKA MĚSTA TEREZÍN SPOJENÁ S PŘEDNÁŠKOU
Přednáška Lukáše LVA (průvodce a zakladatele Terezínské půdy.cz – více viz článek na str. 30
tohoto Newsletteru), spojená s besedou a diskusí o Terezíně, jako unikátní, dodnes
zachované pevnosti, postavené na sklonku 18. století, se konala v sobotu 3. listopadu 2018.
Účastníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vzorové pevnosti vrcholné fáze
opevňování bastionového typu, která svou koncepcí obrany nemá jinde obdoby a je založena
na kombinaci tří linií hradebních valů, doplněných podzemním minovým systémem. Lukáš
hovořil také o objevené Terezínské půdě a pátrání po životních osudech jejích obyvatel.
Následovala komentovaná prohlídka města Terezín a „Půdy“ v domě s dnešní adresou
Dlouhá 24, která byla v době terezínského ghetta obývána židovskými vězni. Někteří po sobě
zanechali stopy na stěnách půdy, ať už obrázky, nebo nápisy. Málokdo se však podepsal.
Jednotlivé indicie v nápisech vedou pomalu k rozluštění tajemství obyvatel, kteří se tu ovšem
střídali, podle toho, jak odcházely transporty na východ. V podvečer prošla celá skupina
účastníků pod vedením Lukáše a za svitu mobilních telefonů částí složitého systému
podzemních chodeb Terezínského opevnění. Závěrečným „skokem“  do obranného
příkopu byla završena prohlídka netradičních zákoutí pevnosti Terezín, které se běžně
neprezentují.
-R. Šťasenková-
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FOTOGRAFIE Z PROHLÍDKY NALEZNETE ZDE:
https://vsapsterezin.rajce.idnes.cz/Prohlidka_terezinskeho_ghetta%2C_3.11.2018

Další zajímavé přednášky známých osobností pro Vás připravíme i v příštím akademickém
roce. Více informací, termíny, témata a jména přednášejících Vám budeme přinášet
v dalších vydáních Newsletterů. Sledujte Facebook školy a aktuality na www.vsaps.cz.
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10. 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).

10.1. VÝCVIK V KOUČINKU
Program a rozsah žádaného a velmi oblíbeného výcviku je koncipován
tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli pracovat jako koučové, či využívat
koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera, či v jiných oblastech
práce s lidmi. Absolventi výcviku mohou žádat o členství v EMCC
(Celoevropská rada pro mentoring a koučování) a získat akreditaci EMCC při
splnění požadavků EIA (Evropské individuální akreditace).
Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč (akreditace ČAKO), lektor a vysokoškolský
pedagog (na VŠAPs přednáší předmět Koučink a mentoring) s 19-ti letou praxí v koučování
a ve výuce koučování.
Další ročník výcviku koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu bude zahájen
v sobotu 20. listopadu 2019 v 9:00 hodin v budově VŠAPs Terezíně.
Všechny informace programu, termíny a přihlášku naleznete na www.vsaps.cz/kurzy/.
Neváhejte s přihlášením! Přestože další výcvik startuje až listopadu 2019, již nyní se rychle
zaplňuje!
Výcvik koučů II. (se zaměřením především na Gestalt koučování) bude zahájen 2. listopadu
2019. Do tohoto výcviku se mohou přihlásit pouze absolventi předchozích tří Výcviku koučů I.
na VŠAPs. Všichni absolventi obdrží kompletní informace a přihlášku od Mgr. Petra Růžičky.

10.2. VÝCVIK V ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPII
Aktuálně probíhá na VŠAPs v pořadí druhý třísemestrální kurz v Rogersovské psychoterapii,
který bude ukončen v květnu 2020. Další kurz bude zahájen v září 2020.
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 začátkem roku 2020 na
http://www.vsaps.cz/kurzy/.

10.3. LETNÍ ŠKOLA: NÁCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY
Pro zájemce, kteří si chtějí umění prezentace a rétoriky opravdu osvojit, připravili
Mgr. Slávek BOURA a PhDr. et Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ atraktivní program, kde zlepšíte
jak své prezentační dovednosti, tak také schopnost sestavit svou přednášku tak, že
posluchače dokážete zaujmout, motivovat a získat si je. Součástí je také videotrénink, jeho
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analýza a zpětná vazba včetně individuálních konzultací. Dokážete se zbavit trémy, získat
jistotu a nakonec prezentovat i s potěšením.
Letní škola se bude konat v Terezíně ve dnech 9. – 11. srpna 2019. Podrobný program a
přihlášku najdete na webových stánkách školy www.vsaps.cz (koncem měsíce května 2019).

10.4. KURZ: MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Moderní kurz připravila VŠAPs, v rámci celoživotního vzdělávání, na podzim roku 2019.
Potenciální účastníci, studenti i pracovníci z praxe, mohou projevit svůj předběžný zájem na
emailové adrese: info@vsaps.cz.
Absolventi kurzu budou připraveni pro práci v oblasti PR a media relations, jako součásti
marketingového procesu.
Kurz vedou profesionálové: Doc. Ing., Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.
Doc. PhDr. Petr Žantovský, Ph.D.
Sledujte webové stránky školy. Podrobný obsah kurzu s přihláškou najdete koncem května
2019 na www.vsaps.cz.

10.5. PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV
Centrum celoživotního vzdělávání na Vysoké škole
aplikované psychologie v Terezíně nabízí možnost
také v akademickém roce 2019/2020 studovat
vybrané skupiny předmětů (získáte certifikát).
Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete nebo nemůžete absolvovat celé bakalářské studium
studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého
profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů vybrat ze 4 základních oborů CŽV:
1. PSYCHOLOGIE
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Obecná
psychologie, Ontogenetická psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Psychologie
zdraví a psychické poruchy, Základy psychologie práce a organizace, Psychosociální dovednosti,
Komunikační kompetence v personálním managementu, Sociální patologie a prevence sociálně
patologických jevů a Řešení konfliktů.

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

3. INTERKULTURALITA
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Kulturní studia,
Sociální a kulturní antropologie, Sociokulturní aspekty globalizace, Etnicita v multikulturní
společnosti, Současné etnické a kulturní procesy, Sociální projevy interkulturních rozdílů, Migrace
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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/.

11. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY VŠAPS:
LUKÁŠ LEV – PRŮVODCE
VŠAPs od roku 2018 spolupracuje s Lukášem Lvem, který řadu
let pracuje jako průvodce v českém a německém jazyce
a rozhodl se turistům ukazovat prostory, které klasický
návštěvník Terezína nemá šanci vidět. Nabízí tak jedinečnou
možnost navštívit zákoutí pevnosti Terezín, které se prakticky
neprezentují.
Město Terezín, to není jenom Malá pevnost, nýbrž i samotné město – Terezínské ghetto,
které sloužilo jako shromaždiště židů. Lukáš neustále pátrá po nových informacích a nabízí
nezapomenutelné zážitky v podobě několikahodinové prohlídky míst, kam se běžný
návštěvník jen tak nepodívá a podává informace, které podtrhují autentičnost tohoto místa
a jeho minulosti. Jeho prohlídky zahrnují výklad o historii Židů v Čechách, židovské tradice,
zvyky a prvky z judaismu. V rámci prohlídek v Terezíně s účastníky navštěvuje také zajímavé
výstavy: Terezínská půda (unikátní prostor na půdě, odhalující nástěnné malby, vzkazy
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a předměty, které tu zůstaly po lidech žijících v bývalém ghettu; kdo z této půdy přežil a kdo
zemřel, jaký měli osud ….), Centrum studií genocid (model vyhlazovacího tábora Auschwitz –
Birkenau a výstava o Arnoštu Lustigovi), Dívky z pokoje 28 (výstava vznikla snahou německé
novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek
žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou
dochovanými dokumentárními materiály; výstavní panely představují srozumitelným
způsobem život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském
dětském domově), Klub vojenské historie.
Často se Lukáše učitelé, žáci a další zájemci o prohlídku ptají…Proč právě do Terezína?
Byl Terezín koncentrační tábor? Byla Malá pevnost
koncentrační tábor? Byla horší Osvětim? Nechal
Hitler postavit Terezín? Terezín má podzemní
chodby? Žije tam vůbec někdo? Co znamená slovo
„synagoga“? Je opravdu prohlídka Terezína více než
na hodinu? Žili umělci v ghettu? ... Na tyto a další
otázky Lukáš během svých prohlídek odpoví
a účastníci se dozví i mnohem více. Prohlídka celého
Terezína je v ideálním případě na několik dní …
Jsou zde dvě muzea prezentující historii Terezína jako pevnosti, která měla za úkol zpomalit
nebo úplně zabránit průniku nepřátel. Za krásného počasí se prochází obrovskými vodními
kanály, částmi pevnosti, kde měly kanóny střílet na nepřítele, vodní vlny, minové chodby atd.
... Je toho opravdu mnoho.
Bohužel spousta lidí netuší, že Terezín toho nabízí z historie mnohem více. Je to ideální
místo pro školní skupiny, které se mohou zaměřit na různá témata, která se dají mezi sebou
kombinovat. Od prohlídky zmiňované pevnosti z 18. století, tak k několika hodinové
prohlídce po pobočce pražského gestapa, kde byli vězněni političtí vězni a odpůrci
hitlerovského režimu za 2. světové války (Malá pevnost). Dále se zde nabízejí témata jako
historie židovského národa, jejich tradice a proč jsou po celá tisíciletí společností neoblíbení?
Proč se zřizovaly koncentrační a vyhlazovací tábory jako Osvětim? Co je to kolumbárium? Jsou vůbec dnes dodržovány židovské svátky a tradice? Proč se dávají na židovském
hřbitově na hroby kamínky?
Kromě prohlídek Terezína Lukáš Lev realizuje prohlídky jak klasické Prahy, tak Prahy
židovské, nebo také legendy a příběhy Staré Prahy pro děti a dospělé. Provází
po synagogách v Židovském muzeu v Praze. Nabízí prohlídky města Litoměřice a dalších měst
v České republice.
Pro zájemce (soukromé skupiny či školní skupiny) organizuje
prohlídky vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau,
jednoho z nejhorších míst v historii lidstva, kde bylo zabito více
než jeden milion nevinných lidských životů. Jako překladatel
a průvodce organizuje prohlídky také těchto koncentračních
táborů: Flössenburg, Dachau, Sachsenhausen, Gross Rosen,
Mauthausen a Wannsee.
Více informací o Lukášovi Lvovi získáte na: www.pruvodceterezin.cz, www.terezinskapuda.cz
a na https://www.facebook.com/terezinskapuda/?fref=ts
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12. ALLFESTIVAL
5. ročník výjimečného, velmi oblíbeného a úspěšného ALLfestivalu
bude v roce 2019 zaměřen na „Lásku, vzájemnost a empatii“.
Festival se letos koná ve dnech 17. – 19. května 2019
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.
VŠAPs v Terezíně je již tradičně hrdým partnerem festivalu a bude
poskytovat zájemcům po celé tři dny jeho trvání psychologické
testování, poradenství a konzultace. U stánku a mentoringového
stolu VŠAPs na galerii ve foyer naleznete již tradiční, v minulých
letech hojně navštěvovaný, „psychokoutek“ Vysoké školy
aplikované psychologie v Terezíně s oblíbenými „psychokoláčky“
. Zde si budete moci hravou formou vyzkoušet ukázky
psychotestů či potrápit svůj mozek „nejkratším IQ testem na světě“ a dalšími hádankami. Pro
ty z vás, kdo si chtějí odnést ještě více, bude připravena možnost otestovat své dovednosti
formou online simulační hry nebo vyplnit online test osobnosti. Psychokoutek vám bude
k dispozici po celou dobu trvání festivalu.
Zde jsou hlavní programy, na kterých se VŠAPs podílí:
- Pátek 17. 5. ve 12:00 hod.:

- Pátek 17. 5. v 15:00 hod.:

- Sobota 18. 5. ve 12:00 hod.:

Oslava 800. výročí Litoměřic: programu se zúčastní
PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs a PhDr.
Jiří Kučírek, prorektor pro vědu a výzkum VŠAPs.
Konference EMPATIE v hlavním sále Kulturního domu.
Na konferenci vystoupí rektor VŠAPs, PhDr. Mgr.
Štefan Medzihorský a PhDr. Jiří Kučírek, prorektor
VŠAPs pro vědu a výzkum.
v hradním sále bude probíhat přednáška s názvem
LÁSKA JE LÁSKA, prorektorky VŠAPs,
doc. PhDr., Dr. Phil. Laury Janáčkové, CSc.

Nejaktuálnější informace k programu ALLfestu naleznete na www.allfest.cz a předprodej
vstupenek probíhá na https://www.allfest.cz/vstupenky!

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 Bc. Barbory
Puhlíkové na studijním oddělení v Terezíně. Předem děkujeme!
-R. Šťasenková-
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13. GREGORY BATESON – CO JE TO INSTINKT?
Přinášíme další Metalog G. Batesona (rozhovor, který vedl se svou
dcerou).

Metalog: Co je to instinkt? – 4. (poslední) část
Dcera: Tati, jsou zvířata objektivní?
Otec: Nevím – asi nejsou. A nemyslím si ani, že by byla subjektivní. Myslím,
že nejsou takto rozštěpena.
D: Je pravda, že pro lidi je větším problémem zůstat objektivní, když se
zabývají živočišnějšími složkami své povahy?
O: Myslím, že ano. Přinejmenším Freud to tvrdil a já myslím, že měl pravdu. Proč se ptáš?
D: Protože pak chudáci ti vědci. Snaží se zkoumat zvířata. A zaměří se přitom na ty věci, které mohou
zkoumat objektivně. A přitom dokáží být objektivní jen v těch věcech, v nichž se zvířatům podobají
nejméně. To musí být pro ně hrozně těžké.
O: Ne, to z toho nutně nevyplývá. Lidé jsou přece jen schopni být objektivní, pokud jde o některé
složky jejich zvířecí podstaty. Nedokázala jsi, že by veškeré chování zvířat spadalo mezi věci, které lidé
nejsou schopni zkoumat objektivně.
D: Ne?
O: V čem jsou vlastně největší rozdíly mezi člověkem a zvířaty?
O: No – v inteligenci, používání nástrojů a řeči.
D: A pro lidi není tak těžké být objektivní, pokud jde o řeč, či o nástroje, že?
O: To máš pravdu.
D: Ale to znamená, že v Člověku je celý soubor myšlenek, či čeho, co je pevně vázáno dohromady.
Jakýsi druh zvláštní bytosti uvnitř osobnosti a tato bytost uvažuje o všem docela jiným způsobem.
Objektivně.
O: Ano. Královskou cestou k vědomí a objektivitě jsou řeč a používání nástrojů.
D: Ale co se stane, když tato objektivní bytost zaměří svou pozornost na ty složky osobnosti, o nichž
je tak těžké být objektivní? Prostě je jen pozoruje, nebo do nich nějak zasahuje?
O: Zasahuje do nich.
D: A co pak se stane?
O: To je hrozně obtížná otázka.
D: Jen do toho. Pokud se máme zabývat zvířaty, pak se musíme vypořádat i s touhle otázkou.
O: No, básníci a umělci znají odpověď' na tuto otázku lépe než
vědci. Dovol, ať ti něco přečtu:
Myšlenka změnila nekonečno v hada, jenž je hoden soucitu.
Ve vše pohlcující oheň; a člověk prchl před jeho tváří a skryl se.
V pralesích noci: pak se všechny věčné lesy přeměnily v země
kroužící ve vírech prostoru, jenž jako oceán bouřil a pohltil vše, jen
tuto konečnou zeď těla ne.
Pak vznikl chrám hada, představa nekonečného mlčení
v konečných přeměnách; a člověk stal se Andělem, Nebe pak
velkým otáčejícím se kruhem, Bůh korunovaným tyranem.
D: Nerozumím tomu. Zní to hrozně, ale co to znamená?
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O: No, není to zrovna objektivní výrok, protože vypovídá o účinku objektivity – kterou tu básník
označuje jako „myšlenku“ – na celou osobnost nebo na veškerý život. „Myšlenka“ by měla zůstat jen
částí celku, ale místo toho se rozepíná a zasahuje do všeho ostatního.
D: Pokračuj.
O: No – rozsekává totiž všechno na kousky.
D: Nerozumím.
O: No – první dělení je na věci objektivní a ty ostatní. A pak je přirozené, že uvnitř této bytosti
tvořené intelektem, řečí a nástroji, nutně vzniká určitý záměr. Nástroje slouží k uskutečnění tohoto
záměru a všechno, co brání jeho uskutečnění, jsou překážky. Svět objektivní bytosti se tak rozčlení na
věci, které jsou užitečné a na ty, které jsou škodlivé.
D: Ano, to chápu.
O: Dobrá. Pak tato bytost aplikuje toto rozdělení i na svět celé osobnosti a „užitečné“ a „škodlivé“ se
stane Dobrem a Zlem. Celý svět se rozdělí mezi Boha a Hada. A potom následují další a další dělení,
protože intelekt vždycky směřuje k tomu, aby věci klasifikoval a rozděloval.
D: Zmnožuje vysvětlující pojmy nad nezbytně nutnou mez?
O: Přesně tak.
D: Ovšem když tato objektivní bytost zkoumá zvířata, nutné věci rozděluje, takže zvířata se pak jeví
jako lidské bytosti poté, co intelekt opanoval jejich duše.
O: Přesně. Je to svým způsobem ne-lidský antropomorfismus.
D: A proto tito objektivní lidé zkoumají jenom malé bůžky místo větších věcí?
O: Ano. Říká se tomu „psychologie podnět-reakce“. Je snadné zkoumat objektivně sex, ale ne lásku.
D: Tati, mluvili jsme o dvou způsobech, jak zkoumat chování zvířat – pomocí instinktů a pomocí
podnětů a reakcí, a ani jeden z těch způsobů se nezdá být ten správný. Co si teď počneme?
O: To nevím.
D: Neříkal jsi, že královskou cestou k objektivitě a vědomí jsou řeč a nástroje? Jaká je královská cesta
k té druhé polovině?
O: Freud tvrdil, že sny.
D: Aha.
D: Co jsou to sny? Jak vlastně vznikají?
O: No – sny jsou kousky a útržky toho materiálu, z něhož jsme stvořeni. Toho ne-objektivního
materiálu.
D: Ale jak vlastně vznikají?
O: Nevzdalujeme se příliš od otázky, jak vysvětlit chování zvířat?
D: To nevím, ale myslím, že ne. Zdá se, že ať děláme cokoli, vždycky sklouzneme do
antropomorfismu. A je zjevně chyba budovat náš antropomorfismus na těch složkách lidské
přirozenosti, v nichž se zvířatům podobáme nejméně. Takže to zkusme z druhé strany. Říkal jsi, že sny
jsou královskou cestou k této druhé straně. Takže...
O: To jsem neříkal já. To říkal Freud.
D: No dobrá. Ale jak se tedy sny skládají dohromady?
O: Myslíš, jak se dva různé sny vztahují jeden k druhému?
D: Ne. Jak jsi říkal, jsou sny jen kousky a útržky. Mám na mysli toto: jak vzniká sen jako takový.
Nemohlo by chování zvířat vznikat nějakým podobným způsobem?
O: Nevím, odkud začít.
D: No dobrá. Jsou sny vytvářeny z protikladů?
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O: Panebože! Zase ta stará lidová pověra. Ne. Sny nepředvídají budoucnost. Sny jsou svým způsobem
mimo čas. Neobsahují žádné časové určení.
D: Ale když se někdo něčeho bojí, co může druhý den nastat, tak se mu o tom může v noci zdát, ne?
O: Jistě. Nebo o něčem, co kdysi prožil. Nebo jak o minulosti, tak o přítomnosti. Ale sen na sobě nemá
žádnou nálepku, která by označovala „o čem“ ten sen je. On prostě jenom je.
D: Myslíš, že sen jako by neměl žádnou titulní stránku?
O: Ano. Je to něco jako starý rukopis nebo dopis, u kterého se ztratil začátek a konec a historici pak
musí hádat, o čem vlastně je, kdo ho napsal a komu, jen na základě toho, co je přímo v něm.
D: To pak k němu musíme ovšem přistupovat objektivně, že?
O: Ovšem. Ale přitom musíme být velmi opatrní. Musíme si dát velký pozor, abychom obsahu snu
nevnucovali pojmy, kterých užívá ona bytost charakterizovaná používáním řeči a nástrojů.
D: Jak to myslíš?
O: No, dám ti příklad: jestliže ve snu chybí časové určení a sny jsou nějak mimo čas, pak není správné
vnucovat snu nesprávný typ objektivity tím, že budeme tvrdit, že sen něco „předpovídá“. A stejně tak
je chyba tvrdit, že vypovídá něco o minulosti. Sen není historie.
D: Spíše tedy něco jako propaganda?
O: Jak to myslíš?
D: Myslím to takhle – sen je spíše jako nějaký příběh, jak je vytvářejí propagandisté a tvrdí o nich, že
se skutečně udály, i když jsou to ve skutečnosti jenom báchorky?
O: Správně, ano. Sny se skutečně v něčem podobají mýtům a báchorkám. Ale nejsou vytvářeny
vědomě nějakým propagandistou. Nejsou předem naplánované.
D: Obsahuje sen vždycky nějaké ponaučení?
O: Nevím, jestli vždycky. Ale často, to ano. Ale to ponaučení není přímo vyjádřeno
v tom snu. Snahou psychoanalytika je pomoci pacientovi, aby to ponaučení našel. Ve skutečnosti je
celý sen ponaučením.
D: Co to znamená?
O: To úplně nevím.
D: Tak jsou sny vytvářeny z protikladů? A je to ponaučení protikladem k tomu, o čem ten sen
zdánlivě je?
O: To ano, často. Sny mají často ironický či sarkastický význam.
Obsahují určitý typ „reductio ad absurdum“.
D: Například?
O: No dobrá. Například jeden můj přítel sloužil za války jako
pilot stíhačky. Po válce se stal psychologem a měl před svou
atestační zkouškou. Měl ze zkoušky velký strach, ale v noci
před zkouškou se mu zdál hrůzný sen, že je zase pilotem
stíhačky a že byl sestřelen. Druhý den šel na zkoušku zcela beze
strachu.
D: Jak to?
O: Protože si uvědomil, že je přece nesmysl, aby se pilot stíhačky bál tlupy universitních profesorů,
kteří jej nemohou doopravdy sestřelit.
D: Ale jak to věděl? Ten sen mu mohl přece naopak říkat, že jej ti profesoři sestřelí. Jak věděl, že je to
míněno ironicky?
O: Hmm. Ve skutečnosti to ovšem nevěděl. Ten sen přece neměl žádné označení, že je míněn
ironicky. Ale když s tebou v bdělém stavu mluví někdo ironicky, taky často neřekne, že je ironický.
D: Ne. To je pravda. Vždycky se mi zdálo, že je to určitá forma krutosti.
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O: Ano, to taky často je.
D: Tati, jsou někdy zvířata ironická nebo sarkastická?
O: Ne, myslím, že ne. Ale nejsem si jist, zda je použití těchto výrazů na místě. „Ironický“ nebo
„sarkastický“ jsou slova naznačující analýzu materiálu sdělovaného řečí. A zvířata řeč nepoužívají.
Myslím, že tyto výrazy tvoří součást nesprávného typu objektivity.
D: No dobrá. A vyjadřují se zvířata někdy v protikladech?
O: Tedy, ano. Když to tak vezmu, tak ano. Ale nevím, jestli je to to samé...
D: Jen pokračuj. Jak to dělají? A kdy?
O: No, víš třeba, jak si štěně lehne na záda a vystaví své bříško většímu psovi. Pro toho velkého psa je
to svým způsobem výzva, aby zaútočil. Ale funguje to přesně naopak. Tomu velkému psovi to v útoku
zabrání.
D: Ano, chápu. Je to jistý způsob využití protikladu. Ale děje se to vědomě?
O: Myslíš, zda ten velký pes ví, že to štěně dává najevo opak toho, co dělá? A zda to štěně ví, že tohle
je způsob, jak zastavit útok toho psa?
D: Ano.
O: To nevím. Někdy si myslím, že to štěně o tom ví víc, než
ten velký pes. Ovšem to štěně nedává nijak najevo, že by to
vědělo. Zřejmě toho není schopno.
D: Pak je to podobné jako se snem. Ani tam není žádná
známka, že se sen vyjadřuje v protikladech.
O: To je pravda.
D: Myslím, že se někam dostáváme. Sny se vyjadřují v protikladech a zvířata se taky vyjadřují
v protikladech, a ani v jednom případě nenajdeme žádné známky naznačující, kdy se vyjadřují v
protikladech.
O: Hmmm.
D: Proč spolu zvířata bojují?
O: Z řady různých příčin. Potrava, sex, území...
D: Tati, ty už zase mluvíš v pojmech teorie instinktů. Myslím, že jsme se dohodli, že toho necháme.
O: No dobrá. Ale jaký typ odpovědi chceš tedy slyšet na otázku, proč spolu zvířata bojují?
D: No. Vyjadřují se přitom v protikladech?
O: Aha. Ano. Řada soubojů končí nějakým způsobem usmíření. A zcela jistě slouží hravé předstírání
boje k upevnění nebo znovuobjevení přátelství.
D: To jsem si myslela.
D: Ale proč vlastně ty nálepky chybí? Je to u snů i u zvířat ze stejného důvodu?
O: To nevím. Ale víš, sny se nevyjadřují vždycky v protikladech.
D: Ne – samozřejmě že ne – ale to ani zvířata.
O: Tak dobrá.
D: Vraťme se k tomu snu. Na toho muže účinkoval stejně, jako kdyby mu někdo řekl: „Ty ve stíhačce“
je nesrovnatelné s „Ty u zkoušky z psychologie“.
O: Ano. Ale takhle to ten sen nevyjádřil. Řekl jenom „Ty ve stíhačce“. Chybělo vněm to „ne“ a chyběla
ta instrukce porovnat tuto situaci s něčím jiným a nebylo tam ani to, s čím se to má porovnat.
D: Dobrá. Začněme nejdřív tím „ne“. Existuje ve zvířecím chování nějaké vyjádření pro „ne“?
O: Jak by mohlo?
D: Mám na mysli, zda může zvíře nějakým svým chováním sdělovat „Já tě nekousnu“?
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O: Začal bych takhle. Sdělování pomocí akce nemůže zřejmě obsahovat časové určení. To je možné
pouze v řeči.
D: Neříkal jsi předtím, že ani sen neobsahuje časové určení?
O: Hmmm. To jsem říkal.
D: Aha. Ale co s tím „ne“. Může zvíře nějak sdělovat „Já tě nekousnu“?
O: To by pořád ještě obsahovalo určení času. Ale dobrá. Pokud zvíře nekouše druhé zvíře, pak je v té
chvíli nekouše, to je vše.
D: Ale může přece v té chvíli nedělat i řadu jiných věcí – může nespat, nežrat, neutíkat atd. Jak může
sdělit „je to kousnutí, co právě nedělám“?
O: Může to udělat jedině tak, že nějak ke kousnutí poukáže.
D: Myslíš, že může sdělit „já tě nekousnu“ tak, že nejdřív vycení zuby a pak nekousne?
O: Ano, tak nějak.
D: Ale co v případě dvou zvířat? Pak musí obě vycenit zuby.
O: Ano.
D: Zdá se mi, že mezi nimi může dojít snadno k nedorozumění a mohou se začít rvát.
O: Ano. Tohle nebezpečí tu vždycky je, když se vyjadřuješ pomocí protikladu a přitom nemůžeš sdělit,
co vlastně děláš. Zvláště, když ani nevíš, co vlastně děláš.
D: Ale zvíře by přece mělo vědět, že cení zuby, aby sdělilo „Já tě nekousnu“, ne?
O: Pochybuji, že to ví. Určitě to ani jedno z obou zvířat neví o tom druhém. Snící na začátku snu také
neví, jak se jeho sen skončí.
D: Takže je to svým způsobem zkouška...
O: Ano.
D: Takže dvě zvířata se mohou začít rvát na zkoušku, aby zjistila, zda je boj právě tím, co spolu musí
dělat.
O: Ano – ale raději bych to formuloval trochu jinak – že jen pomocí boje mohou přijít na to, jaký je
vlastně jejich vzájemný vztah po tomto boji. Není to nic předem domluveného.
D: Takže to „ne“ není nijak přítomno v okamžiku, kdy zvíře cení zuby.
O: Myslím, že ne. Nebo aspoň často ne. Možná, že staří známí se mohou někdy začít prát z legrace a
přitom od začátku vědí, o co jde.
D: Dobrá. Takže „ne“ v chování zvířat chybí, protože „ne“ je součástí lidské řeči a pro „ne“ neexistuje
žádný signál, který by se dal vyjádřit pomocí akce. A protože „ne“ chybí, pak jediný způsob, jak
dosáhnout shody o něčem co není, je projít celé to „reductio ad absurdum“. Je nutno se poprat, aby
se ukázalo, že nejde o boj, a musíš se poddat, aby sis ověřil, že tě ten druhý nesežere.
O: Ano.
D: A musela na to zvířata nejdřív přijít?
O: Ne. Protože to nutně vyplývá jedno z druhého. Tím, co je nevyhnutelné, se musíš řídit a nezáleží na
tom, jestli o této nutnosti víš, nebo ne. Když ke dvěma jablkům přidáš tři, pak budeš mít pět jablek a
vůbec přitom nemusíš umět počítat. Takhle nějak se to dá taky vysvětlit.
D: Aha.
D: Dobrá, ale proč i ve snu chybí ono „ne“?
O: Myslím, že z velmi podobného důvodu. Sny jsou většinou vytvářeny z představ a pocitů, a když se
vyjadřuješ pomocí představ a pocitů, pak musíš nutně respektovat fakt, že neexistuje žádná
představa pro „ne“.
D: Ale může se ti zdát třeba o značce s nápisem „Stop“, která bude přeškrtnutá, takže to bude
znamenat „Nezastavuj!“.
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O: Ano, ale to už je na půl cestě k řeči. A ta škrtající čára nevyjadřuje slovo „ne“. Vyjadřuje slovo
„nedělej“. „Nedělej to!“ je možno pomocí akce vyjádřit, pokud se ten druhý začne chovat způsobem,
kterému chceš zabránit. I ve snu se ti ovšem mohou zdát slova a slovo „ne“ může být mezi nimi. Ale
pochybuji, že se ti může zdát ono „ne“, které ten sen vyjadřuje. Myslím tím to „ne“ znamenající
„tento sen není možno brát doslova“. Někdy se stává, že když spíš jen velmi lehce, že si uvědomuješ,
že sníš.
D: Ale tatí, ty jsi stále ještě neodpověděl na otázku, jak sny vznikají.
O: Já myslím, že jsem odpověděl. Ale zkusím to znovu. Sen je určitá metafora nebo několik metafor
dohromady. Víš vůbec, co je to metafora?
D: Ano. Když o sobě řekneš, že jsi špinavý jako prase, pak je to přirovnání. Ale když o sobě řekneš, že
jsi prase, pak je to metafora.
O: No, přibližně tak. Když je metafora označena jako metafora, pak se z ní stává přirovnání.
D: A právě toto označení ve snu chybí.
O: Tak je to. Pomocí metafory věci porovnáváme, aniž bychom na toto porovnávání přímo poukázali.
Použijeme nějakou vlastnost určitého jevu a aplikujeme ji na jiný druh jevu. Když o nějaké skupině lidí
řekneme, že je „v rozkladu“, pak používáme metaforu, která naznačuje, že určité změny v této
skupině se podobají změnám vyvolaným mikroby v hnijícím ovoci. Přitom však nepoukazujeme přímo
ani na mikroby, ani na ovoce.
D: A ve snu je to podobně?
O: Ne. Ve snu je to právě naopak. Ve snu by se nejspíš objevilo ovoce a možná i mikrobi, ale
neobjevila by se ta skupina lidí. Sen se vyjadřuje o vztazích, ale neuvádí konkrétní věci, které se k
sobě vztahují.
D: Tatí, mohl bys pro mě vytvořit sen?
O: Myslíš na tomto principu? Ne. Vezmi si třeba ty verše, které jsem ti před chvílí citoval, a zkus z nich
vytvořit sen. Tak, jak je to dáno, je to téměř hotový snový materiál. Většinou jen stačí zaměnit slova
za představy. A slova jsou k tomu dostatečně podnětná. Ale celá ta řada metafor je ukotvena
způsobem, který by ve skutečném snu chyběl.
D: Co myslíš tím „ukotvena“?
O: Mám na mysli to první slovo – myšlenka. Toto slovo použil básník v jeho doslovném významu a tím
nám říká, o čem je celý zbytek básně.
D: A ve snu?
O: Ve snu by i toto slovo mělo formu metafory. Tím by bylo mnohem obtížnější celé básni
porozumět.
D: No dobrá – tak jej změň.
O: Co třeba „Barbara změnila nekonečno...“
D: Ale proč? Kdo je ta Barbara?
O: No, je barbarská a je to žena a její jméno mnemotechnicky označuje sylogický způsob uvažování.
Myslím, že by mohla docela dobře sloužit jako monstrózní symbol pro „myšlenku“. Docela dobře si ji
dovedu představit s kružidlem a pravítkem, jak svým mozkem přetváří celý vesmír.
D: Hele, nech toho.
O: Dobrá. Ale snad už chápeš, co jsem měl na mysli, když jsem říkal, že ve snu nejsou metafory nijak
ukotveny.
D: Ukotvují i zvířata nějak své metafory?
O: Ne, nemají proč. Podívej, když se dospělý pták začne chovat jako malé ptáče v okamžiku, kdy se
blíží k dospělému ptákovi opačného pohlaví, pak užívá metafory ze vztahu rodiče a mláděte. Ale
nemusí nijak poukazovat na to, z jakého vztahu tato metafora vychází. Je jasné, že se jedná jen o
vztah mezi ním a tím druhým ptákem. Oba dva jsou v tom okamžiku přítomni.
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D: Ale copak zvířata nikdy nepoužívají metafory – neznázorňují metafory – o ničem jiném, než o svých
vzájemných vztazích?
O: Myslím, že ne. Savci určitě ne. A myslím, že ptáci také ne. Možná včely. A pochopitelně lidé.
D: Jedné věci ale pořád nerozumím.
O: Ano?
D: Zjistili jsme, že sny a chování zvířat mají mnoho společného. Vyjadřují se v protikladech,
neobsahují časové určení, nedokáží nijak vyjádřit „ne“, používají metafory a nijak tyto metafory
neukotvují. Ale čemu nerozumím je tohle – jak to, že to v chování zvířat všechno tak zapadá
dohromady. Myslím to vyjadřování v protikladech. A to, že nemusí ukotvovat metafory. A nechápu,
proč se tomu všemu sny tak podobají.
O: Ani já.
D: A pak je tu ještě jedna věc.
O: Ano?
D: Mluvil jsi o genech a chromozomech, že nesou informace o vývoji organismu. Myslíš, že je sdělují
podobně jako zvířata a sny? Myslím pomocí metafor a bez použití „ne“. Nebo se způsob jejich
sdělování spíše podobá lidské řeči?
O: To nevím. Ale jsem si jist, že komunikační systém genů a chromozomů není žádnou prostou
odvozeninou teorie instinktů.

14. KOMUNIKACE MEZI KULTURAMI
Česká republika se na začátku třetího tisíciletí mění rychleji než kdykoli předtím – hospodářsky,
politicky i kulturně. Nová situace s sebou nese také potřebu uspět v kontaktu s partnery, kteří mají
nejen odlišný jazyk, ale i kulturu.
Problematice multikulturního prostředí ve firmách se věnovala konference, kterou před časem
uspořádala jazyková agentura Channel Crossings. O svoje zkušenosti se podělili manažeři osmi
různých národností:

Mýtus multikulturní firmy
Komunikace v prostředí s více kulturami je náročná, protože národní kultury jsou většinou hodně
rozdílné. „Kultura je náš pohled na svět. Naše reakce na naše dějiny a reakce na ostatní národy
a kultury,“ vysvětluj ředitelka společnosti PeopleImpact Rostya Gordon-Smith. „Nevidíme věci
takové, jaké jsou, ale vidíme je z pohledu toho, kdo a jací jsme,“ upřesnila. Průzkumy ukazují, že
ačkoli se lidé po celém světě liší, mají několik základních hodnot společných. Zdrojem multikulturních
problémů pak je skutečnost, že interpretace těchto hodnot se liší v každém národě a v každém
člověku. „Úspěch v multikulturní společnosti je úzce spojený s výškou emoční inteligence.
Nejdůležitější aspekty jsou empatie, tolerance a resonance,“ vysvětlila Gordon-Smith.

Typický Američan, typický Francouz
Ostatní národy a kultury zpravidla vidíme prostřednictvím stereotypů, které jim přisuzují zobecněné
charakteristiky. Například Američany vidíme převážně jako sebevědomé, nafoukané a neupřímné
osoby. Podobně Francouzi si vysloužili nálepku arogantních a pyšných nacionalistů. Gordon-Smith
však varovala: „Stereotypy jsou taková lidová moudrost, jsou zajímavé, ale nesmíme u nich zůstat,
musíme se dostat dále, k jádru národní kultury.“
Sami sebe vidí Američané i Francouzi pochopitelně jinak, což demonstrovali i přítomní manažeři.
„Typicky americké asi je, že v Americe má každý šanci. Nezáleží na tom, kdo je a jak začal.
…Američané jsou velmi, velmi přátelští. … Pro Čechy to může znít jako falešné, ale pro Američana je
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to opravdové. Američan je přirozeně přátelský,“ vysvětlil svůj postoj generální ředitel ATOZ GROUP
Jeffrey Osterroth.
„Pro Francouze je důležitý status ve společnosti,“ řekl Christophe de Korver,
generální ředitel GEFCO ČR. „Také ve firmě musíme hodně respektovat ředitele
nebo představenstvo,“ upřesnil. „Francouzi mají rádi zábavu, jídlo, módu – s tím
musíme žít a žijeme pořád. Pořád mluvíme o minulosti, pořád si myslíme, že
francouzština je diplomatický jazyk a že všichni se mají učit francouzsky, a ne
anglicky, protože to je zbytečný jazyk,“ dodal s úsměvem de Korver.

Kulturu nezměníte
Rozdílnost národních kultur se nutně projevuje také v rozdílech ve fungování firem. Češi, kteří se
pracovně setkávají s cizinci, proto často čelí nedorozuměním. „Když Angličan řekne that’s
interesting,“ uvedla příklad Gordon-Smith, „neznamená to vůbec, že to je zajímavé. Možná, že je to
dokonce šílená nuda. Na druhou stranu anglické I wouldn’t advise it je velice silné – přes to nejede
vlak,“ dodala. „Mám vypozorované,“ připojil se ředitel nákupu společnosti Markant Česko Georg
Kebrle, „že pokud vám při jednání německý protějšek na váš návrh řekne vielleicht, tak to vcelku
znamená, abyste mu s tím dali pokoj, že se k tomu můžeme vrátit za dva roky. Pro českou stranu to
ale někdy znamená, že do týdne bude uzavřená smlouva.“ Podobně to vnímá i Subodh Kumar, ředitel
centrálního nákupu a logistiky ČSOB: „Jako nákupčí jsem měl jednání s firmou, která mi prodávala
software. A já jsem jim jako zdvořilý Ind odpovídal ano, ano, ano. To je náš národní zvyk. A když
skončili, tak řekli, že tedy podepíšeme smlouvu. Na to jsem odpověděl, že to je nedorozumění, že
jsem říkal ano, jako že pozorně poslouchám, ne že s nimi souhlasím.“
Kdokoliv pracuje s různými národnostmi, musí si uvědomit, co je pro druhou kulturu typické a čím se
liší od jeho vlastní kultury. „To nezměníte, to nemá smysl někomu vyčítat, to je dáno,“ připomněla
realitu mezikulturní komunikace Gordon-Smith.

Typický Čech
V roce 1991 zveřejnil holandský sociolog Trompenaars studii zabývající se hodnotami
národních kultur. Je zajímavé, že mezi státy z celého světa se Česká republika objevila
dokonce třikrát jako jeden z typických reprezentantů některé zkoumané kulturní
hodnoty. Ze studie vyplývá, že Češi jsou charakterističtí tím, že dávají silný přípis na to,
odkud a z jakého prostředí pocházejí, vztahují se k minulosti a zdůrazňují vnější
přístup, tj. kontrolu pocházející z vnějších zdrojů.
A jak se Češi jeví cizincům, kteří zde již několik let žijí a pracují? Velké rozdíly pozorují např. už
v navazování komunikace. „Když někomu zavolám, zeptám se, jak se máte. A pak vždycky čekám,
protože ten člověk neví, co má říct. V Americe sice všichni odpovídají fine, fine, ale to je zdvořilost.
Čech se na začátku neptá, jak se máte.“ Podobnou zkušenost má i Kumar: „Když se zeptáte Inda, jak
se má, a je nás miliarda dvě stě milionů, tak žádný Ind vám neřekne, že se má blbě, nikdy. A co je
lokální zvyk? Práce mě vadí, mám málo peněz, žena mě zlobí, ale jinak to ujde.“ „Pro mě to nejsou zas
tak obrovské rozdíly,“ zhodnotil Čechy Kebrle, „protože těch společných jmenovatelů s Rakouskem je
poměrně mnoho. Ale i v Rakousku se vás každý zeptá, jak se máte, a každý odpoví, že dobře, i kdyby
mu předevčírem vymřela půlka rodiny.“

Tykání, vykání
Při obchodní komunikaci v češtině bývá pro zahraniční partnery velkým oříškem také oslovování
a volba mezi vykáním a tykáním. „Pro Američana je nepředstavitelné, že by si lidé ve firmě vykali,“
řekl Osterroth. Američané se také neztotožňují se získanými akademickými tituly: „Když jsem
pracoval v ekonomickém ústavu, měli jsme mezi námi cizinci soutěž, kdo najde Čecha s nejvíce
písmeny v titulu – nejvíc bylo třináct,“ rozesmál Osterroth posluchače a vzápětí si postěžoval: „Firmy,
které používají tituly, mi dělají strašné problémy. Mají si tykat, mají být neformální, ale nejsou.“
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Podle pozvaných manažerů je pro jednání s Čechy dále typická jejich počáteční rezervovanost. „Češi
jsou jiní než Indové, většina Čechů se neotevře hned,“ řekl Kumar. Také pro Francouze je otevřenost
velmi důležitá i v práci. „Několikrát jsem tady zažil,“ uvedl svoji zkušenost de Korver, „že člověk, který
chce dát výpověď, předem nediskutuje o tom, že je nespokojený, že by chtěl dělat něco jiného. On
vám dá dopis a na shledanou.“
Také mezilidské vztahy na pracovišti vnímají zahraniční manažeři jinak než jejich čeští zaměstnanci.
S problémem směšování soukromých a pracovních vztahů se v pozici personální ředitelky setkala
i Gordon-Smith, když řešila nedorozumění nové manažerky z Chicaga, která ke svým podřízeným
Češkám zvolila americky otevřený přístup, oslovování křestními jmény a brzy se s nimi spřátelila
i v osobní rovině. „Při hodnocení pracovního výkonu jim však nekompromisně řadu věcí vytkla
a děvčata nemohla pochopit, jak jim to ta Anna mohla udělat,“ vyprávěla Gordon-Smith.
„Američanka může velmi jednoduše rozlišit, co je byznys a co je osobní život,“ vysvětlila.

Nejflexibilnější národ na světě
Kladné body od přítomných manažerů dostali čeští zaměstnanci především za schopnost přizpůsobit
se. „Co se mi strašně líbí, je, že Češi se umí změnit,“ řekl de Korver. „To se mi potvrdilo ve všech třech
firmách, ve kterých jsem tady pracoval,“ doplnil a uvedl příklad, kdy v jednom skladu zavedl,
že kdykoli tam přišel, tak všem 300 zaměstnancům podal ruku, jak mají Francouzi ve zvyku. „Ti dělníci
se na mě zpočátku dívali jako na blázna,“ přiznal. „Asi za půl roku se mi ale stalo, že jsem tam šel
a neměl jsem čas ruku všem podat a pak byli na mě naštvaní. To bylo báječné, protože zpočátku to
považovali za stupidní a zbytečné, ale najednou ten zvyk vzali,“ vysvětlil de Korver.
Zdroj: https://www.jazyky.com/komunikace-mezi-kulturami/

15. ZAJÍMAVÉ AKCE NEJEN PRO STUDENTY
 PIRÁTSKÉ SLAVNOSTI Terezín
Poslední pirátské války, návrat do pevnosti Terezín
laděné do pirátské tematiky.

Kdy: 17. srpen 2019
Vojenské ležení, piráti, lodě, zaplavená pevnost, voda
a spousta zajímavého doprovodného programu.
Hlavním bodem je samotná námořní bitva, která
proběhne u Horní vodní brány.

 JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI Terezín
Tradiční oslavy založení pevnosti Terezín.

Kdy: 4. - 5. října 2019
Největší historické slavnosti 18. století v Evropě k založení města Terezína. Vojenský pochod, vojenské přehlídky, ukázky vojenského výcviku. Hlavním bodem
programu bude dobytí pevnosti. Dále vás čeká bohatý
doprovodný program, staročeský jarmark, kolotoče
a noční bitva o pevnost.
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16. CO PROZRADÍ EMOCE
Dokážete poznat lháře podle fotografie?
Lze z výrazu naší tváře vyčíst, zda mluvíme pravdu, nebo bezostyšně lžeme? Existuje něco
takového jako „mimika lhářů“?

Který z nich právě lže?
Američtí vědci nedávno uspořádali experiment, v rámci kterého se snažili zjistit, zda a jak je
možné z fotografie tváře poznat, zda někdo lže, nebo mluví pravdu. K experimentu si
sehnali 151 dvojic dobrovolníků, z nichž se vždy jeden ptal podle připravených otázek
a druhý odpovídal. Někteří lidé měli mluvit pravdu a jiní zase lhát. Snímky odpovídacích
dobrovolníků, kterých bylo 1,3 milionu, poté analyzovala umělá inteligence se strojovým
učením, kterou si badatelé vycvičili na rozeznávání rysů v obličeji.
Vědci s umělou inteligencí vytipovali několik obstojných ukazatelů, které napovědí, zda
dotyčný lže, nebo mluví pravdu. Nejužitečnějším z nich je prý takzvaný Duchenneův úsměv,
při němž se stahují svaly kolem očí a zvedají tváře. Tento úsměv prozrazuje jako lháře
mladého muže uprostřed dolní řady tváří na přiložené obrázku. Duchenneův úsměv je
spojovaný s pozitivními emocemi a zřejmě podvědomě vyjadřuje pocit uspokojení lháře nad
vlastním výkonem. Dalším vodítkem je to, že při lhaní se méně zužují zorničky, než když
někdo mluví pravdu.




Zdroj textu: University of Rochester
Zdroj fotografií: J. Adam Fenster, University of Rochester
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17. DRSNÉ POKUSY NA LIDECH
Psychologické experimenty s šokujícími výsledky (část 1)
Kdo vlastně jsme? Sami sebe obvykle vidíme jako rozumně uvažující bytosti, kterým se hnusí
zločin. Ale je to skutečně tak?
Velmi znepokojivé otázky položily neméně znepokojivé pokusy:
 Experiment amerického psychologa Solomona ASCHE, který se pokusil dokázat
lidský sklon ke konformismu a pohodlnosti. Snažil se demonstrovat, že lidé jsou
schopni uzpůsobit své mínění podle názoru většiny. Vliv informace má totiž takovou
sílu, že se začneme domnívat, že více lidí musí mít nutně pravdu.

Všichni podle většiny




Kdo: Solomon Asch
Kdy: počátek 50. let 20. století
Prokázal: lidé souhlasí s většinou

„Aschův experiment“ spočíval na prostém principu. Záminkou celého pokusu bylo vyšetření
zraku přítomných dobrovolníků. V místnosti se sešlo šest lidí, na nichž měl být výzkum
proveden. Pět z nich byli najatí herci, kteří měli pokusného jednotlivce strhnout s sebou.
Přítomný odborný pracovník vyzval postupně každého z nich, aby zodpověděl jednoduchou
otázku. Na tabuli před sebou viděli tři různě dlouhé čáry a měli je porovnávat se vzorem.
Postupně odpovídali na to, v jakém poměru jsou jednotlivé čáry ke vzoru. Výzkumník měl
více tabulí a po několikátém pokusu se začaly odpovědi pěti herců výrazně lišit od toho, co
výzkumník ukazoval. Přestože šlo o evidentní a jednoduchý příklad, povedlo se jim o své
pravdě přesvědčit šestého člověka, který se nakonec přidal k většině.
 Experiment Stanleyho MILGRAMA, který se v roce 2015 dočkal i svého filmového
ztvárnění. Slavného sociálního psychologa si v něm zahrál Peter Sarsgaard.

Týrat nás baví




Kdo: Stanley Milgram
Kdy: 1961
Prokázal: lidé slepě poslouchají

O deset let později provedl Američan Stanley Milgram pokus demonstrující poslušnost
jedince vůči autoritě. V tomto případě šlo o vědce v bílém plášti, který sháněl dobrovolníky
na nevinný experiment s označením „výzkum paměťových schopností“. Jenže na místě už
bylo vše jasné. Účastníci pokusu, jimž byla přislíbena odměna ve výši padesáti dolarů, se
podle losu rozdělili na „učitele“ a „žáka“. Los byl narafičený a v roli žáka se vždy ocitl
najatý herec. Slíbené peníze pak měli všichni dobrovolníci obdržet bez ohledu na to, zda
pokus dokončí, či ne.
Žáka posadili do samostatné místnosti, kde byl upoután na křeslo s přívodem elektrického
proudu. Učitel byl po celou dobu ve vedlejším pokoji s odborným pracovníkem. Seděl u stolu
se spínači od pěti do 450 voltů. Úkolem učitele bylo pokládat žákovi otázky a při každé
špatné odpovědi mu udělit elektrický šok. Intenzita trestu se měla pomalu zvyšovat.
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Asistenti podporovali dobrovolníky v roli učitele a ospravedlňovali jejich počínaní tím, že
experiment tento postup vyžaduje.
Milgram a jeho tým nemohli po skončení testu uvěřit výsledkům pokusu. Přestože je už
hranice 100 voltů pro člověka bolestivá a žáci v této fázi žádali o zastavení experimentu,
učitelé je pobízeli pokračovat dál. Nejhorší zjištění přinesla závěrečná statistika, z níž
vyplývalo, že až dvě třetiny dobrovolníků dokázaly udělit trest odpovídající životu
nebezpečné hranici 450 voltů. Výsledkem bylo, že lidé si jsou schopni pod odborným
dozorem bezdůvodně ubližovat a dovést pokus až ke smrtelné hranici. V podstatě lze říct, že
kolem 70 % „učitelů“ bylo schopno „žákům“ připravit smrtící elektrické křeslo.
Téměř nikdo z dobrovolníků se zpočátku nebyl schopen vzepřít autoritě výzkumného
pracovníka. Zarážející byly i odpovědi v dotaznících učitelů, kteří uvedli, že dělali jen to, co
se jim řeklo, další dokonce napsali, že jsou rádi, že se mohli na takovém výzkumu podílet.
Dnes by podobný experiment z etických důvodů neprošel, jeho výsledky ale objasňují mnohé
z toho, jak jsou jinak psychicky normální lidé schopní páchat například válečná zvěrstva.


Zdroj textu: 100+1 zahraniční zajímavost

18. PRAVÉ BOHATSTVÍ
Krátký příběh k zamyšlení:
Otec velmi bohaté rodiny vzal svého syna na venkov s úmyslem ukázat mu, v jaké bídě
někteří lidé žijí. Pár dní a nocí strávili na malém horském hospodářství, které vlastnila
nemajetná rodina. Když se vraceli domů, otec se syna ptá, jak se mu výlet líbil. „To bylo
úžasné, tati!“
Otec mu s úsměvem odpověděl: „Viděl jsi, v jaké bídě ti lidé žijí? Řekni mi, čemu ses na
tomto výletě naučil?“
A syn mu nato odvětil: „Viděl jsem, že my máme jednoho
psa a oni čtyři. My máme bazén do poloviny zahrady
a oni potok, co nikde nekončí. My jsme si koupili do
zahrady svítilny a jim v noci svítí hvězdy. Naše veranda
sahá až po přední zahrádku a jim patří celý horizont. My
žijeme na malém pozemku a oni mají pole, kde nevidíš
konce. My máme sluhy, co nás obsluhují, ale oni slouží
druhým. My si své potraviny kupujeme, oni si pěstují
vlastní. Náš pozemek je obehnaný ochrannou zdí, oni zeď nepotřebují.“
Otce to zcela umlčelo. A pak syn dodal: „Tati, děkuji ti, že jsi mi ukázal i jiný pohled na
štěstí.“
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Zdroj: www.seberizeni.cz

19. PSYCHOKOUTEK 
Jaké máte nastavení mysli – mindset?
Úspěch, neúspěch, snaha, vytrvalost, strach, deprese, odolnost, odvaha – to všechno
souvisí s tzv. mindsetem, neboli nastavením mysli. Tento test zjišťuje, jak na tom ohledně
mindsetu jste.
Možná pro vás bude výsledek velkým překvapením. Málokdo z nás se totiž vůbec zamyslí nad
tím, jak přemýšlí.
Zvolte vždy ze dvou tu odpověď, která je pro vás výstižnější. Dejte si přitom pozor, abyste
nevolili odpovědi, které byste chtěli dát – to by byla výsledkem vaše idealizovaná verze.
Držte se reality, co jen to půjde.
Odkaz na test: http://www.psyx.cz/nastaveni-mysli-mindset-online-psychotest-zdarma/

„Je to tak úžasné, když jste konečně pochopeni.“
Zkuste si 16Personalities test osobnosti a získejte “nečekaně přesný” popis toho, kdo jste, a
proč děláte věci tak, jak je děláte. Test trvá méně než 12 minut.
V testu Vám vyjde jeden z šestnácti osobnostních typů, které jsou rozděleny do čtyř
kategorií:
Analytici – „architekt“, „logik“, „velitel“, „diskutér“,
Diplomaté – „advokát“, „zprostředkovatel“, „protagonista“, „bojovník“,
Strážci – „logistik“, „obhájce“, „vedoucí“, „konzult“,
Průzkumníci – „virtuoso“, „dobrodruh“, „podnikatel“, „bavič“.
U každého osobnostního typu je detailní popis a jako zajímavost tam je napsaná slavná
osobnost, která do této kategorie také spadá. Tak neváhejte a jděte si tento test udělat. 😊

Odkaz na test: https://www.16personalities.com/cs
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20. LITERATURA, KTERÁ STOJÍ ZA POZORNOST
Kniha:
DIAGNOSTIKA A
TERAPIE ADHD
Autor:
Michal Miovský a
kolektiv
Vydáno:
Grada, 2019

Kniha:
INTERAKČNÍ
PSYCHOLOGICKÝ
VÝCVIK
2. doplněné a přepracované vydání
Autor:
Marek Kolařík
Vydáno:
Grada, 2019

Kniha:
MINDFULNESS U
DĚTÍ A
DOSPÍVAJÍCÍCH
Autor:
Debra Burdick
Vydáno:
Grada, 2019

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii je stále
výraznějším tématem. Ukazuje se, že patrně stojí nejen za
nárůstem některých typů závislostí, ale také za řadou komplikací,
konfliktů či nebezpečných situací v diagnostickém a léčebném
procesu. Zvyšuje riziko předčasného ukončení léčby a znamená
zátěž pro klienty/pacienty i pro personál.
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů
v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti
epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně
představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo
jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce),
zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných
adiktologických programech.
Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale
i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný
soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme
setkávat stále častěji.
Kniha přináší konkrétní hry a postupy pro práci se skupinou.
Vedoucím i členům skupiny umožňuje porozumět základním
pravidlům a zákonitostem, kterými se práce s výcvikovou
skupinou řídí.
V přípravě pedagogů, psychologů a dalších příbuzných oborů má
interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Podílí se na
rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních
kompetencí studentů. V rámci výuky na vysokých školách je
většina času stále věnována spíše teoretické přípravě, která
nemá vždy adekvátní praktický protipól. Stává se tak, že studenti
odcházejí do praxe nedostatečně připraveni nejen na práci
s lidmi, ale i se sebou samými. Přitom zlepšování komunikačních
dovedností, poznávání vlastních hranic, možností a schopností, a
především poznávání silných a slabých stránek u sebe i u druhých
a jejich přijímání je nezbytnou součástí kvalitní práce s lidmi. Tato
publikace bude díky své srozumitelné a přehledné formě pro
studenty i odborníky v oboru velmi užitečnou pomůckou.
Komplexní, praktická příručka nabízí dětem různého věku
možnosti, jak se stát stabilnějšími, sebevědomějšími
a úspěšnějšími. Obsahuje 154 technik, aktivit, her a meditací,
které pomáhají zlepšit soustředění, náladu, lépe ovládat emoce
a reagovat na stres.
Publikace poskytuje jednoduše použitelný návod pro práci
s dětmi a dospívajícími, kteří se potýkají s úzkostí, depresí, ADHD,
posttraumatickou stresovou poruchou, somatickou nemocí nebo
s jinými potížemi. Autorka doporučuje osvědčené postupy pro
podporu sebeuvědomování, seberegulace, duševního zdraví
a socializace dětí a dospívajících.
Vše podává zábavným, zajímavým a srozumitelným způsobem.
Proto z knihy mohou čerpat jak odborníci (psychologové,
psychiatři, sociální pracovníci, vychovatelé, učitelé), tak rodiče
a děti. Dospělí i děti se naučí používat techniky, které jim budou
sloužit celý život bez ohledu na potíže, s nimiž se budou potýkat.
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Vnitřní svět a mysl byly v minulosti doménou psychoanalýzy
a příbuzných přístupů, čímž stály na okraji vědeckého zájmu. Po
dlouhou dobu se zdálo, jako by subjektivní stavy jako vědomí,
emoce, snění nepředstavovaly seriózní témata výzkumu mozku.
Tato situace na poli neurovědy se v posledních letech – s jistým
ústupem behaviorismu – změnila, což vedlo k explozi nových
vhledů do přírodních zákonů, které řídí náš vnitřní život.
Autoři nabízejí ve své knize Mozek a vnitřní svět čtenářům, nespecialistům fascinující poznávací cestu po nových neurovědních
objevech. Ukazují, jak lze staré psychodynamické koncepty nově
vědecky zarámovat a dojít k novému porozumění lidské subjektivní zkušenosti, duševnímu zdraví a duševní nemoci. Poté,
co autoři zmapují z pohledu neurovědy oblasti jako emoce,
motivace, paměť, fantazie, sny, halucinace…, ukazují, co dělá
psychoterapie ve svém léčebném přístupu k duševnímu
onemocnění, a co vše se musí stát, aby byl tento přístup úspěšný.
Mark Solms je neuropsycholog a psychoanalytik. Ve své vědecké
práci propojuje poznatky z klinické psychoanalýzy se znalostmi
neurologických věd o anatomické struktuře a fungování mozku.
Oliver Turnbull je neuropsycholog. Zabývá se především zrakověprostorovým vnímáním a rolí emocí při rozhodování a učení.
Význam, který něčemu dáváme, nás může děsit nebo rozesmávat. V psychoterapii bývá základem klientova problému
právě význam, který klient dává určité životní okolnosti. Z tohoto
pohledu je přerámování – změna významu – jednou z ústředních
metod efektivní terapie, s jejíž pomocí se klient může zbavit
rigidního pohledu, přijmout sám sebe, objevit naději a otevřít se
novým, příznivějším možnostem. Ve své stručné a praktické knize
autor popisuje rozdíl mezi přímým a metaforickým přerámováním, dává tipy, jak tuto metodu účinně provádět, a předkládá
nám ukázky z více než 80 psychoterapeutických kazuistik. Kniha
je určena nejen terapeutům, ale vůbec všem, kdo chtějí sami
zakusit nový pohled na staré významy a zlepšit svou schopnost
flexibilního a prospěšného vnímání životních situací.
Mark Tyrrell je psychoterapeut a hypnoterapeut s dvacetiletou
praxí, lektor a řečník. Spoluzaložil a vede několik internetových
projektů, které se týkají např. hypnoterapie, online výcvikových
programů či léčby deprese a panické poruchy.
Jedna z nejvlivnějších knih o vývojové psychologii, psychologii
myšlení a o reformě vzdělávání představuje teorii „mnoha
inteligencí“ s převratnými důsledky pro výchovu dětí a jejich
školní vzdělávání. Autor v ní ukazuje, jak se vyvíjelo pojetí
inteligence, a na základě výzkumů z oblasti psychologie,
etnologie a dalších oborů dokazuje existenci nejméně sedmi
relativně nezávislých druhů inteligence, které jsou různým lidem
dány v různé míře. Jednotlivé vysoce rozvinuté inteligence autor
ilustruje na příkladech ze života výrazných a známých osobností,
rozborů jejich výroků a ukázek z jejich díla.
Howard Gardner je profesor pedagogických věd na Harvardově
univerzitě a ředitel Projektu Zero, zkoumajícího možnosti rozvoje
lidského potenciálu. Je jedním z nejvlivnějších amerických
myslitelů v oblasti reformy vzdělávání.
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