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Editorial 

 

Vážení čtenáři, 

 

periodikum Aplikovaná psychologie/Applied Psychology začalo vycházet v lednu 

2016. U jeho zrodu jsem měla možnost stát v roli zástupkyně šéfredaktora. Již tehdy jsme si s 

redakční radou stanovili za cíl, aby toto periodikum, věnující se širokému spektru 

psychologických témat, oslovilo jak pedagogy, tak i odborníky z praxe. 

Dnes, když vychází třinácté číslo časopisu, který se zaměřuje na teoretické zkoumání  

i praktické poznatky z psychologie v  mnoha aplikacích, můžeme s potěšením konstatovat, že 

se prvotní záměr daří naplňovat. Rozšířená redakční rada zahrnuje akademiky a odborníky  

z tuzemských i mezinárodních univerzit a institucí, kteří působí v různých aplikačních 

oblastech psychologie.  

V průběhu sedmiletého vývoje našla celá řada publikovaných recenzovaných článků, 

pozitivní odezvu nejen v našich, ale i v zahraničních akademických kruzích a také u studentů, 

zajímajících se o vědu, výzkum a psychologickou praxi.  

Věříme, že i v budoucnosti se prostřednictvím přehledových a empiricko-výzkumných 

příspěvků budeme pravidelně setkávat na těchto stránkách, které mají za cíl obohacovat jak 

racionální, tak prožitkovou stránku psychologického bádání a konání.  

Dovolte, abych vám i jménem redakční rady popřála klidné vánoční svátky, hodně 

zdraví a blízké lidi, ochotné naslouchat jeden druhému a spoluvytvářet tak harmonii 

vzájemných mezilidských vztahů. 

 

 

PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D. 

zástupkyně šéfredaktora časopisu  

Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology 
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Historicko-psychologické aspekty studia zahraničních studentů na českých 

vysokých školách na příkladu ÚJOP UK 

Historical-psychological aspects of the study of foreign students at Czech 

universities on the example of ILPS CU 

__________________________________________________________________________________ 

Jan Lepeška 

 

Abstrakt 

Předkládaný text se zabývá historicko-psychologickými aspekty studia zahraničních studentů 

na českých vysokých školách. Vybraným příkladem je Ústav jazykové a odborné přípravy 

Univerzity Karlovy, který je součástí univerzity, ale podstatnou část zaměření studia tvoří 

přípravné kurzy z českého jazyka a odborných předmětů s cílem připravit studenta k úspěšnému 

zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy. Kurzy jsou náročné z pohledu studenta, ale  

i lektora. Pro studenta představuje základní problém nejen jazyková bariéra, ale často také 

odlišné kulturní prostředí studia. Z pohledu lektora je výuka velmi náročná nejen svým 

odborným obsahem, ale také vysokými didaktickými nároky, které během doby vedou k vysoké 

psychické zátěži a s tím spojenými problémy. Předkládaný článek sleduje výuku odborných 

předmětů z oblasti předmětu historie z pohledu studenta i lektora.  

 

Klíčová slova: studium, ÚJOP UK, odborné předměty, historie, lektor, didaktika, 

interkulturalita. 

 

Abstract 

The presented text deals with the historical-psychological aspects of the study of foreign 

students at Czech universities. A selected example is the Institute of Language and Preparatory 

Studies of Charles University, which is part of Charles University, but a substantial part of the 

focus of the study consists of preparatory courses in the Czech language and professional 

subjects with the aim of preparing the student for successful mastering of university entrance 

exams. The courses are demanding from the point of view of the student, but also the lecturer. 

For the student, the basic problem is not only the language barrier, but often also the different 

cultural environment of study. From the lecturer's point of view, teaching is very demanding 

not only by its professional content, but also by high didactic demands, which over time lead 

to high mental stress and related problems. The presented article follows the teaching of 
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specialized subjects in the field of history from the perspective of both the student and the 

lecturer. 

 

Keywords: study, ILPS CU, specialized subjects, history, lecturer, didactics, interculturality. 

 

Úvod 

 

Historicko-psychologické aspekty studia zahraničních studentů na ÚJOP UK 

představují celý soubor hledisek, kterým musí zahraniční studenti, ale i lektoři UK během studia 

čelit. Studium na ÚJOP UK má charakter jednoročního kurzu CŽV a rozvijí se již více než 

šedesát let. Specializuje se na výuku češtiny jako cizího jazyka a jako jediná instituce v České 

republice se věnuje přípravě cizinců; stipendistů Vlády ČR ke studiu na českých vysokých 

školách. Organizuje též různé kurzy češtiny pro všechny zájemce o český jazyk a českou 

kulturu. Výuce slouží studijní střediska v Praze a v Poděbradech.1 Výuka je koncipována jako 

jednoroční dvousemestrální studium. Kromě výuky českého jazyka nabízí uchazečům také 

výuku odborných předmětů v oblastech: 

 

• Ekonomické obory 

• Humanitní, umělecké obory a architektura 

• Humanitní a umělecké obory  

• Medicína a přírodní vědy 

• Technické obory  

• Ekonomické obory – studium v angličtině 

• Technické obory – studium v angličtině 

• Lékařské obory – studium v angličtině. 

 

Studium 

Zájem o studium programu je dlouhodobě vysoký. Převážná část uchazečů pochází 

z bývalých států SSSR. Tato skutečnost představuje jeden z fenoménů studia, který klade na 

účastníky kurzu, ale i lektory vysoké nároky. Z pohledu studentů spočívá určitý problém v tom, 

že v průběhu svého studia na základních a středních školách prošli v některých oblastech 

vzdělání výrazně odlišným obsahem učiva. V případě dějepisu a společenských věd pak i často 

 
1 ÚJOP UK (2022). Dostupné z: https://ujop.cuni.cz/o-nas 
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odlišnou interpretací společenského vývoje Evropy a světa vůči výkladu látky na českých 

školách. V tomto kontextu se nám například projevuje jedna z „velkých idejí sociální 

psychologie“ D. G. Myerse, kdy postoje přímo ovlivňují lidské chování, a to ve smyslu toho, 

že naše vnitřní zdroje, přesvědčení, city a předešlé zkušenosti determinují naše konání. Lektor 

tak v praxi zažívá v učebně situaci, kdy zdrojem vlastních postojů jsou i zkušenosti 

zprostředkované jinými lidmi, různými sociálními skupinami, sociálními institucemi a kulturou 

společnosti, ve které se zahraniční studenti pohybovali.2  

V případě, že si student vybere kurzy se zaměřením z oblasti ekonomiky, medicíny či 

umění, nebývají rozdíly mezi výchozí úrovní znalostí z domovského státu, a úrovní dosažených 

znalostí českých studentů, výrazně odlišné. V případě některých společenskovědních oborů 

(zvláště v předmětech z oblasti historie) jsou však rozdíly v obsahu i interpretaci látky značné. 

Druhý problém spočívá i v odlišném nastavení středoškolského studia. Například v Rusku je 

prvním stupněm vzdělávání základní vzdělávání, a to pro děti ve věku 6 až 10 let; poté přichází 

střední škola pro děti ve věku 10–15 let. V případě, že chce žák pokračovat ve vysokoškolském 

vzdělávání, musí studovat střední školu ještě po dobu dvou let. Tato skutečnost s kratší dobou 

studia o jeden rok (oproti nastavení českého středoškolského vzdělávání) může (ale také 

nemusí) mít i u jednotlivců vliv na hloubku znalostí z probíraného učiva požadovaného 

v českém školství.  

 Uvedené skutečnosti poukazují na skutečnost, že pro nastupující studenty jsou první 

týdny (i měsíce) studia po psychické stránce velmi náročné. V některých případech první 

dlouhodobé odloučení od rodiny, jazyková bariéra, odlišnosti kulturních i sociálních návyků, 

ztráta sociálních kontaktů aj. vedou k tomu, že posluchači v nemalé míře potřebují vyhledat 

odbornou psychologickou pomoc, kterou nabízejí i odborní pracovníci Univerzity Karlovy. 

V některých případech se také musejí vyrovnat se zažitými stereotypy, které i v tomto případě 

fungují jednak jako nástroj, který má poskytnout ospravedlnění kategorickému přijímání nebo 

odmítání určité skupiny, jednak jako nástroj na třídění případně výběr, aby se lidské vnímání  

a uvažování příliš nekomplikovalo.3 Avšak i samotné studium je pro posluchače svým obsahem 

velmi náročné. S hodinovou dotací českého jazyka a odborných jazyků až 35 hodin týdně je 

studium velmi náročné po všech stránkách. Určitou jazykovou výhodu mají posluchači  

ze slovansky mluvících zemí, výrazně náročnější studium je ve všech aspektech pro uchazeče 

 
2 Výrost, J. & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, s. 27. 
3 Čeněk, J., Smolík, J. & Vykoukalová, Z. (2016). Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada, s. 

199. 
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z neslovanských zemí, které představují například zájemci o studium z Číny, Japonska, 

Arménie a některých afrických států.  

I napříč národnostním spektrem lze v tomto studijním programu spatřit tři přístupy ke 

studiu: hloubkový, povrchový a strategický. Posluchači, kteří projevují zájem o obor a chtějí 

učivu porozumět, volí hloubkový přístup. Někteří studenti naopak ke studiu přistupují tak, že 

učivo mechanicky memorují a poté jej reprodukují. Tento přístup lze považovat za neefektivní, 

protože se neslučuje s principy vysokoškolského prostředí. Strategický přístup posluchačů pak 

spočívá v zájmu o dosažení co nejlepšího výsledku tím, že se pružně přizpůsobují 

požadavkům.4 

 

Výuka 

Z pohledu výuky je pro vzdělávací instituci komplikované zvolit její nejvhodnější 

formu. Každá forma výuky má své přednosti, ale také zápory, které v tomto případě spočívají 

zejména v jazykové bariéře. V případě výuky odborných předmětů se jeví na první pohled 

nejúčelnější zvolit formu semináře. Problém však spočívá v tom, že nároky na jazykovou 

výbavu posluchačů jsou v této formě vysoké a je nutný předpoklad alespoň určité formy 

aktivního přístupu posluchače. V některých případech se však projevuje u některých 

posluchačů přirozený ostych, pocit „neztrapnit se“ před ostatními, ale také velmi nízká jazyková 

výbava češtiny, která prakticky v prvních týdnech studia seminární formu výuky vylučuje nebo 

jí tvoří značně komplikovanou. V případě přednášky jsou sice nároky na interakci posluchače 

nižší – a mohou se jevit pro zahraničního posluchače méně náročné – avšak udržet delší dobu 

pozornost v tématu i jazyku je také velmi vyčerpávající. Z pohledu lektora může mít přednáška 

v této formě výuky určité výhody. Jedná se například o předání velkého množství informací 

značnému počtu posluchačů v relativně krátkém čase, možnost aktualizace obsahu, vytvoření 

nástupu k dalším formám vzdělávání – například seminářů, cvičení, referátů nebo samostatných 

prací. Nevýhody této formy výuky však také nejsou zanedbatelné. Vysoká náročnost na 

pozornost posluchačů, dlouhý čas trvání přednášky, který standardně probíhá v devadesáti-

minutovém bloku, malá aktivita posluchačů či nedostatek okamžité zpětné vazby. Přednáška, 

pokud má být kvalitní, musí mít přednášející prezentovaný obsah důkladně vstřebán a vnitřně 

zpracován, což vyžaduje potřebný čas.5 Uvedené skutečnosti mají obecný charakter, ale 

v případě výuky zahraničních posluchačů s nízkou jazykovou vybaveností je zapotřebí k těmto 

přístupům přidat i specifický přístup k výuce, který spočívá v nutnosti intenzivního ověřování 

 
4 Šemberová, M. (2022). Interkulturní kompetence vysokoškolského učitele. Disertační práce. PdF UPOL, s. 35.  
5 Podlahová, L. (2012). Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vybrané kapitoly. Praha: Grada, s. 39. 
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předaných informací. V prvních týdnech výuky se jeví ověřování předaných informací nutné 

téměř po každém probíraném odstavci látky.  

 

Lektor 

Pro rodilého českého mluvčího, který začíná pracovat se zahraničními posluchači, je 

především obtížné postihnout ve výuce všechna problematická slova. Nejedná se jen o odborné 

výrazy, ale problematická mohou být i dlouhá souvětí, metafory, archaismy, germanismy a další 

výrazy, které se v češtině v běžném hovoru používají bez hlubšího zamyšlení; a při výuce pak 

mohou vést v celkovém kontextu až k nepochopení celého probíraného učiva.  

Náročnost výuky tak spočívá jednak: 

• v jazykové bariéře, kdy výuka je vedena v českém jazyce a odpovídá: v prvním semestru 

jazykové úrovni mezi A2 (v některých případech až A1) – B1;  

• ve druhém semestru pak výuce v českém jazyce na úrovni B1 – B2;  

• v rozdílném rozsahu a interpretaci učiva.  

Jedním ze zásadních faktorů lektorovy práce jsou také schopnosti kompetentní 

mezikulturní interakce. Ty mohou představovat například otevřenost, společenskost, 

optimismus, trpělivost, sebevědomí (pozitivní sebepojetí), empatie, tolerance k dvojznačnosti, 

ochota a schopnost učit se, flexibilita, ale také znalost jiné kultury a zkušenost s ní.6  

V případě jazykové bariéry ze strany posluchače musí být vyučující schopen rychle, 

flexibilně reagovat a použít všechny dostupné didaktické nástroje k vysvětlení konkrétního 

pojmu. Verbální schopnosti lektora tvoří obecně v tomto druhu práce zásadní předpoklad pro 

efektivní výuku. Nejedná se jen o schopnost vyjadřovat se, ale také chápat složité vztahy 

vyjádřené slovy. Vynikající verbální schopnosti však musí mít každý vědecký pracovník.7 

Lektor by tak měl být vždy o myšlenku napřed a být připraven alespoň v základu pružně 

reagovat na možné dotazy posluchačů a obratem nahrazovat složité české výrazy jednoduššími. 

Jedná se o psychicky mimořádně náročný úkol, protože rozhodujícím činitelem je čas v řádu 

vteřin, kdy vyučující musí zvážit ve výuce správný didaktický postup. Pro začínající lektory 

v této oblasti vzdělávání je situace o to náročnější, že v České republice existuje omezený počet 

institucí, které lektora na nečekanou vzniklou situaci ve výuce kvalitně v praxi připraví. Kromě 

využití klasické a interaktivní tabule, je nutné často zvolit i neverbální komunikaci, pomáhat si 

názorně dostupnými pomůckami od základních stolních (tužky, guma, učebnice) až k využití 

 
6 Lorencová, R., Senichev, V. & Konečná, I. (2020). Rozdílné modely rozvoje interkulturních kompetencí: 

příklady dobré praxe. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, 5(8), 553. 
7 Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada, s. 84. 
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internetu (obrázky činností); a v nejzazším případě i překladového slovníku (v případě, že pro 

konkrétní výraz neexistuje v češtině příbuzné slovo). Vysvětlení termínu v rodném jazyce 

posluchače (případně v anglickém jazyce) není žádoucí. Důvodem je skutečnost, že účastníci 

studia budou ve většině případů skládat přijímací zkoušky na vysoké školy v českém jazyce  

a z tohoto důvodu se musí procvičovat ve zvládání náročnějších odborných formulací v češtině. 

Uvedené skutečnosti vedou k tomu, že v průběhu roku se zvyšuje u lektora psychická zátěž  

a vyčerpání. Záleží také na výši pracovního úvazku (při plném pracovním úvazku činí výše 

týdenního pracovního úvazku na ÚJOP UK dvacet čtyři hodin přímé pedagogické činnosti). 

Určitou profesní výhodu může mít lektor, který se zabývá (nebo studoval) oblastí 

interkulturality – zejména interkulturní komunikace. I v tomto případě, se však jeví nanejvýš 

potřebné zajistit vedením školy lektorovi psychologickou podporu, která může mít různé formy, 

ale musí být cílená na podporu duševního zdraví zaměstnance.   

 

Oborová výuka 

Nelze však opomenout zásadní pedagogický faktor, kterým i v tomto případě studia 

zůstává kladení otázek ve výuce. Ty mohou mít rozličné formy, jako například otázky znalostní, 

vyjasňující, interpretační (analytické), tvůrčí (syntetické), praktické (aplikační) nebo hodnotící 

(evaluační). Je zřejmé, že právě tento systém výuky, v němž lektor cílevědomě klade otázky  

a zároveň na ně srozumitelným způsobem odpovídá, bývá nejúčinnější.8    

Z pohledu vyučujícího, mají předměty z oblasti historických věd ve studijních 

programech na ÚJOP UK v nastavení výuky svoje specifické obsahové, didaktické i psycholo-

gické aspekty (zejména v případě posluchačů slovanského původu). 

V případě výuky nejstarších dějin (po konec období antiky) je situace pro lektora 

nejjednodušší. Posluchači (bez ohledu na domovský stát – pokud je evropský) mají (ve většině 

případů) odpovídající znalosti i vůči úrovni českých středních škol, a to jak po obsahové – 

faktografické stránce, tak i interpretační. 

Při výuce středověkých dějin může v některých případech docházet k tomu, že poslu-

chači mají výhradně geopolitický přehled o historickém vývoji ve východní a jihovýchodní 

Evropě, avšak podrobnější (a v některých případech i základní) přehled vývoje ve střední  

a západní Evropě je pro výchozí potřeby studia k přípravě na vysoké školy vyžadující znalosti 

z oblasti historie často nedostačující. Podobná situace je i v případě výchozích znalostí 

novověkých dějin.  

 
8 Maturkanič, P. (2020). Základy etiky 2. Terezín: VŠAPs, s. 118. 
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Nejvyšší didaktické (i odborné) schopnosti a znalosti jsou na lektora kladeny při výuce 

moderních dějin 20. a začátku 21. století. V případě výuky u posluchačů z bývalého SSSR musí 

být lektor připraven na odlišnou interpretaci historického vývoje, ale také na užší profil znalostí 

geopolitického vývoje Evropy a světa, který bývá koncentrován na území bývalého SSSR, ale 

také (oproti jiným částem světa) na historický vývoj v USA. Znalosti historického vývoje 

středoevropského a západního geopolitického prostoru bývají u zahraničních posluchačů oproti 

znalostem českých studentů nižší. V případě, že někteří posluchači mají hlubší historické 

znalosti a jeví zájem o studium historických věd, může lektor (pokud mu to časové možnosti 

umožní) rozvíjet u posluchačů i metody historikovy práce, aby se kromě faktografických 

znalostí, orientovali i v metodice. Jako vhodný studijní materiál lze například doporučit dva 

svazky publikace Úvod do studia dějepisu I. a II. (například kapitoly z prvního dílu publikace 

pojednávající o způsobech tázání a metod historické vědy, odborných časopisech, heuristice 

atd.).9 K ulehčení budoucího nástupu na české vysoké školy mohou být zahrnuty do výuky  

i prvky interkulturního vzdělávání. Pokud to jazykové možnosti posluchačů dovolí, nabízí se 

propojit výuku moderních dějin s výukou – prvky interkulturního vzdělávání. Výuka a proces 

interkulturního vzdělávání mohou probíhat v procesu – etapách, kdy v první fázi si studenti 

představují sebe sama zvnějšku, učí se rozumět světu a době, ve které žijí, seznamují se 

s odlišnou realitou – jinými náhledy na svět, způsoby myšlení a jednání, učí se chápat kulturní 

rozmanitost jako pozitivní jev. Mezi metody interkulturního vzdělávání lze zařadit například 

diskuzi, brainstorming, skupinové vyučování, simulační hry a dramatizace, kritické myšlení 

(ideální kompetence, která by se měla u studentů vypěstovat) či projektové vyučování.10       

 

Závěr 

Specifičnost práce lektora spočívá v odlišném pojetí vysokoškolské práce na ÚJOP UK 

a běžnou náplní práce na fakultách. Kmenem profesionálního rozvoje vysokoškolských učitelů 

je věda a výzkum, které také podmiňují postup v kariéře. Mezi aktivity, které napomáhají 

posilovat tento kmen, patří výzkumné projekty, publikování, prezentace na vědeckých 

konferencích, členství v profesních asociacích a různých akademických i neakademických 

strukturách.11 V případě výuky odborných předmětů na ÚJOP UK má však takový rozměr 

omezenou působnost v tom, že akademický pracovník musí být schopen vést výuku i ve středo-

 
9 Dvořák, T. a kol. (2014). Úvod do studia dějepisu I. Brno: Masarykova univerzita. 
10 Buryánek, J. & Kostohryz, P. (2002). Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy. 

Člověk v tísni. 
11 Vašutová, J. (2005). Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako aktuální potřeba. AULA, 13(3), 76.  
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školském „módu“ a nezřídka také až v základním. Kombinace forem výuky základního, 

středního a vysokého školství v jednom celku tak klade na lektora mimořádně vysoké 

osobnostní a odborné nároky a je nutné mu zajistit odpovídající psychologickou podporu pro 

udržení kvalitního duševního zdraví. 
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O otvorenom kvantitatívnom psychologickom výskume 

About open quantitative psychological research 

________________________________________________________________ 

Alojz Ritomský 

Abstrakt 

Počas dlhých rokov “starej školy“ kvantitatívneho výskumu sa hromadili negatívne produkty 

uzavretého prístupu, zatvorených výskumných zdrojov, zatvorenej metodológie, zatvorených 

dát, zatvoreného vzájomného hodnotenia a zatvorených vzdelávacích zdrojov. V ostatných 

rokoch sa neodvratne začal rodiť otvorený výskum. Ešte sú v ňom mnohé stopy minulosti. 

Obraz otvoreného výskumu je dnes už veľmi pestrý a rozsiahly, vôbec nie ľahko uchopiteľný.  

V príspevku sa pokúšam priblížiť aspoň časť jeho podstaty.  

 

Kľúčové slova: kvantitativný výskum, psychológia, problematické výskumné postupy, 

hypotézy. 

 

Abstract 

Over the long years of “old school“ quantitative research, the negative products of closed 

access, closed resources, closed methodology, closed data, closed peer review, and closed 

learning resources have accumulated. In recent years, open research has inevitably begun to 

emerge. There are still many traces of the past in it. Today, the image of open research is very 

varied and extensive, not easy to grasp at all. In the post, I try to approach at least part of its 

essence. 

 

Keywords: quantitative research, psychology, problematic research procedures, hypotheses. 

 

Úvod 

V roku 1959 americký výskumník Ted Sterling oznámil znepokojujúce zistenie, z 294 

článkov publikovaných v štyroch významných psychologických časopisoch 286 uviedlo 

pozitívne (štatisticky signifikantné) výsledky. Šokujúcich 97% publikovaných prác bolo 

podložených štatisticky významnými účinkami. Sterling označil takúto publikačnú prax za 

zaujatú. Sterlingov objav nepriviedol psychológov k hlbšej sebareflexii. Ani o tridsaťšesť 

rokov neskôr, v roku 1995, keď sa Sterling znova pozrel na literatúru, publikačná prax sa 
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nezmenila – negatívne výsledky sa stále cenzurovali. Aj o ďalších  pätnásť rokov Daniele 

Fanelli potvrdil status quo. Zhruba pred desiatimi rokmi sa však príliv konečne obrátil. Dnes 

citlivo identifikuje vo svete rastúci počet psychológov – najmä mladšia generácia – dosť 

výsledkov z výskumov, ktoré sa nereprodukujú, časopisov, ktoré uprednostňujú rozprávanie 

príbehov pred pravdou, a akademickú kultúru, v ktorej výskumníci zaobchádzajú s údajmi ako 

so svojím osobným vlastníctvom. A čo je podstatné, mnohí psychológovia vo svete si už 

uvedomujú, že veľký vedecký pokrok si od nás vyžaduje, aby sme potlačili nekalé praktiky, 

čelili vlastným slabostiam a prekonali ideály poháňané egom, ktoré udržujú status quo. Riadne 

zapršalo, aj búrky nastali! Nám (v Čechách a na Slovensku) sa, žiaľ, ušlo len zopár kvapiek. 

1. Problematické NHST 

Treba si uvedomiť, že pochybné výskumné postupy nie sú vždy nevyhnutne chybou tak 

frekventovane používaného štatistického testu nulovej hypotézy (NHST). Je ľahké obviňovať 

NHST zo zla vo vedeckom svete. Niektorým  problémom však nemusí byť ani tak nástroj, ako 

skôr to, ako ho ľudia nesprávne chápu, používajú a zneužívajú.  

Ronald Fisher nikdy nepovzbudzoval ľudí, aby bez rozumu používali hladinu 

významnosti 0,05 a usporiadali párty na počesť p pod touto prahovou hodnotou. Treba však 

dodať, že popri všetkých úžasných veciach, ktoré nám dal, jeho odpor k Bayesovskému prístupu 

nám všetkým urobil medvediu službu. A nezabudnime, že sme vo vede vyvinuli celý súbor 

stimulačných štruktúr, ktoré odmeňujú nečestnosť a podporujú zneužívanie stupňov slobody 

výskumníkov!  

V  Americkej psychologickej asociácii (APA)  sa zrodili už pred viac než tridsiatimi 

rokmi pokyny na vykazovanie údajov vo svojich časopisoch. V správe sa uznali obmedzenia 

NHST, pričom sa však nepristúpilo k radikálnejšej zmene v praxi, nebol odmietnutý NHST, ale 

namiesto toho bolo navrhnuté, aby vedci hlásili veci, ako sú intervaly spoľahlivosti a veľkosti 

účinkov, aby im (a čitateľom) pomohli vyhodnotiť výsledky výskumu bez dogmatického 

spoliehania sa na hodnoty p (Wilkinson, 1999).  

O pätnásť rokov neskôr sa situácia vyostrila, v roku 2015 časopis  Basic and Applied  Social 

Psychology  zakázal  p-hodnoty  vo  svojich  článkov. Ale toto riešenie sa nestalo vzorom pre 

ďalšie časopisy. 

Niekoľko známych metodológov, ako napríklad John Ioannidis, v ostatnom desaťročí 

ukázalo, že používanie NHST  v psychologických a medicínskych výskumoch vedie k častým 

závažným chybným záverom. Napriek tomu sa zdá, že prax používania NHST sa neznižuje. 

Avšak úsilie zmeniť túto vážnu situáciu, mnohé iniciatívy výskumníkov vo svete rastú. 
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Identifikácia problému je čoraz rozpracovanejšia. Výskumy zisťujú, ktoré dôvody alebo 

presvedčenia sú základom tohto stavu. Ako oslabiť pozíciu NHST v kontexte štatistickej 

inferencie? Aj Americká štatistická asociácia závažným spôsobom vstúpila do tohoto procesu. 

ASA zverejnila niekoľko závažných pokynov o p-hodnotách  (Wasserstein, 2016). 

Tabuľka. R. L. Wasserstein: Vyhlásenie ASA o štatistickej významnosti a hodnotách – 

Princípy 

1.  P-hodnoty môžu naznačovať, ako sú údaje nekompatibilné so špecifikovaným 

štatistickým modelom. 

Hodnota p poskytuje jeden prístup k sumarizácii nekompatibility medzi konkrétnym súborom 

údajov a navrhovaným modelom údajov. Najbežnejším kontextom je model zostavený na 

základe súboru predpokladov spolu s takzvanou “nulovou hypotézou“. Nulová hypotéza často 

predpokladá absenciu účinku, ako napríklad žiadny rozdiel medzi dvoma skupinami alebo 

absenciu vzťahu medzi faktorom a výsledkom. Čím menšia je p-hodnota, tým väčšia je 

štatistická nekompatibilita údajov s nulovou hypotézou, ak sú použité základné predpoklady na 

výpočet hodnoty p. Túto nekompatibilitu možno interpretovať ako spochybnenie alebo 

poskytnutie evidencie proti nulovej hypotéze alebo podkladovým predpokladom. 

2.  Hodnoty p nemerajú pravdepodobnosť, že študovaná hypotéza je pravdivá, ani 

pravdepodobnosť, že údaje boli získané iba náhodou. 

Vedci často chcú zmeniť p-hodnotu na tvrdenie o pravdivosti nulovej hypotézy alebo  

o pravdepodobnosti, že náhodná náhoda vyprodukovala pozorované údaje. Hodnota p nie je ani 

jediná. Je to údaj o údajoch vo vzťahu k uvedenému hypotetickému vysvetleniu a nejde o údaj 

o samotnom vysvetlení. 

3.  Vedecké závery a obchodné alebo politické rozhodnutia by sa nemali zakladať iba na 

tom, či p-hodnota prekročí konkrétnu hranicu. 

Postupy, ktoré znižujú analýzu údajov alebo vedecké závery o mechanických pravidlách “jasnej 

línie“ (napríklad “p <0,05“) na odôvodnenie vedeckých tvrdení alebo záverov, môžu viesť  

k mylným presvedčeniam a zlému rozhodovaniu. Záver sa nestane okamžite “pravdivým“ na 

jednej strane rozdelenia a “nepravdivým“ na druhej strane. Vedci by mali do hry zapojiť mnoho 

kontextových faktorov na odvodenie vedeckých záverov, medzi ktoré patrí koncepcia štúdie, 

kvalita meraní, externé dôkazy o študovanom jave a platnosť predpokladov, ktoré sú základom 

https://amstat.tandfonline.com/author/Wasserstein%2C+Ronald+L
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analýzy údajov. Pragmatické úvahy často vyžadujú binárne rozhodnutia “áno-nie“, ale to 

neznamená, že samotné p-hodnoty môžu zabezpečiť, že rozhodnutie je správne alebo 

nesprávne. Široké použitie “štatistickej významnosti“ (všeobecne interpretovanej ako  

“p ≤ 0,05“) ako licencie na uplatnenie nároku na vedecké zistenie (alebo implicitnú pravdu) 

vedie k značnému narušeniu vedeckého procesu. 

4.  Správny záver si vyžaduje úplné správy a transparentnosť. 

Hodnoty P a súvisiace analýzy by sa nemali vykazovať selektívne. Vykonanie viacerých analýz 

údajov a hlásenie iba tých, ktoré majú určité p-hodnoty (zvyčajne tie, ktoré prechádzajú 

prahovou hodnotou významnosti), robí hlásené p-hodnoty v zásade nevyložiteľné. Sľubné 

zistenia týkajúce sa zberu čerešní, známe aj pod pojmami ako bagrovanie údajov, 

prenasledovanie významu, hľadanie významu, selektívna inferencia a “p-hacking“ vedie  

k falošnému prebytku štatisticky významných výsledkov v publikovanej literatúre a malo by sa 

im rázne vyhnúť. Na vznik tohto problému nie je potrebné formálne vykonať viac štatistických 

testov: Kedykoľvek sa výskumný pracovník rozhodne na základe štatistických výsledkov, čo 

má predložiť, platná interpretácia týchto výsledkov je vážne ohrozená, ak čitateľ nie je 

informovaný o výbere a jeho základoch. Vedci by mali zverejniť počet hypotéz skúmaných 

počas štúdie, všetky rozhodnutia o zbere údajov, všetky vykonané štatistické analýzy a všetky 

vypočítané p-hodnoty. Platné vedecké závery založené na p-hodnotách a súvisiacich 

štatistikách nemožno vyvodiť bez toho, aby sme aspoň vedeli, koľko a ktoré analýzy boli 

vykonané a ako sú tieto analýzy (vrátane p -hodnoty) boli vybrané pre hlásenie. 

5.  Hodnota p alebo štatistická významnosť nemeria veľkosť účinku alebo dôležitosť 

výsledku. 

Štatistická významnosť nie je rovnocenná s vedeckou, ľudskou alebo ekonomickou 

významnosťou. Menšie p-hodnoty nemusia nevyhnutne znamenať prítomnosť väčších alebo 

dôležitejších účinkov a väčšie p-hodnoty neznamenajú nedostatok dôležitosti alebo dokonca 

nedostatok účinku. Akýkoľvek efekt, bez ohľadu na to, aký malý je, môže vyprodukovať malú 

hodnotu p, ak je veľkosť vzorky alebo presnosť merania dostatočne vysoká, a veľké efekty 

môžu vyprodukovať nevýrazné hodnoty p, ak je veľkosť vzorky malá alebo merania sú 

nepresné. Podobne budú mať identické odhadované účinky rôzne p-hodnoty, ak sa presnosť 

odhadov líši. 
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6.  Samotná p-hodnota neposkytuje dostatočné množstvo evidencií týkajúcich sa modelu 

alebo hypotézy. 

Vedci by si mali uvedomiť, že p-hodnota bez kontextu alebo iných evidencií poskytuje 

obmedzené informácie. Napríklad p-hodnota blízka 0,05 sama osebe ponúka iba slabú 

evidenciu proti nulovej hypotéze. Rovnako tak relatívne veľká hodnota p neznamená evidenciu 

v prospech nulovej hypotézy; veľa ďalších hypotéz môže byť zhodných alebo zhodnejších  

s pozorovanými údajmi. Z týchto dôvodov by analýza údajov nemala končiť výpočtom  

p-hodnoty, ak sú iné prístupy vhodné a uskutočniteľné. 

Veci sa vo svete teda menia. V súlade so štatistikmi dnes viacerí psychológovia 

zovšeobecňujú svoje stanovisko k uskutočňovaniu výskumu: „Výskum by sa mal riadiť 

princípmi prísnej vedy, nie heuristikou a svojvoľnými plošnými prahmi. Tieto princípy 

zahŕňajú nielen spoľahlivé štatistické analýzy, ale aj replikáciu, validizáciu a zovšeobecnenie, 

vyhýbanie sa logickým pasciam, intelektuálnu poctivosť, transparentnosť pracovných postupov 

výskumu a hodnotenie potenciálnych zdrojov chýb. Jednotlivé štúdie, bez ohľadu na ich  

p-hodnotu, nikdy nestačia na vyvodenie záveru, že existujú silné evidencie pre vecné tvrdenie. 

Musíme vyškoliť výskumných pracovníkov, aby posudzovali kumulatívne evidencie  

a pracovali na nezaujatej vedeckej literatúre. Požadujeme širší mandát nad prahové hodnoty p, 

pričom všetky odôvodnenia kľúčových rozhodnutí v návrhu výskumu a štatistických postupov 

sa transparentne vyhodnotia, plne sprístupnia a predregistrujú vždy, keď je to možné“ (Lakens, 

D., Adolfi, F.G. & Albers, C.J. et al., p. 16). 

2. Sporné výskumné postupy/praktiky (Questionable Research Practices – QRPs) 

Proti pochybným/otáznym/problematickým/sporným/ nekalým praktikám vo výskume 

vznikli mnohé kritické iniciatívy, aktivity, memorandá. Venovala sa veľká pozornosť ich 

identifikácii a zrodilo sa množstvo nových kategórií i nových názvov. Spomeňme len tie 

najčastejšie. Stručne v rámci možností uvedieme niektoré v štatistickej analýze dát veľmi 

frekventované a závažné prípady pochybných výskumných postupov (Andrade, 2021): 

Harkovanie (HARKing) – je prezentácia post hoc hypotézy ako a priori hypotézy.  

 

Výskumník analyzuje údaje a zistí (nie nevyhnutne očakávaný) štatisticky významný 

výsledok, zostavuje hypotézu založenú na tomto výsledku a potom prezentuje výsledok  
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a hypotézu ako keby bola v štúdii (v projekte) navrhnutá, vykonaná a analyzovaná alebo 

prinajmenšom zameraná na testovanie tejto hypotézy. 

P-hacking – výskumník neustále analyzuje údaje rôznymi spôsobmi, kým nedosiahne 

štatisticky významný výsledok; cieľom nie je testovať hypotézu, ale získať významný 

výsledok. Výskumník teda môže experimentovať s rôznymi štatistickými prístupmi na 

testovanie hypotézy; alebo môžu zahŕňať alebo vylučovať činitele/faktory; alebo môže 

experimentovať s rôznymi hraničnými hodnotami; alebo môže rozdeliť skupiny alebo spojiť 

skupiny; alebo môže študovať rôzne podskupiny. Analýza sa zastaví buď vtedy, keď sa získa 

významný výsledok, alebo keď sa výskumníkovi vyčerpajú možnosti. 

Rybárske expedície (Fishing expeditions) – termín sa používa na opis toho, čo 

výskumníci robia, keď voľne skúmajú súvislosti medzi rôznymi kombináciami premenných nie 

s úmyslom testovať apriórne hypotézy, ale s nádejou, že nájdu niečo, čo je v údajoch štatisticky 

významné. Po rybárskych výpravách môže nasledovať HARKing. 

Bagrovanie alebo ťažba dát (Data mining and data dredging) – sú výpravy, ktoré sú 

dovedené do extrému. Bagrovanie údajov a dolovanie údajov sú synonymá, ktoré opisujú 

rozsiahle testovanie vzťahov medzi premennými, pre ktoré sú dostupné údaje v štúdii alebo 

databáze. Rozdiel medzi P-hackingom a bagrovaním údajov je ten, že zatiaľ čo P-hacking sa 

bežne týka vyhľadávania štatistickej významnosti z údajov súvisiacich s jednou alebo 

viacerými zaujímavými hypotézami, bagrovanie údajov je rozsiahle hľadanie významných 

vzťahov v súbore údajov bez toho, aby sme museli mať na mysli konkrétne hypotézy.  

Zbieranie čerešní (Cherry-picking) – je predkladanie priaznivých evidencií so zatajovaním 

nepriaznivých evidencií.  

Smrteľné hriechy 

Pozornosť si zaslúži Chambers, ktorý z iného pohľadu približuje najpálčivejšie 

problémy (problematické výskumné postupy), ktoré spôsobujú prebiehajúcu krízu výskumu vo 

formáte smrteľných hriechov (Chambers, 2017):  

1. Hriech zaujatosti (The Sin of Bias) – predsudky v súčasných publikačných postupoch, 

ktoré uprednostňujú pozitívne a/alebo nové zistenia pred negatívnymi, ale pravdivými 

výsledkami. Tie vedú k tomu, čo  sa nazýva “problém so zásuvkou na súbory“, kde štúdie, ktoré 

nepreukazujú štatisticky významné účinky, nikdy nedostanú priestor pre publikovanie  

a namiesto toho sú odsunuté do metaforickej zásuvky súboru. Hriech zaujatosti Chambers 

opisuje ako druh “spätného pohľadu“ – “HARKing“ (“Hypotéza po tom, čo sú známe 

výsledky“).                                                                                                                               
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2. Hriech skrytej flexibility (The Sin of Hidden Flexibility) – neohlásené rozhodnutia, 

ktoré výskumníci často robia pri vykonávaní výskumu. Zameriava sa najmä na to, ako 

výskumníci často využívajú skrytú analytickú flexibilitu alebo “stupne voľnosti/slobody 

výskumníka“ na získanie štatistických významných výsledkov. Táto prax je známa ako  

“p-hacking“ a má mnoho podôb.                                                                                                                                           

3. Hriech  nespoľahlivosti (The Sin of Unreliability) – spôsobujú ho rôzne štrukturálne 

a inštitucionálne problémy, ktoré prispievajú k publikovaniu nespoľahlivých zistení. Patrí 

medzi ne devalvácia priamych replikácií – priame testy reprodukovateľnosti predchádzajúcich 

zistení, vykonávané čo najpresnejším zosúladením metodiky – a prioritizácia koncepčných 

replikácií, nedostatočne výkonných štúdií a štatistických klamov súvisiacich s testovaním 

významnosti nulovej hypotézy (NHST).                                                                                    

4. Hriech hromadenia údajov (The Sin of Data Hoarding) – kedy nastáva nízka 

transparentnosť údajov a analytických metód, ktorá sťažuje odhaľovanie pochybných 

výskumných postupov. Chambers poukazuje na to, že online úložiská s otvoreným prístupom, 

v ktorých možno údaje, protokoly a zistenia ukladať a následne k nim môže pristupovať 

ktokoľvek, to všetko môže zlepšiť integritu a reprodukovateľnosť vedeckého výskumu.          

5. Hriech skorumpovateľnosti (The Sin of Corruptibility) – očividné prípady 

akademického pochybenia vrátane priameho podvodu. Chambersove podrobnosti o niekoľkých 

známych prípadoch podvodnej manipulácie alebo vykonštruovania údajov zdôrazňujú, že 

psychológia nie je imúnna voči takému druhu zlého zaobchádzania.                                                              

6. Hriech internácie (The Sin of Internment) – ide o problematickú skutočnosť, keď 

väčšina psychológov publikuje svoj výskum v recenzovaných akademických časopisoch a ten 

zostáva za nákladnými platenými stenami predplatného, čím sa stáva prakticky neprístupným 

pre širokú verejnosť, ktorá trochu zvrátene nepriamo financuje drvivú väčšinu z toho výskumu 

prostredníctvom daní.                                                                                                                   

7. Hriech “počítania fazule“ (The Sin of Bean Counting) – dochádza k nemu, keď sa 

meria hodnota vedcov na základe faktorov vplyvu časopisov v ktoré publikujú, počtom  

a hodnotou grantov, ktoré dostávajú, a pozíciou autorov publikovaných prác.    

  

Replikácia výskumu 

Vo výskume sa bežne stretáme s test-retestom. Vzťahuje sa na istú mieru zhody medzi 

výsledkami po sebe nasledujúcich meraní tej istej miery. Opakovateľnosť testu si vyžaduje 

rovnaké experimentálne nástroje, rovnakého pozorovateľa, rovnaký merací prístroj spravovaný 
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za rovnakých podmienok, rovnaké miesto, opakovanie v krátkom časovom období a rovnaké 

ciele. 

Téma opakovateľnosti výskumu je oveľa zložitejšia. Dôležitá je z množstva dôvodov: 

Medzi ne patria (i) pochybné výskumné postupy, (ii) nezdravý výskumný systém so zvrátenými 

publikačnými stimulmi, (i) podvody, falšovanie a plagiátorstvo, (iii) ľudské chyby, (iv) zmeny 

podmienok a okolností, (v) nedostatok účinného partnerského preskúmania a (vi) nedostatočná 

prísnosť. Preto potrebujeme aj širokú škálu opatrení na zlepšenie replikovateľnosti: 

Replikačná štúdia je štúdia, ktorá je nezávislým opakovaním skoršej, publikovanej 

štúdie s použitím dostatočne podobných metód (podľa vhodných dimenzií) a vykonaných za 

dostatočne podobných okolností. V Holandskej Organizácii pre vedecký výskum (NWO) na 

replikačné štúdie sa rozlišujú tri druhy replikácie (pozri R. Peels): 

1. Reprodukcia – replikácia s existujúcimi údajmi a rovnakým výskumným protokolom 

a tou istou výskumnou otázkou: opakovaná analýza súborov údajov z pôvodnej štúdie  

s pôvodnou výskumnou otázkou.  

2. Priama replikácia – replikácia s novým zberom údajov a s rovnakým výskumným 

protokolom a rovnakou výskumnou otázkou ako pôvodná štúdia. 

3. Koncepčná replikácia – replikácia s novými údajmi a s novým alebo revidovaným 

výskumným protokolom: nový zber údajov s iným dizajnom ako pôvodná štúdia, v ktorej 

výskumná otázka zostáva nezmenená v porovnaní s pôvodnou štúdiou.  

Pochmúrne výsledky replikácií výskumov 

V roku 2015 skupina 271 výskumníkov zverejnila výsledky svojho päťročného úsilia  

o replikáciu 100 rôznych experimentálnych štúdií, ktoré boli predtým publikované v troch 

špičkových psychologických časopisoch (Aarts AA, et al., 2015). Replikátori úzko 

spolupracovali s pôvodnými výskumníkmi každej štúdie, aby čo najtesnejšie replikovali 

experimenty. Výsledky: zo 100 predmetných experimentov sa 61% nepodarilo zopakovať  

s pôvodnými výsledkami. Z pôvodných štúdií bolo 97% zistení považovaných za štatisticky 

významných. Len 36% z replikovaných štúdií bolo schopných získať štatisticky významné 

výsledky. 

Prečo je ťažké zopakovať výsledky psychológického výskumu? John Ioannidis, ktorý 

písal pre The Guardian, napísal, že existuje niekoľko dôvodov, prečo by sa to mohlo stať, 

vrátane súťaže o finančné prostriedky na výskum a silný tlak na dosiahnutie významných 

výsledkov. Existuje len malá motivácia na opätovné testovanie, takže veľa výsledkov získaných 
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čisto náhodou sa jednoducho akceptuje bez ďalšieho výskumu alebo skúmania. Autori projektu 

naznačujú, že existujú tri potenciálne dôvody, prečo nebolo možné zopakovať pôvodné 

zistenia: 1. Pôvodné výsledky boli falošne pozitívne, 2. Replikované výsledky boli falošne 

negatívne, 3. Obe štúdie boli správne, ale líšili sa v dôsledku neznámych rozdielov  

v experimentálnych podmienkach alebo metodológiách. 

3. Otvorený výskum 

Vedci zaznamenali, ako “staré“ praktiky – množstvo dlhoročných výskumných noriem 

– ohrozuje dôveryhodnosť (aj replikovateľnosť) výskumu. V reakcii na tieto okolnosti iné 

vedecké osobnosti vyvinuli niekoľko noriem a postupov “otvorenej vedy“ na riešenie týchto 

problémov dôveryhodnosti.  

Povedomie vedcov o všadeprítomnosti výziev pri vývoji reprodukovateľných 

vedeckých poznatkov sa však vyvinulo až relatívne nedávno. V medicíne Ioannidis (2005) 

energicky vyzdvihol túto otázku do popredia s provokatívnym názvom článku „Prečo je väčšina 

publikovaných výskumov nepravdivá“. Prostredníctvom simulácií ukázal, prečo je väčšina 

výskumných tvrdení skôr iluzórna ako presná. Pokračoval v identifikácii viacerých 

charakteristík štúdie – malé veľkosti vzoriek, skromné veľkosti účinkov, vykonávanie veľkého 

počtu štatistických testov, finančný záujem a metodologická flexibilita – ktoré sa často 

kombinujú, aby zvýšili pravdepodobnosť, že výskumníci môžu hlásiť iluzórne výsledky. Proces 

zisťovania toho, ktoré postupy môžu byť užitočné, v ktorých situáciách, s akými úpravami,  

sa začal nazývať ako prechod od praktík “starej školy“ k otvorenej vede (Gehlbach, H. & 

Robinson, C. D.).  

Otvorená veda (Open Science) – zastrešujúci pojem vyjadrujúci koncepciu, že vedecké 

poznatky každého druhu by tam, kde je to vhodné, mali byť otvorene prístupné, transparentné, 

presné, reprodukovateľné, replikovateľné, kumulatívne a inkluzívne, pričom všetky sa 

považujú za základné črty vedeckého úsilia.                                                                     

Vytvorená bezplatná platforma s otvoreným zdrojom slúži výskumníkom na organi-

zovanie a zdieľanie svojich výskumných projektov a na podporu spolupráce, ktorá sa používa 

ako otvorené úložisko pre výskumný kód, údaje a materiály, predtlače a predbežné registrácie 

pri efektívnejšom riadení procesu výskumu. Nazýva sa Centrom otvorenej vedy (Center for 

Open Science – COS), čo je nezisková technologická organizácia so sídlom v Charlottesville 

vo Virgínii s poslaním “zvýšiť otvorenosť, integritu a reprodukovateľnosť výskumu“. 

Napriek metodologickej rozmanitosti kvantitatívneho výskumu väčšina štúdií 

prechádza štyrmi fázami, ktoré zahŕňajú: 1) projekt, 2) zber údajov, 3) analýzu a 4) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00461520.2021.1898961
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publikovanie. Ak uvažujeme v rámci otvoreného výskumu, aj jeho doménam patrí adekvátny 

prívlastok: otvorený projekt (+ predregistrácia), otvorené dáta (zdielanie dát), otvorená analýza 

(zdielanie kódu) a otvorená publikácia (otvorený prístup k nej). 

Základné požiadavky na jednotlivé domény sa opierajú o odporúčania APA-formátu. 

Za ostatné roky, však, boli doplnené a rozvinuté o nové prvky, ktoré vyplynuli z novej situácie. 

Vznikli pozoruhodné štandardy pre registráciu, čo predstavuje veľký pokrok v rozvoji 

metodológie a metodiky kvantitatívneho výskumu. Všetko sa to deje na pozadí pôsobenia 

zdravých, účinných stimulujúcich faktorov. Medzi ne patria aj odznaky, ktoré majú dobrú 

účinnost.12 V súčasnosti sa používajú tri základné odznaky:                                                                                                             

Odznak Preregistered sa získava za predregistráciu výskumu. Odznak Open Data  

sa získava za zverejnenie digitálne zdieľaných údajov potrebných na reprodukciu oznámených 

výsledkov. Odznak Open Materials sa získava zverejnením zložiek výskumnej metodiky 

potrebnej na reprodukciu vykazovaného postupu a analýzy. 

 

Záver 

Psychologický kvantitatívny výskum vo svete v ostatných rokoch veľkým tempom 

napreduje od praktík “starej školy“ k otvorenej vede. Jej stúpenci to vôbec nemajú ľahké.  

Pre udržanie dôvery užívateľov je toto úsilie nevyhnutné. V našom teritóriu sme už veľa času 

stratili. Pri čítaní textu ste asi viacerí zistili ako sa zmena vo svete odráža v novom jazyku. 

Usilujme sa viac o zachovanie dôvery vo vedu a výskum! 

 

 

 

 

 

 

 
12 Podrobné informácie sú k dispozícii na stránke  https://osf.io/tvyxz/wiki/1.%20View%20the%20Badges/  

https://osf.io/tvyxz/wiki/1.%20View%20the%20Badges/
https://osf.io/tvyxz/wiki/1.%20View%20the%20Badges/
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Psychologická a etická dimenzia Múdroslovia (Žalm 1) 

The Psychological and Ethical Dimension of Wisdom (Psalm 1) 

______________________________________________________________ 

Tibor Máhrik 

 

Abstrakt 

Štúdia sa zameriava na interdisciplinárnu analýzu textu úvodného žalmu s ohľadom na morálnu 

psychológiu a etiku. Cieľom je porozumenie základných kategórii morálnej psychológie (napr. 

sloboda človeka, motivácia, skrytá túžba, socializácia, morálne rozhodovanie, transcendentná 

dimenzia ľudskej osobnosti) vo vzťahu k múdroslovnej literatúry, presnejšie k žánru žalmov. 

Analýza textu odkrýva holistický charakter hebrejského myslenia s bohatstvom súvislostí 

relevantných pre súčasný diskurz nielen v oblasti morálnej psychológie (internalizmus, 

externalizmus, kognitivizmus, Humeov koncept), metaetiky (realizmus, antirealizmus, 

emotivizmus) ale tiež filozofie zdôrazňujúcej existencialistickú percepciu bytia človeka. 

Silným odkazom skúmaného žalmu je dôraz na morálnu zodpovednosť človeka v kontexte jeho 

horizontálnej (sociálne entity) a vertikálnej (metafyzika) existencie, v ktorej sloboda a morálna 

voľba určuje jeho budúcnosť. 

Kľúčové slová: morálna psychológia, múdroslovná literatúra, etika, hebrejské myslenie. 

Abstract 

The study focuses on the interdisciplinary analysis of the text of the opening psalm with respect 

to moral psychology and ethics. The goal is to illuminate the basic categories of moral 

psychology (e.g. human freedom, motivation, hidden desire, socialization, moral decision-

making, transcendent dimension of human personality) in relation to wisdom literature, more 

precisely to the genre of psalms. The analysis of the text reveals the holistic character of Hebrew 

thinking with a wealth of contexts relevant to the current discourse not only in the field of moral 

psychology (internalism, externalism, cognitivism, Hume's concept), metaethics (realism, anti-

realism, emotivism, Divine command theory) but also philosophy emphasizing the existentialist 

perception of human being. A strong message of the studied psalm is the emphasis on the moral 

responsibility of man in the context of his horizontal (social entity) and vertical (metaphysics) 

existence, in which freedom and moral choice determine his future even his ultimate. 
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Úvod 

Múdroslovná literatúra predstavuje žánrovo i obsahovo zdroj mimoriadneho 

historického významu v rámci kultúry Sumerov, Egypta, Babylona a Izraela s istým 

univerzalistickým odkazom pre súčasnosť. Vďaka nemu sa dozvedáme nielen o legislatívnych 

princípoch uplatňovaných vo vtedajšej dobe, ale najmä poznávame hodnotové a etické rámce, 

ktoré tvorili základ organizovania a rozvoja medziľudských vzťahov, rodiny, komunít a celej 

spoločnosti. Pôvod múdroslovnej literatúry je možné datovať až do druhého a tretieho milénia 

pred naším letopočtom. V kolekcii múdroslovných textov má významné postavenie najmä 

biblická múdroslovná literatúra, ktorú mnohí odborníci považujú za unikátnu nielen po stránke 

lingvistickej ale najmä filozofickej (Curtis, 2017). Napriek prebiehajúcemu diskurzu existuje 

zhoda na tom, že Žalmy nepochybne patria do kategórie múdroslovnej literatúry spolu s ďalšími 

knihami ako Job, Príslovia, Pieseň piesní, Kohelet a knihami druhého rádu, tzv. deutero-

kanonické (Sírachovec, Múdrosti) (Estes, 2005). Jedná sa o cyklus piesní, ktoré vo svojej 

liturgickej aplikácii plnia popri proklamačnej a deklaratívnej aj funkciu edifikačnú zasahujúc 

svojim obsahom emočný, kultúrny a intelektuálny svet človeka, svojou hudobnou formou však 

majú aj terapeutický efekt (Akimjak, 2022, s. 976-977). 

 Múdroslovie nám pozoruhodným spôsobom odkrýva myšlienkový svet svojej doby. 

Komunikuje spôsob myslenia, priority, životný štýl a hodnoty, o ktoré ľudia usilovali a na 

ktorých zotrvávali v rámci svojho vnímania sveta. Z pohľadu terminológie sa v hebrejskej 

literatúre do popredia dostávajú pojmy ako múdrosť (hokmá ָחְכָמה), chápanie (biná יָנה  ,(בִּ

pochopenie (tebuná ָתבּון), rozumnosť (sekél  ל כֶׂ  Bohatstvo pojmov súvisiacich s múdrosťou .(שֶׂ

ukazuje na komplexné vnímanie problematiky múdrosti vo všetkých možných perspektívach 

a súvislostiach reality sveta a života. Grécke ekvivalenty textov používajú pojem sofia (σοφία) 

a v latinských textoch nachádzame pojem sapentia. Tieto pojmy súvisia s hebrejským 

konceptom “múdrosti srdca“ ako sídla morálneho a intelektuálneho rozhodovania,  

čo korešponduje so súčasným kognitívno-behaviorálnym konceptom fungovania človeka 

a metaetickými otázkami v oblasti morálnej filozofie. Pojmy ako konceptuálny celok vytvárajú 

inšpiratívny obraz intelektuálnych a emocionálnych schopností človeka vnímať a poznávať 

interný aj externý svet, reflektovať súvislosti, ktoré ho konštituujú a aplikovať výsledky 

kritickej analýzy do svojho života tak, aby prinášali progres. Múdrosť v hebrejskom myslení 

tak predstavuje umenie byť úspešný, mať potrebné zručnosti k vypracovaniu plánu 



1087 
 

v teleologickom horizonte zmysluplnosti a mobilizovať vôľové kapacity k jeho naplneniu. 

Hebrejský koncept múdrosti je holistický. Integruje v sebe emocionálne, racionálne, sociálne  

a transcendentné roviny existencie človeka. 

 

Žalm ako fenomén 

 Žalmy predstavujú poetický žáner. Jedná sa o piesne chvál a uctievania (tehilím ים לִּ  ,(ְתהִּ

do ktorých židovskí básnici a myslitelia vložili duchovné pravdy a praktické skúsenosti zo 

života. Napriek tomu, že sa jedná o piesne skomponované k liturgickým účelom v rámci 

židovskej náboženskej tradície, ich obsah je mnohostranný a predstavuje univerzálne pravdy, 

ku ktorým sa hlási aj Islam (Lang, 2015, s. 98-99) a kresťanská tradícia. V západnej kultúrnej 

tradícii sa mnohí hudobní skladatelia nechávajú inšpirovať biblickými žalmami. Napríklad  

A. Dvořák – Biblické písně, G. F. Handel – Chandos Anthems, W. A. Mozart – Requiem,   

I. Stravinsky – Symphony of Psalms, L. Bernstein – Chichester Psalms, H. Schütz – Psalmen 

Davids a mnohí ďalší. Jedným z dôvodov je nadčasový odkaz, ktorý je v nich zhmotnený. 

Podľa Browna (1996, s. 72) cieľom biblickej múdrosti je nielen osobnostná formácia ľudí, ktorí 

dokážu s potrebnou zručnosťou aplikovať získanú múdrosť a poznanie do svojho života 

v zložitom kontexte reality sveta, ale ukazuje ešte ďalej za tieto hranice tam, kde sa vynára 

v jednotlivcovi zrelý a zbožný charakter. 

 

1. Blahoslavený je muž, ktorý nežije podľa rady bezbožných a na ceste hriešnikov  

sa nezdržuje a v spoločenstve posmievačov nesedáva 

 Prvý žalm na rozdiel od iných žalmov nemá svoj nadpis. Aj preto je vnímaný ako epitóm 

alebo úvod k celej knihe žalmov. Téma šťastia, požehnania a spokojnosti (ešer  ר שֶׂ  neotvára (אֶׂ

spokojnosť v prvoplánovom chápaní hmotného zabezpečenia a istoty, ale vzhľadom na to,  

že sa etymologicky jedná o plurál, odkazuje na hlbšie súvislosti života. Keďže je reč o mužovi 

(iš יש  žalmom sa otvára antropologický priestor sveta človeka ako takého bez ohľadu na ,(אִּ

národnosť, rasu, spoločenské postavenie alebo náboženské presvedčenie. To koreluje  

so súčasným výskumom tohto slova, ktorý podľa Wilcocka (2001, s. 20) poukazuje na prítomné 

generické maskulínum, ktoré vo svojej inkluzívnej vyváženosti tvorí etymologický základ slova 

iš. 

 Zaujímavosťou je negatívna forma aktivít a životného štýlu, ktorý náleží človekovi, 

ktorý má ambície byť šťastný, teda úspešný. Autor žalmu tvrdí, že taký človek “nechodí“, 

“nezdržuje sa“ a “nesedáva“, teda isté činnosti nerobí a vyhýba sa im. Antropologický koncept 



1088 
 

polarity možností, medzi ktorými sa človek reálne rozhoduje, tu vystupuje ako základný kameň 

prítomnej spokojnosti a budúceho úspechu. Vyjadreniu “rada bezbožných“ odpovedá 

myšlienkový svet človeka, “cesta hriešnikov“ korešponduje so vzorcami správania, ktoré si 

človek osvojí od tých, s ktorými sa “zdržuje“ na ceste, s ktorými trávi čas dobrovoľne  

a z dôvodu svojho záujmu, či priorít. V psychológii poznáme význam skrytého sveta myšlienok 

pre život človeka. V prípade negatívnych myšlienkových stereotypov dochádza k mentálnej 

letargii, negatívnym behaviorálnym stereotypom vrátane rôznych foriem závislostí, ktoré 

v konečnom dôsledku deštruujú inak pozitívny potenciál daného človeka (Lesková, 2021,  

s. 125-126). Identifikácia takýchto mentálnych rizík patrí k štandardným preventívnym 

mechanizmom. 

 Výraz “spoločenstvo posmievačov“ odkazuje na ľudí, ktorých komunikácia je plná 

arogancie, sarkazmu, cynizmu, pesimizmu, opovrhovania a zosmiešňovania iných ľudí. Žalm 

varuje pred tým, aby človek sa stal súčasťou ich komunity, inak povedané – aby s nimi splynul, 

resp. prijal ich hodnotový svet za svoj vlastný. Hebrejský význam slova “posmievač“ (luts לּוץ) 

je komplexnejší a môže znamenať aj niekoho, kto je reprezentantom, šíriteľom a vplyvným 

interpretom – čím sa chce povedať to, ako nákazlivé môže byť myslenie a správanie skupiny, 

ktorá má nežiadúci až patologický dopad na svoje okolie. Edifikačný akcent predmetnej 

lingvistickej štruktúry je nepriehľadnuteľný. V negatívnom zmysle explicitne, v pozitívnom 

zmysle implicitne. Negatívne dôrazy môžu súvisieť s vymedzením hraníc pre rozvoj 

mentálneho zdravia človeka, čo sa podľa Minarovičovej (2018) ukazuje byť dôležitým 

faktorom nielen prevencie pred nežiaducimi javmi ale aj nápravy negatívnych behaviorálnych 

stereotypov. 

 Zmienená triáda – myseľ, správanie a socializácia – tak otvárajú otázky: Ako má človek 

myslieť, ako sa má správať a do akej spoločnosti sa má usilovať zaradiť, aby bol šťastný 

a spokojný? Prvý verš celej knihy žalmov explicitne naznačuje ohraničený definičný obor 

myšlienkového sveta, etického rozhodovania a spirituálneho rozvoja života jednotlivca. 

Napriek tomu, že zápor “ne“ je tu rezolútny, demarkačná čiara ostáva otvorená a priestor pre 

“áno“ nevyčerpateľný. 

 

2. Ale si obľúbil Hospodinov zákon a o ňom rozmýšľa dňom i nocou 

 Pozitívny svet myšlienok, etických rámcov, modelov sociálnych väzieb 

a psychologického smerovania aj v edukačnom zmysle žalmista vyjadril obrazom “Hospodinov 

zákon“ (tóra תֹוָרה). V teologickom zmysle sa jedná o komplexný pojem. Obsahuje v sebe nielen 
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legislatívnu dimenziu v podobe zákonov a pravidiel, ktoré boli záväzné pre Izrael, ale tiež 

inštrukcie odporúčané pre praktické riešenia rôznych výziev, ktoré prinášal život. Jeden 

z významov slova “tóra“ je aj cesta, smer, čo má horizontálny aj vertikálny význam. 

Horizontála súvisí s ľudskou dimenziou teleologických snáh a uvažovania na strane človeka 

v individuálnom aj kolektívnom zmysel. Vertikála v sebe nesie transcendentný odkaz k Bohu 

a jeho svetu v metafyzickom zmysle. Prepojenie aktuálnych prítomných a potenciálne 

budúcich faktorov je pre uvažovanie človeka v hebrejskom myslení dialektické a vytvára 

základ nielen pre teleologické vnímanie sveta ale aj konzekvencialistické rámce etického 

prístupu k životu. Nejedná sa pritom o pragmatický utilitarizmus, nakoľko “Hospodinov 

zákon“ nemá v rukách človek v konečnom zmysle slova, aj keď ho v skutočnosti má, keďže ho 

priniesol človek Mojžiš. Antropocentrizmus je v židovskom chápaní sveta a ľudskej 

spoločnosti ako aj individuálneho príbehu života neprijateľný. Preto tento verš stojí ako 

protiváha voči predcházajúcemu veršu, ktorý opisuje svet, v ktorom človek zohráva centrálnu 

úlohu v orientácii života. 

 Za vyjadrením “obľuba“ (chefets  ץ   je pôvodný text, ktorý má pozitívny obsah (ֵחפֶׂ

a konotácie. K jeho významom patrí starostlivosť, potešenie, radosť, túžba, želanie, príjemná 

udalosť, vzácna udalosť a ďalšie. Vyjadrujú pozitívne nastavenie emocionálnych 

a intelektuálnych kapacít u človeka. Jeho chcenie, očakávanie ale aj svet emócií a jeho 

vôľového nastavenie však smeruje k niečomu, čo on sám nemá vo svojej ruke. Opäť sa jedná 

o dialektiku vzájomnosti, kde v epicentre je “tóra“ ako entita, vďaka ktorej potešenia, túžby 

a radostné nastavenie človeka má zmysel a opodstatnenie, pretože človekovi sa tieto veci 

dostávajú. Potencialita sa mení na aktualitu a psychologické i etické rámce majú realistický 

základ. Keď je človek vedený tórou nielen v kognitívnom zmysle ale aj keď k nej bytostne 

smeruje a inklinuje, v dôsledku toho veci jeho života sú usporiadané, dobré, radostné a benefit 

z toho má nielen on sám ale aj jeho okolie. Príbeh stvorenia nás v tom odkazuje nielen na 

individuálny a sociologický dopad, ale aj ekologický efekt myslenia, rozhodovania a činov 

človeka. Štruktúra pôvodného textu obsahuje väzbu “má záľubu v zákone Hospodinovom“, kde 

predložka “v“ namiesto “o“ mení vzájomné postavenie človeka a zákona. Človek nestojí 

oddelene od tóry, ale je v nej, je jej súčasťou. Je teda na “ceste“, je ponorený do “sveta Božieho“ 

a pôsobí mu to radosť, takže túži po ňom viac a viac. Zákon Hospodinov tak nie je predmetom 

kognitívneho úsilia ale existenciálnym rámcom bytia celého človeka. Vyjadrenie “dňom 

i nocou“ je metaforická formula kontinuity, teda neustálych procesov patriacich 

k prirodzenému životu. 
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3. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý v pravý čas prináša ovocie 

a ktorého lístie nevädne; a všetko, čo bude robiť sa mu podarí 

Poetický obraz stromu pri zdroji vody je symbolickým vyjadrením života človeka, ktorý 

má pevné základy, má kvalitné zdroje a jeho plány sú múdro koncipované tak, že sa postupne 

napĺňajú a uskutočňujú. Výraz “ovocie“ (peri י  v rôznych kontextoch znamená rôzne (ְפרִּ

významy (napr. výsledok, ocenenie, produkt, odmena, zásluhy, lístie a pod.), ktoré sú vždy 

pozitívne a prinášajú potenciálny úžitok nielen jeho majiteľovi, ale jeho okoliu. V tejto 

metaforickej reči je kladený silný dôraz na stabilitu výsledkov práce a snahy človeka ako aj 

jeho úspešnosť v dôsledku jeho “zasadenia nad potokmi vody“. V kontexte predchádzajúcich 

veršov preto úspech človeka nespočíva v jeho sile a schopnostiach, ani v politickom mandáte 

či finančnom zabezpečení, ale v tom, že jeho plány, očakávania a úsilie vychádza z tóry 

a smeruje k nej. Hospodin je tou entitou, ktorá má prvé a posledné slovo v živote človeka. Tóra 

v hebrejskom myslení preto znamená viac, než súbor explicitných prikázaní a nariadení, 

načrtáva aj implicitné odkazy, ktoré v procesuálnej teológii dostávajú reálne kontúry v čase 

a historickom kontexte. Stáva sa metaforou spoločenstva s Bohom, ktorý nielen svoje “slovo“ 

dáva ľuďom poznať, ale aj sám aktívne vedie rozhodovanie človeka, participuje na jeho 

aktivitách a stáva sa garantom ich výsledku. Religiózny rozmer života tak nemá mať primárne 

inštitučný rámec ale existenciálny, bytostný, autentický a holistický. 

 

4. No nie tak bezbožní, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor 

 Binarita chápania života, jeho kvality, zmyslu, smerovania a utilitaristického uchopenia 

spočíva v tom, ako sa človek postaví k tóre. Výraz “bezbožný“ (raša  ָרְשע) odkazuje síce viac 

na zvrátenosť, kriminálne správanie, zlo, agresivitu a útočnosť, kde nie je priamy odkaz na 

Hospodina, ale hermeneutika konceptu textu ukazuje na zaujímavé implicitné dôrazy. 

Sekvenčná kompozícia žalmu totiž ukazuje na to, že zdrojom múdrosti je Hospodin a teda tí, 

ktorí tóru odmietajú, nemajú morálne, etické a hodnotové ukotvenie. Ani nemôžu mať, pretože 

nie sú “nad potokmi vody“. V dôsledku toho ich život nemá integritu a v praxi sa to prejaví 

tým, že nemajú stabilitu, nedokážu uskutočniť svoje plány, nedokážu dať partnerom záruky, 

ktoré by boli trvalé a platné. Minarovičová (2021) poukazuje na potrebu integrity v rámci 

inštitučných foriem pomoci ľuďom. Ľudia bez potrebnej integrity sú prirovnaní k plevám, teda 

komplementu k zrnu, kde práve zrno je tá užitočná časť celku. Obidve typológie tvoria 

dialektickú jednotu, keďže bez zrna niet pliev. V hebrejskom myslení je priestor pre 

“zbožných“ aj “bezbožných“, resp. spravodlivých aj nespravodlivých. Porozumenie dobra a zla 
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však nie je relativistické, pretože “vietor“ je konečný element, ktorého normatívna autorita je 

významná pre etické uvažovanie vo veciach praktického života. Metafora zrna a pliev v sebe 

nesie odkaz na etický realizmus a v  morálnej psychológii naznačuje východisko pre otázku 

morálneho agenta. 

 

5. Preto neobstoja ničomníci na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo 

Hospodin pozná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zanikne 

 Táto metafora neodkazuje na procedurálnu stránku zabezpečovania spravodlivosti 

v bežnom živote, aj keď ju implicitne v sebe skrýva, ale naznačuje kozmickú udalosť, ktorá 

presahuje prirodzené procesy nám bežne známe a dostupné. Nová terminologická kategória 

“hriešnik“ (chatta ַחָטא) je v tomto kontexte nejasná. Odkazuje na človeka, ktorý zhrešil, porušil 

niečo, je vystavený odsúdeniu. V kontraste s tým sú spravodliví (cadík יק  teda človek ,(ַצדִּ

bezvadný, nevinný, spravodlivý, človek pravdy, stojaci na strane práva. Metafora súdu 

odkazuje na teologické koncepty, ktoré je potrebné osvetliť na základe iných Biblických textov. 

Z pohľadu žánru to nie je prekvapivé. Obraz „súdu“ (mišpat ְשָפט  pracuje s textovým (מִּ

aparátom, pre ktorý je možná interpretácia “súdu“ nielen ako verdiktu, ale aj udalosti, stavu, 

spôsobu života a ceny. Z pohľadu hermeneutiky je možné vnímať za týmto obrazom nielen 

odkaz na “posledný súd“ známy z evanjelií, ale tiež stav bytia, v ktorom človek dáva priestor 

kritickému mysleniu a rozsudzovaniu toho, čo je dobré a čo zlé. Budovanie morálneho vedomia 

človeka a zápas o etickú voľbu pri rozhodovaní tak dostávajú mimoriadnu váhu a dôležitosť. 

Preto etická voľba človeka v bežnom živote koreluje s hodnotami večnosti, či si večnosť 

uvedomuje (zbožní)  alebo ju odmieta a ignoruje (bezbožní). 

 Teleologická perspektíva súdu je zaujímavá v tom, že žalm hovorí o zhromaždení (edah 

  .kongregácii, spoločenstve, zástupe ľudí, ktorí majú budúcnosť v terminológii večnosti ,(ֵעָדה

To sú tí, ktorí obstoja na súde. Naproti tomu je “cesta bezbožných“, ktorej budúcnosť nemá 

charakter anihilácie, ale skôr v tom zmysle, že pôsobenie tejto skupiny ľudí, procesy za ktorými 

stoja a efekt, ktorý vytvárajú, budú ukončené. Sociologická dimenzia žalmu je zjavná i v tom, 

že výrazy “ničomník“, “hriešnik“, “bezbožný“ aj “spravodlivý“ sú použité v plurále.  

To korešponduje s hebrejským myslením, pre ktoré je vzťah medzi individuálnou voľbou 

a kolektívnym vedomím vzájomne previazaný a silný. Koncept absolútnej autonómnej 

individuálnej voľby je tu neprijateľný, nakoľko je sociologicky aj psychologicky zviazaná so 

spoločenstvom a naviac je ontologicky neoddeliteľná od transcendendujúcej entity tóry. 
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Záver 

 Vzhľadom k morálnej psychológii tento žalm predstavuje inšpirujúci pohľad na 

dynamiku vzťahov morálneho uvažovania, pocitov, zdôvodnenia a motivácie na strane agenta. 

Základom je normatívny rámec dobra a zla, ktorý je chápaný v zmysle morálneho realizmu. 

Druhým ohniskom morálnej elipsy je zodpovednosť a sloboda človeka, ktorý má možnosť sa 

rozhodnúť, má možnosť sa dostať k potrebným informáciám a má vnútorné potenciality 

kritickej reflexie nielen prostredia, v ktorom sa nachádza a vplyvov, ktorým sa necháva 

vystaviť, ale aj vnútorného sveta svojich motívov, zámerov a túžob. Hodnotový rámec žalmu 

zároveň nenaznačuje prísnu kauzalitu medzi jednotlivými parametrami, ktoré do procesu 

morálneho uvažovania, cítenia a konania vstupujú. Kauzalita je legitímna s ohľadom na 

konzekvencie ľudských činov, ktoré sa rodia v dôsledku voľby človeka. Jej mechanizmus však 

zostáva ľudskej percepcii skrytý, pretože iba “Hospodin pozná“ cesty spravodlivého aj 

nespravodlivého človeka. Hebrejský koncept “múdrosti srdca“ nesie v sebe silný odkaz na 

interaktívny rozmer vzťahu jednotlivca a kolektívu. Mechanizmus tejto dialektiky však nie je 

jednoznačný – človek môže byť v spoločenstve “ničomníkov“ ale z toho nevyplýva, že prijíma 

ich hodnoty a presvedčenia vedúce k etickým záverom. Empiricky zaujímavá situácia nastáva 

až vtedy, keď sa človek vnútorne “otvorí“ (obľuba) podnetom, ktoré prichádzajú z prostredia, 

ktoré nie je považované za morálne žiaduce a eticky pozitívne. 

 Tradičné internalisticko-externalistické otázky vzťahu motivácie, morálneho súdu 

a činu človeka vo svetle skúmaného textu posúvajú ťažisko skúmania hlbšie do centra 

existencie človeka. Vzťah medzi morálnym súdom/rozhodnutím a motiváciou tu nie je 

jednoznačný, môže a nemusí byť kontingentný. Humeovské porozumenie morálnej 

psychológie v tom, že viera o svete (presvedčenie) a túžby sú rôzne a nezávislé mentálne stavy, 

rezonujú s posolstvom analyzovaného žalmu. Do horizontálnych vzťahov kognitívnej roviny, 

motivácie a vnútornej túžby človeka v otázkach morálneho rozhodovania a konania vstupuje 

vertikálna dimenzia teleologickej perspektívy “súdu“, ktorá môže a nemusí meniť ich vzájomnú 

dynamiku. Perspektíva morálneho uvažovania sa totiž komplikuje tým, že popri vplyvu 

horizontálnych sociologických entít je súčasťou hebrejskej etickej dialektiky aj trans-

cendentálna dimenzia skrytých úvah a túžob človeka, ktoré môžu v týchto procesoch zohrávať 

rozhodujúcu úlohu, čo korešponduje s tzv. Divine command theory. Presvedčenie človeka, jeho 

viera o svete, skryté túžby, motivácia, morálne preferencie a činy, ktoré sa rozhodne vykonať, 

to všetko sú kľúčové komponenty tvoriace psychologický komplex morálnej voľby, ktorý je 
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potrebné ďalej skúmať vo vzťahu k morálnemu rozvoju človeka žijúceho v meniacej 

sa spoločnosti. 
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Emócie v perspektíve náboženskej skúsenosti 

Emotions in the perspective of religious experience 

________________________________________________________________ 

Anton Ďatelinka, Ľubomír Hlad 

Abstrakt  

Emócie patria v psychológii k bohatej vednej oblasti. Existujú viaceré názory, poukazujúce na 

rozličné aspekty emočného vybavenia človeka, pričom sa v tejto oblasti stretáva vo veľkej 

miere aj otázka náboženského prežívania. Článok sa snaží poukázať na jasné predpoklady,  

v ktorých sa ukazuje, že niektoré emócie sú hlboko nábožensky zakorenené v ľudskom vnútri 

a práve v náboženskom kontexte dostávajú hlbší a jasnejší význam a kontúry. Vďačnosť, ľútosť 

nad vlastnými chybami a súcit sú v náboženskom prežívaní silne artikulujúcimi veličinami. 

 

Kľúčové slova: emócie, vášne, náklonnosti, vďačnosť, ľutosť, súcit, náboženskosť. 

 

Abstract  

Emotions belong to a rich field of science in psychology. There are a number of views pointing 

to various aspects of the emotional equipment of man, and the question of religious experience 

comes together to a great extent in this field. The article attempts to point out clear assumptions 

in which some emotions are shown to be deeply religiously rooted in the human inner self and 

take on deeper and clearer meanings and contours especially in a religious context. Gratitude, 

regret for one's mistakes, and compassion are powerfully articulating variables in religious 

experience. 

 

Keywords: emotions, passions, affections, gratitude, pity, compassion, religiosity. 

 

1. Emócie ako také 

Ak chceme definovať náboženstvo ako komplexné konanie v kontexte emocionálnych 

prejavov a náboženskej skúsenosti, je potrebné zamerať našu pozornosť na otázku, ako možno 

charakterizovať emócie ako také a či sú niektoré emócie vlastné len niektorým náboženstvám, 

konkrétne v našom prípade, je predmetom záujmu kresťnatsvo, alebo sú všeobecne prítomnými 
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v ľudskej mysli a sprevádzajú konanie (Edwards, 1959). Jednoznačnú vyčerpávajúcu definíciu 

emócií je veľmi ťažké stanoviť. To práve z dôvodu, že emócie sú komplexný systém prežívania, 

spracovávania vnemov a zároveň sú zodpovedné aj za psychosomatické zmeny v našom tele, 

pokiaľ sú tieto vystavené novým podmienkam a skúsenosti. Možno však povedať, že emócie 

sú odpoveďou na stimuláciu vnútorným alebo vonkajším podnetom. Ten môže byť vnímaný 

ako pozitívny alebo negatívny.  

Podľa Williama Jamesa, amerického psychológa prelomu 19. a 20. storočia, sú emócie 

inkorporovaným pocitom určitých telesných zmien, ktoré priamo nasledujú vnímanie 

emocionálnej skutočnosti. Pocity dostavujúce sa u nás vplyvom zmien v prostredí, sú emóciou. 

James to opisuje slovami: „Moja teória je (naopak) taká, že telesné zmeny nasledujú priamo 

po vnímaní vzrušujúcej skutočnosti a že naše pociťovanie tých istých zmien, ku ktorým 

dochádza, je emócia. Zdravý rozum hovorí, že keď stratíme šťastie, je nám to ľúto a plačeme; 

keď stretneme medveďa, zľakneme sa a utečieme; keď nás urazí súper, nahneváme sa  

a udrieme“ (James, 1978, s. 449-450). Hypotéza, ktorú však James obhajoval hovorí, že toto 

poradie je nesprávne, že jeden duševný stav nie je bezprostredne vyvolaný druhým, že telesné 

prejavy musia byť najprv medzi nimi, a že racionálnejšie je tvrdenie, že ľutujeme, lebo plačeme, 

hneváme sa, lebo udierame, bojíme sa, lebo sa trasieme, a nie že plačeme, udierame alebo sa 

trasieme, lebo je nám ľúto, sme nahnevaní alebo vystrašení, podľa okolností. 

Podľa Jamesa majú emócie isté základné charakteristické vlastnosti. Tie je vhodné pri 

stanovení oblasti problematiky uviesť ako východiskový bod (James, 1978). 

Emócie sú ponajprv krátkodobé reakcie na udalosti a podnety v našom bezprostrednom 

okolí. V tomto prípade je možné, že pojem okolie chápeme v širšom kontexte informácií 

a vnemov k nám prúdiacich napr. aj cez sociálne a elektronické médiá. Z tohto pohľadu sú 

emócie prostriedkom pomáhajúcim prekonať výzvy okolia, nakoľko so sebou nesú aj 

stimuláciu telesných funkcií potrebných na prežitie a odovzdávanie životných skúseností 

potomstvu (Minarovičová, 2018, 2021). 

Je dôležité vnímať, že emócie je možné pozorovať v istej univerzálnosti. Emócie 

prekonávajú geografické rozdiely, či rozdiely spoločenské. Strach, bolesť, radosť, úzkosť, 

prejavujú sa rovnako vo všetkých kultúrach a v živote všetkých (Robinson, 1995). Sú zvyčajne 

výsledkom nekognitívneho procesu, naopak sú výsledkom nepodmienených vnemov. Táto 

podmienka však, ako je možné vidieť neskôr, nie je absolútna. 

Zároveň emócie predstavujú v mnohých ohľadoch empiricky merateľný fenomén 

prejavujúci sa telesnými zmenami v mozgu, či v iných prejavoch tela (Schmidt-Lang-Thews, 

2005). 
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Emocionálne prežívanie prekračuje dokonca aj časové hranice. Možno ich vnímať 

v spojitosti s opätovným vybavením si istej udalosti, či zážitku z minulosti alebo aj budúcnosti, 

v tomto prípade však vždy s reflexiou na už prežité. S minulosťou sa spájajú emócie, ktoré sa 

v podobnej forme vybavujú aj s odstupom niekoľkých rokov, či desaťročí. Jedným z dôvodov 

uchovávania fotografií a spomienkových predmetov z minulosti je túžba človeka zachytiť 

príjemnosť pozitívnej emócie (svadobné fotografie, fotografie rodinných udalostí, či video-

záznamy z dovoleniek). Naopak je častým javom, že človek preživší isté silne negatívne emócie 

nerád sa vracia v pamäti k týmto udalostiam (nespomínanie hrôz prežitých v koncentračných 

táboroch v neskoršom živote). Negatívne prežité zážitky priamo úmerne znižujú túžbu mať 

v budúcnosti akúkoľvek reláciu s týmito skúsenosťami v materiálnej podobe (fotografia 

zavraždeného člena rodiny). 

Popri emóciách pochádzajúcich zo zážitkov  a prinášajúcich radosť alebo smútok Peter 

Goldie poukazuje na zaujímavý fenomén intelektuálnych emócií, ktoré sú sprievodným javom 

kognitívneho procesu. Pri procese pochopenia náboženských emócií je vhodné spomenúť ich 

rozdelenie a charakteristiky (Goldie, 2000). 

Popri emóciách prežitia, ktoré patria medzi jednoduchšie emócie, je možné vnímať aj 

ďalší typ emócií, založených na intelektuálnom alebo estetickom základe. Dobrým príkladom 

môže byť radosť vedca, ktorý ako prvý zahliadne nový vedecký objav, ktorý sa ako prvý dotkne 

hlbín poznania, toho, čo pred ním ešte nikto nevidel a nezistil. Tento typ emócií pomáha 

človeku pri hľadaní pravdy pochopiť jej význam, hodnotu pre konanie a zároveň pomáha aj 

obhájiť vedeckú teóriu, kým sa tá nestretne s dôkazom, ktorý by ju negoval. Intelektuálne 

emócie teda nie sú len nepodstatným prvkom pri vedeckom skúmaní, ale pomáhajú jasnejšie 

uchopiť zápas o pravdu, súladu veci a intelektu (Goldie, 2000). 

 

2. Vášne, náklonnosti a emócie 

V štúdii Thomasa Dixona (Dixon, 2003) o dejinách pojmu emócie sa uvádza, že termín 

emócia bol vytvorený začiatkom 19. storočia psychológmi, ktorí boli oslovení fyzikou, ako 

sekulárnou náhradou za morálne, nábožensky a metafyzicky zaťažené rozlišovanie medzi 

pojmami vášeň (passio) a afektívna náklonnosť (affectio). V staršej kresťanskej psychológii, 

všeobecne známej až do 19. storočia sa javy nazývané emóciami, nazývali vášne a náklonnosti, 

pričom tieto dve kategórie sa navzájom odlišovali. Tomáš Akvinský je paradigmatickým 

mysliteľom tejto psychológie “emócií“. Vášne (passiones) sú pocitové reakcie, aké majú ľudia 
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spoločné so zvieratami, reakcie na telesné a zmyslové udalosti (napr. zmyslové vnímanie 

nebezpečenstva, potravy, sexuálnej príležitosti). 

Vyznačujú sa viscerálnym rozrušením a spájajú sa s morálnym pokušením alebo 

pohoršením. Naproti tomu afekty (affectiones) nevznikajú v zmyslových túžbach, ale vo vôli 

alebo ako výsledok intelektuálnej túžby, čo je psychologická schopnosť vlastná iba ľuďom. 

Ľudia nemajú spoločné affectiones so zvieratami, ale s vyššími bytosťami, ktoré teológia chápe 

ako anjelov, či Boha. Tomáš Akvinský to vyjadruje v Summa Theologica týmto spôsobom: 

vášne ako napr. láska (amor), či žiadostivosť (concupiscentia), môžu vychádzať zo zmyslovej 

túžby. Avšak rovnako môžu vychádzať aj z intelektuálnej túžby. Preto treba povedať, že vášne 

nie sú vždy hriešne a vášeň sa môže zmeniť na túžbu, ak osoba, ktorá ju pociťuje, súhlasí s ňou 

aktom vôle alebo intelektuálnej túžby (STh Ia, q. 82). Dixon tvrdí, že pojem “emócia“ vytvorili 

psychológovia Thomas Brown, Herbert Spencer a Alexander Bain (Dixon, 2003). Neskôr ho 

prevzal už spomínaný William James (1884). Hoci jeho práca o náboženskej skúsenosti (1901-

1902) bola viac fenomenologická a menej zameraná na fyzickú príčinnosť. V diele Čo je to 

emócia (1884) James, ako sme už naznačili, navrhol, že emócia je len uvedomenie si telesného 

rozruchu, ktorý je priamo vyvolaný objektmi (napríklad veľký medveď postupujúci k vám na 

osamotenej ceste).  

V psychológii má aj dnes pojem emócia tendenciu mať túto fyzikalistickú konotáciu  

a je menej rozlišujúca ako skorší slovník vášní a náklonností s jeho otvorenosťou pre duchovné 

“emócie“.  

 

3. Emócie spájané s náboženským správaním 

Kresťanstvo pripisuje Bohu rôzne atribúty, ktoré sa následne odzrkadľujú v živote 

človeka. Zatiaľ čo u Boha sú súčasťou jeho Bytia a nemožno definovať, že by u neho mohol 

byť v niečom nedostatok, zároveň tieto atribúty určujú typovú identitu rozmanitých emócií 

veriaceho tým, že zasa poskytujú rôzne úvahy, na ktoré sú emócie rozmanitými odpoveďami 

(Müller, 2010). Pozrime sa na niekoľko príkladov. 

3.1. Vďačnosť 

Vďačný človek ochotne, dokonca rád, uznáva svoju závislosť od dobrodinca. Slávenie 

kresťanského tajomstva v liturgii sa prejavuje práve najdokonalejšie v slávení Eucharistie. 

Liturgia Eucharistie svoj názov čerpá z gréckeho eucharistein, čo znamená ďakovať, vzdávať 

vďaky (Carstens, 2019). Cirkev si je pri slávení svojej liturgie vedomá opodstatnenosti svojej 

vďaky. Lebo vďačnosť Bohu spočíva v jej vedomí, že je to Boh, ktorý ako prvý koná dobro pre 
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svet. Pritom vnímame realitu neschopnú plne vyjadriť do dôsledkov to, za čo má byť právom 

ľudstvo Bohu vďačné. 

Božími vlastnosťami, ktoré pri emócii vďačnosti zvlášť vstupujú do hry, sú Božie 

stvorenie a prozreteľnosť pre náš súčasný život a Božie dielo vykúpenia z hriechu v živote, 

smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Veriaci sa cíti veľmi závislý od Boha v bežnom zmysle slova. 

Svoju vlastnú existenciu si vysvetľuje tak, že by nebola, keby ju Boh nechcel a nepôsobil. 

Týmto pocitom veriaci pripisuje kauzalitu Bohu ako stvoriteľovi, udržiavateľovi a vykupiteľovi 

života veriaceho; a tento koncept kauzality nie je prevzatý z prírodných exaktných vied, ako by 

sa niektorí nazdávali, ale predchádza prírodné vedy o niekoľko tisícročí. Je to koncepcia 

kauzality, ktorá je zakotvená v židovsko-kresťanskej tradícii (Ratzinger, 2020).  

Vďačnosť je emócia a jav prítomný v podstate človeka uvedomujúceho si svoju 

závislosť od entít mimo seba (Maturkanič, 2020). Zdá sa, že myšlienka na tieto Božie atribúty 

a na Boží vzťah k strane pociťujúcej vďaku je viac než len spúšťačom alebo podnetom nejakej 

fyziologickej perturbácie v tele veriaceho. Nejde len o akési fyziologické rozrušenie, ani pocit 

takéhoto rozrušenia nefiguruje v typickej skúsenosti veriaceho človeka. Zdá sa, že myšlienka 

je vnútorná vo vzťahu k emocionálnemu zážitku tak, ako myšlienka nemôže byť vnútorná  

vo vzťahu k fyziologickému pocitu. 

3.2. Ľútosť 

Ďalej uvažujme o ľútosti. Opäť môžeme získať dobrú predstavu o vlastnostiach  

a konaní, ktoré táto emócia pripisuje Bohu, ak vezmeme do úvahy modlitbu z Rímskeho misála, 

základnej modlitbovej liturgickej knihy Katolíckej cirkvi, pri požehnaní popola na Popolcovú 

stredu (v tejto emócii veľa z toho, čo veriaci pripisuje, pripisuje sebe; avšak Božie vlastnosti, 

ako je Božia svätosť a postavenie sudcu a Božie vykupiteľské konanie, sú základnými 

pozíciami veriaceho výkladu): 

„Milosrdný Bože, ty nechceš smrť hriešnika, ale jeho obrátenie. Milostivo vypočuj naše 

prosby a vo svojej otcovskej láske požehnaj tento popol, ktorým si dáme poznačiť hlavy, lebo 

uznávame, že sme prach a na prach sa obrátime. Daj, prosíme, aby sme v tomto pôstnom období 

úprimnou kajúcnosťou dosiahli odpustenie hriechov, začali nový život a stále viac sa podobali 

tvojmu vzkriesenému Synovi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov“ (RM, 2021, s. 173).  

Táto emócia opäť veľmi dobre vyjadruje situáciu náboženského prežívania ako 

uvedomenia si nehodnosti samého seba, ale zároveň je to aj vedomie Boha, ktorý sa prejavuje 

v pozitívnych vlastnostiach. Výrazné vo vedomí kajúcnika sú jeho previnenia a jeho pošpinené 

morálne postavenie pred božským sudcom. Ďalším atribútom, ktorý je v obsahu kresťanskej 
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ľútosti veľmi prítomný, je Božie milosrdenstvo. Pre ľútosť je teda charakteristický pokoj  

a úprimnosť v súvislosti s ťaživosťou a neznesiteľným bremenom hriechu, ktoré nie sú 

charakteristické pre obyčajný pocit viny, pretože v takom chýba nádej na zmenu. Skormútený 

veriaci sa aj vo svojom hriechu cíti byť prijatý a objatý milujúcim a odpúšťajúcim Bohom, 

milosrdným Otcom (Keenan, 2008). 

3.3. Súcit 

Kňaz Damián de Veuster je Katolíckou cirkvou uctievaný ako svätý. Na ostrove 

Molokai svojou starostlivosťou o chorých na malomocenstvo ukázal veľký prejav súcitu. 

Nasledujúci citát tohto svätého kňaza, ktorý povedal o chorých na malomocenstvo má veľkú 

výpovednú hodnotu: „Som najšťastnejším človekom, pretože môžem slúžiť Pánovi 

v chudobných a chorých deťoch, ktoré iní opustili“ (ODKAZ vatican.va).  

Možno si všimnúť, že v tomto vyjadrení je jasne prítomná kognitívna a behaviorálna 

stránka morálnej emócie súcitu, keď svoj súcit Damián de Veuster prejavoval konkrétnym 

konaním voči chorým. Pri súcite sa pozornosť primárne zameriava na trpiaceho - na niekoho, 

kto je v ťažkostiach a potrebuje pomoc. Do veľkej miery je toto náboženská emócia pre spôsob, 

akým je na trpiaceho pozerané. V trpiacom možno vidieť príležitosť urobiť to, čo Boh žiada od 

veriacich v neho, a pritom sa veriaci domnieva, že vníma pravdu o trpiacom, že je nástrojom 

priblíženia sa Bohu. Táto pravda však môže byť ťažko viditeľná pre svoju vonkajšiu 

odpudivosť choroby, ale i vďaka správaniu mnohých, ktorí chorého odmietajú. 

Náboženský charakter a osobitosť kresťanského súcitu možno vyzdvihnúť ako omnoho 

komplexnejšiu a obsahovo prepracovanejšiu, ak ho porovnáme s citom, ktorý by sme mohli 

nazvať tragickým súcitom, pretože je ústredným prvkom étosu a učenia gréckych tragédov. 

Aristoteles prehľadne zhrnul gramatiku jeho vnímania súcitu: 

„Súcit nech je teda druh bolesti, ktorú vzbudzuje pohľad na zlo, smrteľné alebo bolestné, 

ktoré postihuje toho, kto si ho nezaslúži; zlo, ktoré by človek mohol očakávať, že postihne jeho 

samého alebo niekoho z jeho priateľov, a keď sa zdá, že je blízko. Je totiž zrejmé, že ten, kto 

môže pociťovať ľútosť, musí byť taký, aby si myslel, že jeho alebo niektorého z jeho priateľov 

môže postihnúť nejaké podobné zlo...“ (Aristoteles, 1385b). 

Aristoteles analyzuje tragický súcit takpovediac v troch predpokladoch: utrpenie 

trpiaceho je vážne, druhou vlastnosťou je, že trpiaci si svoje utrpenie nezaslúži a nakoniec 

strach, že bolesť trpiaceho je taká, že by sa mohla dotknúť aj mňa, ktorý som subjektom emócie. 

Mohli by sme povedať, že súcit je popisom situácie trpiaceho, jeho utrpenia, etiológie utrpenia 

a vlastného stavu subjektu emócie v porovnaní so stavom trpiaceho (Beedie et al., 2005). 
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Azda najviditeľnejším rozdielom medzi tragickým súcitom predstaveným u Aristotela 

a súcitom Damiána de Veuster, ako predstaviteľa kresťanského pohľadu, je skutočnosť, že ten 

druhý zahŕňa propozíciu, že trpiaci je možnosťou prejaviť lásku Bohu, v ktorého verí. Z toho 

vyplýva, že kresťanský súcit nie je primárne vyjadrením bolesti. Určite je nepríjemná a subjekt 

tohto súcitu je pohnutý, aby zmiernil utrpenie objektu svojho súcitu tak, ako len môže. Ale je 

to aj šťastie a práca je službou. Teda súcit nemusí byť len bolesťou z pohľadu na utrpenie. 

Rovnako významným odklonom od gramatiky tragického súcitu je popretie nevyhnutnosti 

druhého predpokladu, a to, že ten, kto trpí si nezaslúži svoje utrpenie. Toto popretie sa objavuje 

v jednom z paradigmatických textov kresťanského súcitu, v biblickom príbehu o márnotratnom 

synovi (Lk 15,11-32). Tento text svojou krásou posolstva patrí medzi skvosty svetovej spisby 

a vyjadruje krásny prejav súcitu. Mladší z dvoch synov si od otca vopred vypýta svoj podiel  

z dedičstva, ten však peniaze vezme a odíde do cudziny, kde premárni svoj majetok na hýrivý 

život (v. 13). Keď sa peniaze minú, v krajine jeho pobytu nastane hladomor a on ostane bez 

prostriedkov. Zamestná sa kŕmením svíň a je nešťastný a hladný. Napadne mu svetlý nápad 

vrátiť sa k otcovi v úlohe obyčajného robotníka na domácom hospodárstve. 

„I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. 

Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som 

proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim 

sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na 

nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol 

mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať“ (Lk 15,20-24). 

Otec sotva môže nevedieť o tom, či si syn zaslúži toto utrpenie, veď si ho sám privodil. 

Dokonca syn sám prináša tento názor svojmu otcovi pri svojom príchode. Svedomie 

vyvolávajúce v synovi výčitky je hybnou silou jeho návratu domov (Bash, 2020).  Otcov súcit 

však nie je týmto poznaním ovplyvnený. Otcom v podobenstve je samozrejme Boh, ktorého 

prirodzenosť ako milosrdného a odpúšťajúceho je v texte naznačená. Damiána de Veuster teda 

na rozdiel od postáv gréckych tragédií nezaujíma otázka, či si trpiaci svoje nešťastie spôsobil 

sám svojím rozhodnutím. Je to práve tento milosrdný a odpúšťajúci Boh, ktorého Syna aj páter 

Damián de Veuster vidí a miluje v každom zo svojich chudobných trpiacich (Keenan, 2008). 

Veď prítomnosť bolesti v živote kresťana nikdy nemôže byť vnímaná ako akási definitívna 

a deprimujúca realita, ale ako jeden bod v plnom prežívaní života (Hlad, 2013). 

Pokiaľ ide o tretiu fázu, kresťan by ju bezpochyby všeobecne uznal, ale zdá sa,  

že v kresťanskom súcite figuruje inak ako v Aristotelovom tragickom chápaní súcitu. Zdá sa, 

že v súcite Damiána de Veuster nie je hlavnou okolnosťou, že by sa mu mohlo stať to isté, čo 



1101 
 

sa stalo jeho chorým trpiacim. Rozdiel sa odvíja od slovného spojenia „môže sa stať“. Súčasťou 

duchovnej sily Damiána de Veuster – jeho pestovania kresťanských emócií – je to, že sa 

vedome, nakoľko je to možné, stavia do pozície tých, ktorým slúži. To sa dokonca prejavilo 

telesne v tom, že páter Damián nakoniec zomiera na chorobu, ktorú sa snažil u svojich úbohých 

zmierňovať. Postihnutý leprou, dokáže pár dní pred svojou smrťou povedať, že je 

najšťastnejším človekom (Thurzo, 2022). V tejto snahe stotožniť sa s trpiacimi napodobňuje 

Boha, v ktorého verí a ktorý sa zo súcitu s ľuďmi znížil na úroveň sluhu a zomrel smrťou 

zločinca. V nervóznom „mohlo by sa to stať aj mne“ a tragickom súcite je prítomný odstup od 

trpiaceho a jeho utrpenia, ktorý chýba u najparadigmatickejších vzorov kresťanského súcitu 

(Wynn, 2004). 

Kresťanská viera síce učí, že Boh je strašný a nevysloviteľný, v emócii súcitu však 

vystupujú do popredia oveľa viac iné Božie vlastnosti: Jeho otcovská výchovná neha  

a odpustenie, jeho trpezlivá láska (Králik et al., 2022; Judák, 2017).  

 

4. Význam náboženských emócií 

Uvedené nám pomáha odpovedať na otázku o význame náboženských emócií. 

Aristoteles poukazuje na to, že charakterové cnosti sú dispozíciami apetitívnej (túžiacej, 

starostlivej) časti duše formovanej logom (Etika Nikomachova, I/13). Tri kresťanské emócie 

použité ako príklady v tomto článku sú epizódy, ktoré vznikajú z dispozícií starostlivosti 

formovaných vierou (každá z emócií – typov dáva meno kresťanskej cnosti). Tieto epizódy sú 

z hľadiska kresťanskej tradície dôležité, pretože vyjadrujú charakter prispôsobený tomu, ako 

veci sú: našej prirodzenosti ako stvorenia, prirodzenosti Boha ako Boha, vzťahom, ktoré máme 

k dobru a zlu života.  

V článku s názvom Why Christianity works sa jeho autor, Christian Smith, odvoláva na 

charakter náboženských emócií pri vysvetľovaní vytrvalosti kresťanstva tvárou v tvár rôznym 

sekularizačným vplyvom. Podľa neho cnosti vďačnosti, ľútosti a súcitu majú svoju hodnotu  

v motivácii správnych konaní: činov tej zvláštnej milosrdnej spravodlivosti, ktorá je 

primeranou odpoveďou na dary a darujúcich, činov nápravy samého seba a odčinenia 

spáchaných krívd a činov pomoci trpiacim (Smith, 2008). Ako dispozície vnímania majú tieto 

čnosti hodnotu v tom, že ich nositeľ priamo vníma morálne aspekty skutočnosti: svoju 

zaviazanosť za dary, zlo svojich činov a Božie odpustenie, utrpenie svojich blížnych a vzťah 

tohto utrpenia ku Kristovmu životu (Wynn, 2004). A sami emócie sú epizódami, v ktorých sa 

tieto motívy a vnemy konkretizujú na konkrétne okolnosti každodenného života (Smith, 2008). 
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Záver 

Z predstavených premís jasne vyplýva, že neexistuje typ emócií, ktorý by bol 

charakteristický pre náboženstvo vo všeobecnosti a zároveň výlučne. Emócie nazývané aj 

náboženskými môžeme vnímať aj mimo náboženského života. Tieto emócie sa vyskytujú  

v obvyklých typoch ľudského prežívania: ľútosť, vďačnosť, radosť, strach, úzkosť, hnev a tak 

ďalej – a to, čo ich robí charakteristickými pre to či ono náboženstvo, je ich formovanie 

náboženským učením o Bohu alebo transcendentne. Emócie sú pre prívržencov náboženstva 

dôležité, pretože podobne ako činy, ktoré niekedy motivujú, sú prejavom morálneho  

a duchovného života, ktorý náboženstvo prikazuje. Správne motivovaný náboženský život však 

svoj základ prezumuje na základoch postavených na jasnom prežívaní viery potvrdenej 

rozumom, pričom táto viera má byť náboženskými emóciami obohacovaná, tie však netvoria 

základ viery ako takej. Tvoria ale nezanedbateľnú súčasť náboženského života.  
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Daseinsanalytical Concept of Ereignis (Event of Appropriation) by  

M. Heidegger in Context of Temporality and Attunement 

Daseinsanalytická koncepce ereignis (Událost přizpůsobení) M. Heideggera 

v kontextu dočasnosti a naladění 

______________________________________________________________________________ 

Pavel Hlavinka 

 

Abstract 

The study attempts to present one of the cornerstones of Heidegger's thought of being, which 

could also be used in a deeper search for the foundations on which practical Daseinsanalytic 

psychotherapy builds its theoretical understanding. This cornerstone is the event of 

appropriation (Ereignis), which, however, cannot be approached as a category of being or a 

descriptive characteristic of it. For in the event, or rather from it, being itself can be expressed 

in the sense of the primordial ground (Ur-Grund) as the abyss of being or groundlessness (Ab-

Grund), which could also be understood in the sense of Buddhist emptiness as conceived, for 

example, by indian sage and saint Nagarjuna. In particular, Heidegger's explorations of 

temporality and attunement will serve to orient us in this difficult topic, including the use of the 

current 2018 edition of Heidegger's Schwarze Hefte 1948/49-1951. 

 

Keywords: Appropriating Event, Enowning (Ereignis), Attunement (Befindlichkeit), Being 

(Sein), Beings (Seiende), Be-ing or Beyng (Seyn), grounding-attunement (Grundstimmung), 

Releasement (Gelassenheit), Temporality (Zeitlichkeit).  

 

Abstrakt 

Studie se pokouší představit jeden z úhelných kamenů Heideggerova myšlení bytí, který by 

mohl být využit i v rámci hlubšího hledání základů, na nichž buduje své teoretické porozumění 

i praktická daseinsanalytická psychoterapie. Tímto úhelným kamenem je pojem událost 

(Ereignis), k němuž nelze ovšem přistupovat jako k nějaké kategorii bytí či jeho popisné 

charakteristice. V události nebo lépe řečeno z ní, se může totiž vypovídat samo bytí ve smyslu 

pra-základu (Ur–Grund) jakožto propasti bytí neboli bez-základu (Ab-Grund), čemuž by mohlo 

být rozuměno také ve smyslu buddhistické prázdnoty, jak ji pojímá například indický mudrc  

a světec Nágardžuna. V tomto obtížném tématu nám budou sloužit k orientaci zejména 
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Heideggerova zkoumání časovosti a naladěnosti, včetně využití aktuálního vydání 

Heideggerových Schwarze Hefte 1948/49–1951 z roku 2018. 

 

Klíčová slova: studium, ÚJOP UK, odborné předměty, historie, lektor, didaktika, 

interkulturalita. 

 

Introduction 

The period of Heidegger's Being and time (1927) was an effort to reveal the meaning of 

being on the basis of the description of Da-sein. In this respect, timed concern has proven to be 

the meaning of being (meaning is what we understand a given thing from). After about 1930, 

Heidegger does not go about being human, but being gives itself to being-there (Da-sein). Da-

sein is now conceived as the light of being (Lichtung des Seins). Being itself is a light, while 

what appears in it to stay (what is illuminated) is beings (Seiende). The way being appears 

changes over the course of the history of being. In ancient Greece, being revealed its truth 

(uncoveredness) to man as elemental essences (earth, water, fire, air), an unlimited principle 

(apeiron), ideas or forms. Later, in the scholastic nature of being, he was directly identified with 

the highest being, who was God. Being in the modern age was shown to philosophers (those 

who should be concerned about being as such) as substances, monads, the absolute self or spirit, 

will, matter, positivist phenomenon, etc. However, being itself put on only masks, behind which 

so happy to hide. Being is chaste by its very nature, and although it is always the closest to man, 

it is also the most distant to him, and so there is a forgetfulness of being. In poetry, being a light 

of being can be very well expressed and reminded of being. Heidegger found such a favor of 

being chaste and hiding, especially in the poets Hölderlin, Trakl or Rilke. In general, the areas 

of authentic spirituality, art, but also true and simple life are access points in which being itself 

can shine (reveal). Our considerations concerning some contexts of the term event of 

appropiation in this article will also move approximately in the framework just mentioned. 

I would like to use the term Ereignis to translate into English according to the context 

of the words event, appropriated event, in order to satisfy Heidegger's instruction for the 

translation of philosophical words, because from historical reflection, it is a matter of translating 

dealing with a foreign language for the purpose of learning one's own language (Heidegger 

1984 [1942], 80). In the way of writing das Er-eignis, where in the er- there is a story, an action 

in which something is achieved or acquired, in -eignis then eignen sounds in the sense it was 

perhaps possible to speak of the “event of appropriating“, which, however, does not meet the 
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requirement to find one suitable word for translation, however, the ambiguity of the word 

“appropriating“ captures the two-way relationship between human existence and being. Being 

makes Da-sein “its own“, and he is thus the place of being (Da-sein) in which the mastery of 

being takes place (Michálek 2001, 91). It should be added that first english translation of 

Heidegger's original work from 1936-38 Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) is entitled 

Contributions to Philosophy (From Enowning). 

We can consider the word Ereignis since 1936 as the central concept of his thinking 

(Heidegger, 1996, 316) and „from this time on, Ereignis comes to name how being occurs in 

its truth. Despite the centrality of the concept of Ereignis for Heidegger, the writings in which 

he actually develops this concept were not meant for “the public ear”; they were texts written 

without didactic considerations in an attempt at an originary (poietic) language, a language one 

may call “experimental” or “esoteric” (in the literal sense) and that is certainly strange with 

respect to common discourses in philosophy. Following Heidegger’s wishes, these texts started 

appearing as volumes of Heidegger’s Gesamtausgabe (Collected Edition) only in 1989, the year 

that Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) was published. Since Beiträge zur Philosophie 

(Contributions to Philosophy; hereafter Contributions) is the work in which Heidegger for the 

first time lays out his thought of Ereignis“ (Vallega-Neu 1966, 140).    

 

Event and temporality 

Fundamental ontology asked the question of the meaning of being from the position of 

ontological difference. The meaning of being stay manifested itself in authentic temporality. Its 

basis was the endurance of an anxious mood, which allowed the stay to take real concern for 

his life possibilities in a determined advance to death. An intermediate stage in the development 

of Heidegger's thinking is considered to be the work Vom wesen der Wahrheit (1930), in which 

the focus of questioning is to seek the truth of being. The completion of the turn is at the same 

time the beginning of the search for the place from which being is given to man, while we speak 

of the topology of being. Heidegger describes the continuity of his path of thought in a unique 

way in the Letter on Humanism: 

„But does not Being and Time say on p. 12, where the “there is / it gives“ comes to 

language, “Only so long as Dasein is, is there [gibt es] being“? To be sure. It means that only 

so long as the clearing of being propriates does being convey itself to human heings. But the 

fact that the Da, the clearing as the truth of being itself, propriates is the dispensation of being 

itself. This is the destiny of the clearing“ (Heidegger 1949, 1991, [1946], 167). 
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 Being, event, and time are not things among others. They are not of their kind. 

Therefore, not only in the “Letter on Humanism“ but also, for example, in the “Zeit und Sein“, 

caution is in place when using the verb: “We do not say: being is, time is, but: being is given 

and time is given“ (“Es gibt Sein und es gibt Zeit”, Heidegger 1962, 7). The reason is obvious. 

The verb “is“ easily seduces us to confuse being and beings. The thought of being could easily 

slip into causal thinking, and that is exactly what needs to be defended. This distinction is also 

indicated in the 1936 Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis): „Whenever a being is, be-ing 

(beyng) must sway. Wenn Seiende ist, muß das Seyn wesen“ (Heidegger 1989,1999, 7).  

A beings is. Be-ing holds sway. Das Seiende ist. Das Seyn west. (…) „Be-ing holds sway as 

enowning. Das Seyn west als das Ereignis“ (Heidegger 1989, 1999, 30).   Heidegger here 

already uses the word beyng (Seyn) for the original questioning of Being in order to overcome 

the ontological difference as a dead end of his thinking. The ontological difference just bases 

the forgetfulness of being in metaphysics. 

Metaphysics itself (see Vier Seminare) is, of course, not the work of ontological 

difference. Thus we do not get to beyng (Seyn) by transcend beings, but by overcoming the 

difference between beings (Seiende) and being (Sein). „This is possible only if thinking 

attempts to stay attuned to an authentic mode of being in which the thinker finds himself/herself 

displaced (Heidegger speaks of a “leap”) from both everyday and theoretical modes of being 

and thrown into the (abyssal) openness of being as such. This openness is what Heidegger calls 

the truth of beyng. (In Being and Time this is thought as the temporal horizon into which Dasein 

always already transcends). The truth of beyng needs to be sustained in order to occur as truth, 

and this is why thinking needs to be (-sein) there (da-) in that openness. It is then that thinking 

may find itself ereignet, “appropriated”, by beyng and beyng in its truth can be experienced and 

thought as Ereignis, as appropriating event“ (Vallega-Neu 2010, 142).  

„Sein, dadurch jegliches Seiende als ein solches gezeichnet ist, Sein besagt Anwesen. 

Being, through which every beings is described as such, being means a presence (presensing)“ 

(Heidegger 2007, [1962] 7). Presence, directly related to temporality, is the focus from which 

thinking takes the challenge of the thing to think about. Thinking collected into the present is 

close to giving time. It is not the presence of the occurrence of beings, but the presence of time 

itself. That presence is the opening of the field of phenomenon, the empty stage from which 

and in which something can begin to be given to a person. If I stand in the giving of time as its 

recipient, it is shown how the present beings from the presence of being is served to us over 

time. This connects the past, no longer present, with the still-absent coming of the future. We 
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have three time ecstasies shaking hands with each other. Presence releases the occurrence of 

being to a phenomenon that I can already perceive within my space-time constructions. 

On giving this original time, Heidegger claims that it is united by the fourth dimension 

of time as the source of all three ecstasies. These ecstasies, on the one hand, hold together and, 

on the other hand, give the opportunity to keep them apart in acts of intentional inclinations. 

The original time is thus “four-dimensional“: the past, the presence, the succession, and at the 

same time, so to speak, their simultaneous synthesis or any difference between them. This is 

the difference between former presence, current presence and expected presence. The ecstasies 

of the past and the future are, on the one hand, excluded from the present, on the other hand, 

they are co-included in it: similarly but not identically to time concept of presentism by 

Augustine Aurelio (See Confessions 1960, [397-400 AD], Chapter 11). It is the “fourth 

dimension“ of time that carries the above-mentioned time ecstasies in ecstatic-horizonal unity. 

In this context, Patočka talks about the fact that Heidegger's fourth dimension of time, which 

he calls proximity (Nähe), is a concretization of Husserl's living presence, which in the father 

of phenomenology can be considered as the potential essence of time at all (Patočka 1993, 186).  

Da-sein, as the light of being, has access to the present thing thanks to the present giving 

(Geben), which, of course, is hidden, and the only thing from which it is possible to take acreage 

for this giving enabling a certain acquisition of the thing is giving itself (Heidegger 2007, [1962] 

34).  

Being is like giving the gift of revelation of phenomena. However, “Es gibt“ remains 

hidden (Heidegger 2007, [1962] 22). The “It“ (Es), which gives man the opportunity to 

understand being at all, can be said that in addition to appropriation, that is, the place where 

time and being take place, expropriation (Enteignis) also belongs to it (Heidegger 2007, [1962] 

23). This is also the original source of the “Es gibt“ hiding at the beginning of the possession. 

Being is one's own (eigen) discovery and hiding. An event is the process of events of being, 

through which man, as the light of Being, can have a “share“ in the truth or untruth of his world. 

Being is given to man by event of appropriating it, and at the same time man is admitted into 

this appropriation by the fact that he owns himself, that he lives his time, and not someone 

else's, who is usually “given“ to the impersonal das Man. We could therefore say that inner 

authenticity allows man to emerge as a light of Being. The event of appropriation is the 

unavailability par excellence, which apparently manifests itself ultimately in the fact that to 

think of being from appropriation, from the basis of giving time and revelation of phenomena, 

really means to think without beings (Seiende). Therefore, not only metaphysics is abandoned, 

but also attempts to overcome it (Heidegger 2007 [1962], 25). Only thinking that is the property 
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of possession can oppose the subject thinking of metaphysics. The radicalness of this thinking 

is also evidenced by the fact that the actual statement leads us beyond the classical sentence 

framework subject – predicate (Heidegger 2007 [1962], 19). Controllable argumentation can 

make it difficult for us, which certainly does not have to be a problem, moreover, the fact that 

appropriation is inherent in a certain unification of being and Da-sein. „In truth, then, we cannot 

say that being and Da-sein 'are' the same in the sense that they belong to each other; for if we 

say so, we always leave both to be still about each other” (Heidegger 1996 [1955], 236). Here, 

Heidegger also has his place twice crossed out “SEIN ”, indicating the singularity of Being and 

its Light (Da-sein in the sence of Lichtung des Seins). 

What about the mysterious It (german. “Es“) that gives way to being? Heidegger looked 

to him (Vor-sicht) for the appropriation he was giving, which was It, “Es“. From the point of 

view of thinking, Heidegger may point the way rather analogously, in the manner of a negative 

theology, or he recommends not to ask the question of the stay of the It, “Es“. However, it is 

crucial for us to take peace from giving time. Only something that is not itself subject to 

successiveness, which has the character of simultaneity, can give time (Lotz 1998 [1975], 154). 

We would like to make an analogy between Husserl's living presence and giving “Es“. 

It is the fourth dimension, the closeness that always carries in the temporal dimensions what is 

inherent in that dimension and all together. The uncovering of truth, in the sense of alétheia 

(ancient Greek: ἀλήθεια), is achieved by Da-sein at the moment of possession, which at the 

same time makes it possible to punish the “sense of being“, which was questioned by Heidegger 

in the period of fundamental ontology. We dare to indicate this, despite the dangers highlighted 

by Heidegger in the Beiträge zur Philosophie, (pp. 84-86), on the grounds that the definition of 

“meaning“ in Being and Time, as the basis on which he understands the planned Da-sein to his 

being, there is a potential fulfillment just in the event. 

„In his later thought Heidegger understood Ereignis to be the event of appropriation out 

of which epochs of being occur. These epochs of being are fundamental ways in which being 

occurs and humans relate to this occurrence (for instance, by being challenged to calculate and 

plan everything as in our current epoch of technology). The event of appropriation itself remains 

concealed in the way being discloses in each period. When thinking enters the event of 

appropriation, these epochs appear as such and can be thought as such; at the same time, 

thinking finds itself appropriated by this “untimely” event called Ereignis“ (Vallega-Neu 

2010,151-52). 
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Event and attunement 

The analysis of attunement is one of the ways, to approach the thinking, that would arise 

from the donated enowning of the swaying Being (wesende Seyn). In the fundamental-

ontological period, attunement as an existential was carried in an authentic and inauthentic 

mode. Authentic attunement was a determination to endure anxiety, while attunement does not 

belong in Being and time was usually realized in fear. In the period between Being and Time 

and “Kehre“, especially in the lectures What is Metaphysics? (1929) in addition, a mood of deep 

boredom approached.     

In the researched topic we will now be interested in how Heidegger differentiates 

(especially GA 65) between the grounding-attunement of astonishment (ancient greek: 

θαυμάζειν) that led to the birth of philosophy in ancient Greece and the grounding-attunement 

of restrained releasment, which is supposed to be the source of thinking of a new (second) 

beginning of philosophy. 

In astonishment (das Erstaunen), Heidegger saw its double facet. On the one hand, the 

astonished is captivated by the novelty of the phenomenalization of the world and the new 

possibilities of knowing and the schedule of his being, and on the other hand, his astonishment 

draws him into respect for the mystery of openness and hiddenness of being. The astonishment, 

as the basic attunement of the philosophical stay in the first beginning, it is in early Greek 

philosophy, so it carries with it, like any founding attitude, the possibility of authenticity and 

inauthenticity. The Dasein is exposed to the inauthenticity of the initial tuning in the form of 

an unestablished and uncontrollable fascination with the world (Heidegger 1992 [1937-38], 

180), which Heidegger describes in Being and Time on the basis of the existential Man “it is“, 

in a variant of curiosity. Inauthentic astonishment in the sence of curiosity encourages one to 

constantly search for new information about what has happened, is happening or will happen. 

„The two factors constitutive for curiosity, not-staying in the surrounding world taken care of 

and distraction by new possibilities, are the basis of the third essential characteristic of this 

phenomenon which we call never dwelling anywhere. Curiosity is everywhere and nowhere. 

This mode of being-in-the-world reveals a new kind of being of everyday Dasein, one in which 

it constantly uproots itself“ (Heidegger 1996, 161). 

In the history of Western metaphysics, astonishment has been associated with the 

aspiration to know the first causes of being. For example, in the case of Aristotle, only the 

theoretical effort was gradually transformed into an effort to master the technical existence. The 

more the calculating person settled in this objectifying self “ assurance, the more clearly he 
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began to lose even the basic mood of authentic astonishment and, according to Heidegger, he 

found himself in a situation of loss of forcing (die Not der Notlosigkeit). The questioning in 

which the stay is mentioned in the second beginning presupposes an awareness of this loss, 

which is otherwise described by Heidegger as a forgetfulness of being. 

We will try to observe what Heidegger's preparatory steps of the grounding-attunement 

in the second beginning of thought (Die Grundstimmung im anderen Anfang) look like. The 

question of the possibilities of future philosophy is based on the change in the overall mood. 

That is, thinking, for which attunement will not be just a subjective accompaniment to 

conceptual thinking or an object for psychometric psychology, but will become precisely the 

most characteristic and essentially original of a person's thinking being. „Tunings are not 

inserted into the subject or object, but at the same time we are stifled into being with these 

tunings“ (Heidegger 1999 [1934-35], 89). 

Michálek sums up the being of basic attunement, which Heidegger in Hölderlins 

Hymnen “Germanien" und "Der Rhein“ (1999 [1934-35], 223) defines in four points: „1) The 

grounding-attunement pulls us to the boundaries of being as a whole and puts us in a 

relationship with the gods, whether it is a coup or a distraction. 2) The grounding-attunement 

pulls us out and in this ecstasy it also puts us in or correlates us in relation to the land and home. 

3) The grounding-attunement, as tearful and at the same time insertive, opens the existence as 

a whole as a certain dominated field, as the unity of the world. 4) The grounding-attunement 

thus transmits (überantwortet) our stay of being, in such a way that the stay must be taken over, 

shaped and carried by the being (…). The metaphysical tradition has just separated tuning and 

thinking in order to get rid of the dependence on tuning through thinking, thus giving a person 

the opportunity to seize himself in thinking and just as thinking“ (Michálek 1999, 26). 

In the philosophical inquiry that arises from the donated appropriation (Vom Ereignis), 

the inquirer puts aside curiosity and fascination from the search for something new and 

surrenders to his silent loneliness. This thinking silence gives Heidegger the opportunity to 

proclaim (Sagen) the truth: „For truth is the between [das Zwischen] for the essential swaying 

of be-ing13 and the beingness of beings. This between grounds the beingness of beings in be-

ing. But be-ing is not something “earlier“ – subsisting for and in itself. Rather, enowning is the 

temporal-spatial simultaneity for be-ing and beings“ (Heidegger 1989,1999, 13). 

In the solitary surrender of the thought of the second beginning, the basic attunement of 

the stay vibrates in three interconnected tunes: startled dismay (Erschrecken), reservedness 

 
13 Compare hebrew ein sof (nameless being or being) in analogy to be-ing (Seyn): viz Elliot R. Wolfson (2019). 
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(Verhaltenheit) and deep awe (Scheu). The phenomenon of startled dismay is described as a 

step backwards before normal immersion into being. „Startled dismay means returning from 

the ease of comportment in what is familiar to the openness of the rush of the self-sheltering. 

In this opening what has been familiar for so long proves to be estranging and confining. What 

is most familiar and therefore the most unknown is the abandonment of being“ (Heidegger 

1989,1999, 15). 

The stay begins to realize himself as a prisoner who is bound by the habits of his 

procurement. Furthermore, according to Heidegger, startled dismay does not lose its 

relationship to being, but, when open to the revelation of the denial being, the stay retains a 

certain dose of ability to act in the form of will. This will, a peculiar type of will, is just 

reservedness. „Reservedness is the fore-attuning of preparedness for refusal as gifting. In 

reservedness-and without eliminating that [above mentioned] return-the tum into the hesitant 

self-refusal reigns as the essential swaying of be-ing. Reservedness is the midpoint (cf. below) 

for startled dismay and deep awe. These simply make more explidt what belongs originarily to 

reservedness. Reservedness determines the style of inceptual thinking in the other beginning“ 

(Heidegger 1989,1999, 15). The silent stay is ready to withstand, without claims, the denial of 

the ordinaryness of the world, in which the gift of the appropriation of Being (Ereignis) is to 

help him maintain unclaimedness. Reservedness is a place where startled dismay and deep awe 

meet, and these attunements are meant to indicate what already belongs to reservedness as the 

original attunement of the other beginning of thought anyway.               

When one attains this concern of being, he necessarily abandons calculating thinking 

and travels with an open heart to reservedness thinking. Reservedness in the groundig of being, 

more precisely with Heidegger groundingless, is a delay in being, which, only in its various, 

imaginable and therefore calculating form, can only open. The attunement of intellectual 

thinking is mediated by being in terms of their usefulness and disposability. He is thus a thought 

very closely tied to the linearity of time, in which one strives for self-assurance, trained and 

hypnotized by information supported by logical and empirical reasons. 

Securing for the future is driven by an effort to maintain the image of the world to which 

we are accustomed by the drill of everyday life. Thinking originally arising from reservedness 

can be approached in moments when, for example, we let the authority-signed instructions on 

the perception of the world fall, and we simply learn to perceive things as if for the first time. 

Then it will be much more likely that our understanding and reaction to the matter will be more 

appropriate to it, because they will be based on harmony with the essential search on the path 

of questioning. Zen Buddhist monks, for example, tried to bring a man raised by calculation – 
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which always goes hand in hand with dependence on identification with his emotions – to the 

reservedness tunning through so-called koans. These are peculiar meditation puzzles, which are 

often not even about finding the right answer, but rather about reaching a state of mind in which 

its movement stops. It is recommended not only to abandon discursive thinking, but also to be 

patient with listening to the silence of one's own inner self. We can forget for a moment about 

the positivist rules of the meaningfulness of sentences and get to the base of the previous, ie the 

grounding thinking of a other beginning, we can show in the examples of koans: “What's the 

most?“ or “What's the least?“ 

The answers, ideas, or more subtly feelings we perceive as we meditate on these koans 

correspond to the degree of freedom with which we are placed in our place on Earth. 

The state of affairs of each person's world, that is, his life, therefore corresponds to the 

innermost mental arrangement and subtlety of his attunement. That attunement is not some 

experiential psychological characteristic of fleeting mood or misconduct (to have the so-called 

good or bad mood), rather the mood is a basic and foresight self-exposure of being in a world 

from which it can be inferred, also to those moods “belonging“ thoughts or emotions. 

Grounding-attunement as a prerequisite for the thinking of the second beginning, then it has the 

privilege that its achievement presupposes, in our opinion, first and foremost emptiness of all 

thoughts and emotions. With Husserl and Heidegger, we could say: this is a radical epoch, 

whose radicality lies in maximizing the endurance and enduring the emptiness of the foundation 

abyss without a base (Ab-grund).  

After all, if we want to make Heidegger's description of reservedness feasible, we must 

necessarily go through long-held acts of attention to empty the flow of thoughts and evaluative 

emotions. In this way, we purify ourselves of the deposition of objects and their marks, which, 

of course, are no longer the orientation for us, because they are not really being in themselves 

– being impossible without being. We find ourselves in a boundless field of being (apeiron), in 

which it is initially necessary to exercise the will to hold on to the will, to be restrained, which 

in turn requires the highest degree of attention. If the event of appropriation is to be given to us, 

we must observe this attention as it gradually transcends itself more and more. Attention to 

attention then leads one to a greater degree of devotion, which can well decompose the passion 

for futile self-assurance through the things of this world. The inclination of being, which, 

according to Heidegger (1989,1999, 17) visits the residence from time to time – in gusts of time 

– is actually a lure to such tuning. The intentions of the interpretation of the event were in the 

circles considered by Heidegger in the cited volume GA 65 Vom Ereignis – Beiträge zur 

Philosophie from 1936-1938. Heidegger began in the post-war period to use for that 
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reservedness as attunement of the appropriated event (Ereignis) a term dating back to the 

medieval Christian mysticism of Master Eckhart.14 This word is releasement (Gelassenheit). In 

releasement, the unclaimed admission of the present being to oneself, being also opens up for 

the possibility of (wesende) thinking of a new beginning. Moreover, as far as Heidegger himself 

is concerned, is obvious the unbroken thread of his philosophy from the 1930s, to the more 

well-known texts from the post-war years. And it is, among other things, the volume 65, often 

quoted by us, which deeply sheds light on many of Heidegger's later work. 

Recall that, for example, in Gelassenheit (1959), Heidegger pits two kinds of thinking 

against each other. The first type is calculating thinking, and Heidegger now gives a clear 

description of such thinking: „This calculation characterizes all planning and research thinking. 

(...) Counting thinking moves from one chance to another. Counting thinking never stops, it 

does not lead to thinking” (Heidegger, 1959, 16). Calculating thinking has its basis in an 

analytical, intellectual view of reality. This rational view is based on four principles of ”correct” 

thinking: the theorem on identity, dispute, the excluded third, and the theorem on sufficient 

reason. These laws of thought are evident, but we have no idea what is or how thought really 

happens. At least from Kant, sovereignty is so obvious that only reason allows contemplation 

to turn sensory material into reality. But we do not and cannot know what reality itself looks 

like, what constitutes ego cogito without constitutive reasoning and without the Cartesian idea. 

Calculating thinking constantly forces one to make decisions in the sense of duality yes – no, 

to think in the style of either – or. At the same time, everyday life still puts us in situations 

where this rational requirement cannot be fully met. We are convinced that behind every 

attempt to squeeze boundless reality into logical, manipulative and operational forms, there is 

usually a hidden effort to avert principled insecurity and the resulting anxiety, which as a 

fundamental attunement opens an irrelevant, ie mimological ”reason” of being. Counting 

thinking is meant to create safe circumstances and life without danger. If a person is deprived 

of the conceptually incomprehensible and inconspicuous, if he sticks his head in the sand in 

front of an unconditional source of everything countable, he sets out on a thoughtless speed 

escapade, during which he has to run once (worse variant) or run out of gasoline at best. This 

then stops the Enframing (Ge-stell, mechanism of modern technology) at least for a moment, 

and man finds himself in his free time as a light of being. 

 
14 Bret W. Davis (2010, 169) in “Will and Gelassenheit“ adds that: „In the context of Christianity, Gelassenheit is 

generally thought to entail a releasement from – a renunciation or abandonment (Ablassen) of – self-will, which 

enables a releasement over to – a deferral or leaving matters up to (Überlassen) – the Will of God. (…) In fact, 

Eckhart’s Gelassenheit and its relation to the Will of God (or the “God of Will”) is far more complex than 

Heidegger’s passing critique implies.“ 
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The second type of thinking is contemplative thinking (besinnliche Nachdenken), which 

cannot bear the measure of any productivity, but on the contrary is considered impractical and 

delaying. It is generally believed that such suspensory thinking is uplifting in some way, and as 

a result one can easily lose ground. That's why Heidegger reminds us: „So we don't need to rise 

anywhere when we think either. It is enough to pause for what is nearby and to think about the 

nearest one, namely, what concerns each of us here and now” (Heidegger 1959, 16). If the 

contemplative thinking, as Heidegger speaks of him in Gelassenheit, is a thought that does not 

need pre-prepared objective methods, it is at the same time an essential thought. Being thinking 

is getting close to the one that is always closest to being. Calculating thinking approaches 

objects by calculating and causally assuming (on a scientific level according to the number of 

probabilities) what it is and will be with, being under these and those circumstances. On the 

contrary, being thinking approaches the hiding being by attunement of reservedness, from the 

point of view of the human will conceived by Heidegger as releasement (Gellasenheit) or non-

willing.  Guided by Gellasenheit as the new basic style of human relationship to things – as 

opposed  or an alternative to the technical relationship to things – helps us to reveal Ereignis in 

Heidegger's late thinking as well as „as the mirror-play of the fourfold (enteignende 

Vereignung). The account of the relations between “gods and humans” and “world and earth” 

in Contributions foreshadows his later thinking of the fourfold” (Geviert) of divinities and 

humans, sky and earth.  

After all that has been said here, it will not be perhaps surprising in Heidegger's own 

words that Ereignis is „as little translatable as the guiding-Greek word λόγος and the Chinese 

Tao (...) and is (...) a singulare tantum“ (Heidegger 1957, 25). In devotion and patient weakness, 

man tends to attain the highest and happiest wisdom of Tao. The Korean psychiatrist and 

philosopher Zuk-Nae Lee tried to compare the pronounceable and invisible Tao with the be-ing 

of Heidegger in the lecture Tao and the Dasein Analysis (1999, 242-252). Heidegger was 

personaly involved in the translation of Tao te ting with Paul Shih -Yi Hsiao.15  

 

Resume 

       The term appropriating event is by Heidegger the central point of his thinking of being. We 

have explored its relationship with temporality and attunement. The term appropriating event 

 
15 See Paul Shih-Yi Hsiao: Heidegger and our translation of the Tao Te Ching, in: Graham Parks (ed.): Heidegger 

and Asian Thought. University of Hawaii Press 1987, 93-101. For the Heideggers meeting with Eastern thinking 

cf. Otto Pöggeler: New ways with Heidegger. Freiburg / Munich 1992, 387-425. 
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cannot be approached as a category or a feature of being. The being itself can only predicate 

from an appropriating event. The lodging of being consists in its presentation. A thinking hidden 

in presentation stands close to time-giving. Here it is not a presentation of appearance of 

existence, but a presentation of time as such. This original time is four-dimensional: the passed 

away, the presence, descendance and simultaneity. The simultaneity stands close to the Husserl 

s vivid presence as a source of phenomenalisation. The thinking of this giving is enabled by an 

appropriating event. We have analyzed abstention and proved how attunement, a term often 

neglected in philosophical tradition, plays a prime role in thinking that does not intend to grasp 

the world in cognition, but on the contrary, to devote itself to its originating being, and to 

respond to its requirements in a thinking of non-willing or in Gelassenheit. 
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Vnímání a prožívání období pandemie koronaviru a sociální práce 

Perception and experience of the coronavirus pandemic and social work 

_______________________________________________________________ 

Štefan Medzihorský, Michal Svoboda 

 

Abstrakt 

Tato studie se věnuje změnám ve vývoji pocitů a postojů během pandemie koronaviru v České 

republice. Reflektuje také absenci sociální péče, která na rozdíl např. od zdravotní péče nebyla 

verbalizována ani respondenty výzkumu. Porovnává tři navazující výzkumy zabývající se 

první, druhou a třetí vlnou pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021. Studie se zaměřuje na 

druhou vlnu pandemie, kdy došlo oproti první vlně k velkému nárůstu počtu nemocných 

COVIDEM 19. Cílem je analyzovat vnímání a prožívání respondentů na počátku druhé vlny  

a porovnat odpovědi na vybrané výzkumné otázky dotazníku s první a třetí vlnou – obdobím 

po ukončení nouzového stavu na jaře 2021. Prezentováno také na 32. Mezinárodním 

psychologickém kongresu 2021 (Jiřištová, Medzihorský & Svoboda). Data za všechna 

zkoumaná období byla získána pomocí anonymního online dotazníku. Výzkumný vzorek za 

všechna tři období tvořil 1 189 respondentů ze dvou hlavních skupin: Studenti vysokých škol  

a Občané města Litoměřice, doplněných ve druhé vlně o zaměstnance zapojených firem. 

Výsledky byly porovnávány pomocí popisné statistiky a Pearsonova chí kvadrát testu na 1-5% 

hladině významnosti. Respondenti ve druhé vlně vykazovali mimo jiné nárůst obav o sebe  

a o své blízké. Pro období po ukončení nouzového stavu po třetí vlně byl rovněž 

charakteristický částečný nárůst obav a pocitu úzkosti. Těmito stavy se celospolečensky 

odborně nikdo nezabýval.      

                                                              

Klíčová slova: emoce, prožívání, pandemie, COVID 19, nouzový stav, sociální práce. 

 

Abstract 

This study is devoted to changes in the development of feelings and attitudes during the 

coronavirus pandemic in the Czech Republic. It also reflects the absence of social care, which 

unlike, for example, health care, was not verbalized even by the research respondents. It 

compares three follow-up studies dealing with the first, second and third wave of the 

coronavirus pandemic in 2020 and 2021. The study focuses on the second wave of the 
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pandemic, when compared to the first wave there was a large increase in the number of people 

sick with COVID-19. The aim is to analyze the perception and experience of the respondents 

at the beginning second wave and compare the answers to selected research questions of the 

questionnaire with the first and third wave – the period after the end of the state of emergency 

in spring 2021. Also presented at the 32nd International Psychological Congress 2021 

(Jiřištová, Medzihorský & Svoboda). Data for all investigated periods were obtained using an 

anonymous online questionnaire. The research sample for all three periods consisted of 1,189 

respondents from two main groups: University students and Citizens of the city of Litoměřice, 

supplemented in the second wave by employees of the involved companies. Results were 

compared using descriptive statistics and Pearson's chi-square test at the 1-5% level of 

significance. Respondents in the second wave showed, among other things, an increase in 

worries about themselves and their loved ones. The period after the end of the state of 

emergency after the third wave was also characterized by a partial increase in fear and anxiety. 

No one professionally dealt with these conditions as a whole in society. 

 

Keywords: emotions, experience, pandemic, COVID 19, state of emergency, social work. 

 

Úvod 

Studie navazuje na článek Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie 

koronaviru. Článek byl věnován výzkumu pocitů a prožívání během do té doby neznámého 

stresogenního prostředí fatální hrozby s fyzickými, psychologickými a sociálními dopady. Byl 

publikován v 8. čísle tohoto časopisu v srpnu 2020. Byly zde uvedeny výpovědi na otázky 

týkající se obav, postojů a činností, kterým se respondenti věnovali. Výzkum druhé vlny 

probíhal na jejím počátku, za významného nárůstu případů onemocnění virem COVID 19, kdy 

měla řada nemocnic prakticky vyčerpané kapacity. Sociální pracovníci byli systémově zapojeni 

do řešení této situace většinou jenom na specifických pracovištích, jako jsou domovy seniorů, 

charitativní organizace a podobně. 

První vlna pandemie koronaviru trvala v České republice od března do května 2020. 

Během ní převládal u lidí strach především z toho, že šlo o neznámou nákazu. Situaci většinou 

začali brát jako velmi vážnou až poté, co vláda zavedla restrikce a vyhlásila nouzový stav. 

Strach vyvolával především vývoj v Číně, Itálii a později v dalších zemích. Reálně však počet 

nakažených během první vlny byl v České republice nízký, dokonce jeden z nejnižších na světě. 

Když počet nakažených začal klesat, lidé se přestali bát a vláda začala během léta opatření 

značně rozvolňovat. To mělo za následek rapidní nárůst nových případů v září 2020, který začal 
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klesat až v listopadu. Na obrázku 1 je uveden trendový profil počtu nakažených osob v České 

republice od března 2020 do začátku dubna 2021. 

Na jaře 2021 došlo k prudkému poklesu případů nově nakažených, který byl způsoben 

očkováním, zvýšeným testováním a restrikcemi vlády. Toto výrazné zlepšování v lidech 

probouzelo naději a vláda začala s postupným rozvolňováním. 

 

 

 

Obrázek 1: Trendový profil laboratorně potvrzených nakažených nemocí COVID 19, zdroj: 

MZCR 2021 

 

Cíl 

Cílem této studie bylo zjistit pocity, postoje a zkušenosti respondentů v období 

aktuálního ohrožení nemocí COVID 19 během vyhlášení nouzového stavu ve 2. vlně a porovnat 

je s pocity a postoji z 1. vlny a se situací po skončení nouzového stavu – 3. vlně.      

              

Metodika výzkumu 

Výzkumy probíhaly pomocí anonymního on-line dotazníku, který pro výzkum první  

a druhé vlny pandemie koronaviru tvořilo 24 otázek, z nichž bylo 18 uzavřených otázek a 6 

otevřených otázek. Z uzavřených otázek jich 8 obsahovalo čtyřbodovou Likertovu škálu. 

Ve třetím zkoumaném období po ukončení nouzového stavu bylo přidáno 7 dodatečných 

uzavřených otázek a byly zkoumány pouze 3 otevřené otázky. Odpovědi na dotazníky z každé 

vlny byly analyzovány pomocí popisné statistiky a Pearsonovým chí kvadrát testem. Byly 

uvedeny statisticky významné závislosti na 1-5% hladině významnosti. Pearsonovým chí 

kvadrátem jsme zkoumali závislosti mezi dvěma kategoriálními proměnnými v kontingenční 

tabulce. Sloužily také k porovnání výsledků z druhé vlny s výsledky z první vlny a třetí vlny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Výzkumné soubory dat 

Výzkumný vzorek za všechna tři období tvořilo celkem 1 189 respondentů ze dvou 

skupin: Studenti vysokých škol a Občané města Litoměřice, doplněný ve druhé vlně  

o zaměstnance. 

Sběr dat pro výsledky za první vlnu proběhl na počátku této vlny na jaře 2020 (od 3. 

dubna 2020 do 10. dubna 2020). Výzkumu se zúčastnilo celkem 520 respondentů, z toho 271 

studentů vysokých škol a 249 občanů Litoměřic 

Druhým výzkumem zabývajícím se druhou vlnou pandemie koronaviru byli kromě 

Studentů a Občanů města Litoměřice zkoumány i odpovědi Zaměstnanců zapojených 

společností. Sběr dat proběhl na podzim roku 2020 (od 22. října 2020 do 4. listopadu 2020). 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 708 respondentů, z toho 175 vysokoškolských studentů, 293 

občanů Litoměřic a 240 zaměstnanců společností sdružených v České manažerské asociaci. 

Sběr dat pro třetí výzkum z období po ukončení nouzového stavu se uskutečnil na jaře roku 

2021 (od 14. dubna 2021 do 11. května 2021). Výzkumu se zde zúčastnilo celkem 201 

respondentů, z toho 129 vysokoškolských studentů a 72 občanů Litoměřic. 

 

Výsledky 

Výsledky z první vlny jsou podrobně popsány ve článku (Medzihorský; Svoboda, 

2020). V první vlně Občané i Vysokoškolští studenti nejčastěji uváděli, že v nich nouzový stav 

vyvolává především pocit, že situaci zvládnou. Obě skupiny se nejvíce obávali omezení zájmů 

a možností společenských a cestování/turistiky. Jedna respondentka uvedla: „Situace ve mně 

vyvolala řadu otázek a obav. Začala jsem se strachovat o své blízké a často přemýšlím, jaký asi 

bude život po této situaci. Uvědomila jsem si, jak svobodný život jsme žili, všechno jsme mohli, 

všichni cestovali, bylo samozřejmostí chodit do restaurací a kaváren a najednou přišla tahle 

situace, která toho najednou tolik změnila.“ Mnoho respondentů také uvedlo, že situace 

nouzového stavu přinesla prohloubení a upevnění vztahů v rodině a s partnery (především  

ve funkčních rodinách). Lidé doma trávili více času, a tak se mohli více věnovat společným 

aktivitám. Ženy u Vysokoškolských studentů i Občanů uváděly statisticky významně častěji 

než muži pocit úzkosti (P-hodnota chí kvadrát testu Vysokoškolští studenti: 0,000, P-hodnota 

chí kvadrát testu Občané: 0,025). Ženy ze skupiny Vysokoškolští studenti uváděly častěji oproti 

mužům strach z neznámého (P-hodnota chí kvadrát testu: 0,033), strach z budoucnosti  

(P-hodnota chí kvadrát testu: 0,038), obavy z existenčního ohrožení (P-hodnota chí kvadrát 

testu: 0,000), obavy ze ztráty práce včetně brigád (P-hodnota chí kvadrát testu: 0,000)  
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a z nedostatku finančních prostředků (P-hodnota chí kvadrát testu: 0,000). Ženy ze skupiny 

Občané uváděly častěji obavy z omezení zájmů a možností sportovních (P-hodnota chí kvadrát 

testu: 0,025), společenských (P-hodnota chí kvadrát testu: 0,015) a cestovatelských/turistických 

(P-hodnota chí kvadrát testu: 0,003) (Medzihorský & Svoboda, 2020). 

 

Popisná statistika druhé vlny 

Studenti vysokých škol 

1. otázka: Jakým činnostem se věnujete v současné době během druhé vlny pandemie 

koronaviru? 

Během druhé vlny se studenti vysokých škol věnovali nejvíce domácím pracím, 

surfování na internetu a sociálních sítích, aktivnímu odpočinku, odpočinku a samostudiu  

(viz Obrázek 2). Oproti první vlně se jich výrazně méně věnovalo brigádě či práci. 

 

Obrázek 2: Činnosti, kterým se studenti od vyhlášení nouzového stavu věnovali 

 

2. otázka: Co ve Vás současný stav během druhé vlny pandemie koronaviru vyvolává? 

Studenti na počátku druhé vlny nejčastěji uváděli, že v nich situace vyvolávala pocit, že 

situaci zvládnou a získání nadhledu (viz Obrázek 3). Z obav nejčastěji uváděli obavy 

z budoucnosti, z nemoci blízkých a přátel a z dalšího šíření pandemie. Nejméně se obávali své 

nemoci či smrti a nedostatku potravin a léků. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Volunteering - helping others

Brigade/work - activity with earnings from home

Brigade/work - activity with earnings outside the home

Sports, outdoor activities

Self-study

Resting

Active rest - reading a book, creative activity

Surfing the internet and social networks

Housework

Very often, intensely Often Sometimes Never
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Obrázek 3: Co nouzový stav ve studentech vyvolával 

 

3. otázka: Čeho se v současné době během druhé vlny pandemie koronaviru nejvíce obáváte? 

Studenti se nejvíce obávali omezení svých možností a zájmů společenských, 

cestovatelských a sportovních a maření osobních a studijních plánů (viz Obrázek 4). Nejméně 

se obávali ztráty práce či existenčního ohrožení. 

 

Obrázek 4: Čeho se studenti během nouzového stavu nejvíce obávali 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fear of death (own)

Concerns about food shortages

Concerns about drug shortages

Concerns about illness (own)

Concerns about lack of services

Fears of death (loved ones, friends)

Fear of the unknown

Feeling anxious - I'm afraid I don't know exactly what

Concerns about the further spread of the pandemic

Energy (to help)

Concerns about illness (loved ones, friends)

Gaining insight

Fear of the future - of what will happen

Feeling I can handle it

Definitely yes Rather yes Rather not Definitely not
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Existential threat

Job losses (including brigades)

Lack of funds

Thwarting plans (partner/family)

Thwarting study plans

Limitation of interests/opportunities (sports)

Disrupting your plans (personal)

Limitation of interests/opportunities (travel/tourism)

Limitation of interests/opportunities (social)

Definitely yes Rather yes Rather not Definitely not
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Nejčastější nálady a reakce během druhé vlny 

Většina studentů vnímala z vládních opatření jako přínosné povinné nošení roušek, 

dodržování dvoumetrového odstupu, zákaz shromažďování nad 6 osob a uzavření vysokých 

škol, vysokoškolských kolejí, středních škol, divadel a dalších kulturních akcí a restaurací  

a barů. Naopak pro většinu nepřínosnými opatřeními byla aplikace e-rouška, uzavření 

základních škol a trasování. 

Převážná část studentů uvedla, že respektuje a dodržuje opatření související s nouzovým 

stavem (57%) a 16% je vítají jako důležitou prevenci proti šíření nákazy. 14% respondentů je 

považuje za omezování svých práv. 13% se jim podřizuje jen kvůli sankcím. 

Přibližně polovina respondentů vnímala mezi svými spolužáky spíše optimistickou náladu 

(51% respondentů). 49% vnímalo mezi nimi pesimistickou náladu, 45% aktivní, akční náladu 

a 43% vnímalo rezignovanou náladu. 

Podle většiny respondentů byly nejčastějšími reakcemi blízkých vzájemná pomoc (83% 

respondentů), posílení komunikace (51% respondentů) a upevnění vztahů (50%). Nejméně 

respondentů uvedlo přerušení kontaktů (35% respondentů). Na 20% respondentů nepůsobil 

zákaz shromažďování nad 6 osob nijak výrazně. 11% respondentů s nařízením souhlasilo, 

dávalo jim smysl a vnímali ho pozitivně. Vnímali, že je to důležitý krok, bez něhož se situace 

nezlepší. 15% uvedlo, že zákaz shromažďování respektují a že to bylo nutné opatření. 18% 

nepřipadal tento zákaz efektivní. Uváděli, že to je nesmysluplné, když jsou plné obchody. 

Někteří respondenti se pozastavovali nad tím, proč právě 6 osob s tím, že to stejně nikdo 

nedodržuje. 18% studentů uvedlo, že nařízení je omezující a opatření působí špatně, smutně až 

depresivně, lidem chybí sociální kontakt. 

Většina respondentů uvedla, že je velmi znejišťují zmatené informace (85% 

respondentů), nejistá budoucnost v roce 2021 (65% respondentů), vypnutí ekonomiky, tzv. 

lockdown (60% respondentů) a nedostatek lékařů a prostředků pro nemocné (55% 

respondentů). 

Nejvíce studenty rozčilovala nesystémovost (64% respondentů), časté měnění nařízení 

(63% respondentů), špatná komunikace (58% respondentů), nárůst státního dluhu (51% 

respondentů) a nepřipravenost (51% respondentů). 

32% respondentů uvedlo, že druhou vlnu epidemie zvládají lépe, než první. Naopak 25% 

uvedlo, že ji zvládali hůře a 24% že ji zvládali stejně. 
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Sociální pracovník/pracovnice zde může zprostředkovávat lepší komunikaci významu 

užitečných opatření a smysl zapojení odborníků do zvládání epidemiologické situace. V ČR 

absentovala jejich práce se studenty a ve standardní populaci zvláště se ženami.  

 

Výběr z frekventovaných odpovědí na otevřené otázky a několik typických příkladů: 

O co respondenty nouzový stav ve 2. vlně připravil 

37% studentů uvedlo, že kvůli pandemii a souvisejícím opatřením přišli o kontakt 

s přáteli, spolužáky, partnery a s rodinou. Několik studentů těžce neslo, že nemůžou navštívit 

své prarodiče v domovech pro seniory nebo i v jejich domovech z důvodu obav o jejich zdraví. 

Dále studentům chyběly společenské akce. Oproti první vlně si studenti více stěžovali na úplnou 

ztrátu kontaktů, která už dlouho trvá. Studentům chybělo osobní setkávání se spolužáky  

a pedagogy, někteří (1. ročníky) je ani nepoznali. Část studentů uvedla, že se u nich doma 

prohloubily rodinné problémy. 

29% respondentů uvedlo, že přišli o své zájmy, mezi které nejčastěji patřily kolektivní 

sporty a další sporty jako je plavání. Respondenti se nemohli účastnit plánovaných závodů  

a soutěží. Přišli také o různé kulturní akce – hudební festivaly, výstavy, kino a divadlo. 

27% respondentů přišlo o naplánovanou dovolenou a plánované cestování. Řada 

studentů nemohla vyjet na Erasmus a účastnit se zahraničních stáží. 

2% studentům chyběla prezenční výuka, protože je podle nich živější, osobnější a lépe 

se jim diskutuje. Někteří studenti ale naopak distanční výuku chválí jako alternativní možnost, 

která by se jim v budoucnu líbila ponechat. 

19% studentů kvůli pandemii přišlo o zaměstnání, brigády či část příjmů. Někteří museli 

přerušit podnikání, protože jim situace znemožnila výkon činnosti. Jeden student uvedl: 

„Pracuji v kulturní sféře, současně hraji v několika kapelách, takže se v podstatě nemohu 

věnovat svoji práci.“ Další respondentka uvedla: „Přišla jsem o práci už v první vlně a teď jsem 

ztratila druhou práci.“ 

 

Co situace respondentům ve druhé vlně přinesla, co vyvolala, nad čím se zamysleli, uvědomili 

si, nebo udělali 

28% respondentů se díky situaci zamyslelo se nad různými otázkami. Například uváděli, 

že je důležité si užívat každý den a více si vážit svobody. Zamýšleli se nad svými budoucími 

cíli, nad tím, co je skutečně důležité, že člověk ke štěstí potřebuje málo a že je zdraví důležité. 

Jeden student uvedl: „Že si máme více vážit zdraví a obecně toho, jak se u nás v zemi máme. 
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Planeta je přehlcena vším, protože lidé chtějí stále a stále víc. Zvykli jsme si až na moc velký 

komfort, kterého se teď neradi vzdáváme.“ 

18% respondentů uvedlo, že měli více času na sebe, na samostudium a osobní rozvoj. 

Více se věnovali sportu a novým koníčkům, jako šití a pletení. Například uváděli: „Uvědomila 

jsem si, že mám na sebe více času a uvažovala jsem o jiné práci.“ „Určitě jsem se konečně 

zastavila, více přemýšlela nad rozvojem sebe sama, co chci a nechci, více čtu knihy, cvičím, 

sleduji seriály, takové ty věci, co jsem dříve nestíhala nebo si na ně nenašla čas.“ 

12% respondentů trávilo více času s rodinou, partnery a nejbližšími přáteli. 5% studentů 

mělo více času na různé činnosti, například úklid či rekonstrukci bydlení. 5% respondentů však 

situace přinesla negativní emoce, jako například obavy o zdraví, o ztrátu práce, pocit bezmoci, 

stres a depresi. 

Uvedené dva typy vyjádření tvoří pro kompetentního sociálního pracovníka prostor pro 

komparaci nejen ztrát a zisků, ale také významu hodnot a jejich etického posuzování. 

Také dle vyjádření Official International Federation of Social Workers (IFSW) 

Statements Relating to COVID-19, zahrnuje aspekty směřování sociální práce k lepšímu světu 

a etické výzvy, kterým sociální pracovníci čelí, či potřeba integrovat transformativní praktiky.  

 

Občané 

1. otázka: Jakým činnostem se věnujete v současné době během druhé vlny pandemie 

koronaviru? 

Občané se během nouzového stavu nejčastěji věnovali stejně jako studenti domácím 

pracím a surfování na internetu a sociálních sítích (viz Obrázek 5). Většina občanů se také 

věnovala své práci. 
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Obrázek 5: Činnosti, kterým se občané od vyhlášení nouzového stavu věnovali 

 

2. otázka: Co ve Vás současný stav během druhé vlny pandemie koronaviru vyvolává? 

Ve většině občanů nouzový stav stejně jako u studentů vyvolal pocit, že to zvládnou  

a získání nadhledu (viz Obrázek 6). Většina respondentů dále uvedla, že v nich situace vyvolala 

obavy o své blízké a přátele, obavy z dalšího šíření pandemie, strach z budoucnosti a obavy ze 

smrti blízkých a přátel. Naopak nejméně vyvolávala obavy z nedostatku potravin, léků a služeb 

a obavy ze své vlastní smrti. Situace v nich však vyvolávala také energii pomáhat. 

Sociální práce zde obdobně jako v porovnávání přínosů a ztrát umožňuje uplatnit 

získaný nadhled a energii k aktivaci pozitivních prosociálních postojů.  

Sociální práce čelila během pandemie jedné z největších výzev, aby pokryla urgentní 

sociální potřeby zranitelných skupin obyvatelstva. Mezinárodní organizace pro sociální práci 

mobilizovaly úsilí k řešení urgentních sociálních potřeb a demonstrovaly hodnoty, které 

disciplína sociální práce má. Publikace International Association of Schools of Social Works 

uvádějí odpovědi sociální práce na krizi ve školách, komunitách a rodinách.  
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Obrázek 6: Co nouzový stav v občanech vyvolával 

 

3. otázka: Čeho se v současné době během druhé vlny pandemie koronaviru nejvíce obáváte? 

Občané se podobně jako Vysokoškolští studenti nejvíce obávali omezení svých 

možností a zájmů společenských, cestovatelských a sportovních a maření osobních plánů  

(viz Obrázek 7). Nejméně se obávali ztráty práce či existenčního ohrožení. 

 

Obrázek 7: Čeho se občané během nouzového stavu nejvíce obávali 
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Nejčastější nálady a reakce 

Většina občanů považovala za užitečná téměř všechna opatření, která vláda vydala ke 

zpomalení pandemie koronaviru. Nejužitečnější pro ně bylo dodržování dvoumetrového 

odstupu a povinné nošení roušek. Na rozdíl od vysokoškolských studentů většina občanů 

považuje za přínosný zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Stejně jako Vysokoškolským 

studentům připadalo Občanům jako nejméně užitečné uzavření základních škol a aplikace  

e-rouška. 

56% respondentů uvedlo, že respektuje a dodržuje opatření související s nouzovým 

stavem, 25% je vítají jako důležitou prevenci proti šíření nákazy. 10% se jim podřizuje jen kvůli 

sankcím. 9% respondentů je považuje za omezování svých práv. Většina respondentů vnímalo 

mezi svými sousedy a známými spíše pesimistickou náladu (57% respondentů). 50% vnímalo 

mezi nimi rezignovanou náladu, 38% optimistickou náladu a 36% aktivní, akční náladu. 

Podle větší části občanů byly nejčastějšími reakcemi blízkých vzájemná pomoc (74% 

respondentů), posílení komunikace (53% respondentů) a upevnění vztahů (51% respondentů). 

Méně respondentů uvedlo přerušení kontaktů (43% respondentů). 57% občanů uvedlo, že zákaz 

shromažďování nad 6 osob jim nijak výrazně nevadí, někteří jsou i rádi (uvádí, že jsou 

introverti). 30% občanů s nařízením souhlasí, je potřebné. 29% respondentů toto nařízení 

respektuje protože je to nutné adekvátní opatření. 24% respondentů nepřipadá efektivní,  

(je nesmysluplné až komické). Jeden respondent uvedl: „Kdo chce, sejde se u někoho doma. 

Pokud dodržují vzdálenost a vědí o svém zdravotním stavu, není to problém.“ Pro 23% občanů 

je nařízení omezující. Opatření na ně působí špatně, smutně až depresivně, protože jim chybí 

sociální kontakt 

Většina občanů uvedla, že je velmi znejišťují zmatené informace (69% respondentů)  

a nejistá budoucnost v roce 2021 (56% respondentů). 

Občany rozčilovalo časté měnění nařízení (57% respondentů), nesystémovost (55% 

respondentů) a nárůst státního dluhu (52% respondentů). 

19% občanů uvedlo, že druhou vlnu epidemie zvládají lépe, než první. Naopak 16% 

uvedlo, že ji zvládají hůře a 32% stejně. Jeden respondent uvádí: „Je to jiné. V první vlně jsme 

hodně chodili do přírody, snažili se dělat radost babičkám. Teď mám většinu dne depresivní 

nálady a není mi dobře.“ 
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O co respondenty nouzový stav připravil 

52% občanů uvedlo, že je situace připravila o kontakt s přáteli, spolužáky a s rodinou, 

partnery a scházel jim jejich společenský život. 

48% občanů přišlo o svoji naplánovanou dovolenou a plánované cestování, turistiku a výlety. 

33% respondentů nemohlo vykonávat své zájmy, mezi které patřily především kulturní události 

a sport.  

22% občanů přišlo kvůli pandemii o zaměstnání, brigády či část příjmů. V některých 

profesích ubyly výrazně pracovní možnosti. Jedna respondentka uvádí: „Po mateřské dovolené 

hledám už 2 měsíce práci, zatím bez úspěchu. Je málo pracovních nabídek, více 

nezaměstnaných.“ Někteří respondenti uvedli, že jim situace znemožnila či omezila podnikání. 

Jeden respondent uvedl, že přišel o své klienty: „O klientelu zákazníků z celého světa, kteří 

nakupovali naše keramické zboží v našem obchodě v Praze. Zároveň i odbyt našeho zboží do 

dalších pražských obchodů. Druhá výroba – dekorací pro zábavné večírky je v tuto chvíli stejně 

zbytečná jako výroba keramických suvenýrů. Obchod v Praze není náš a musíme platit nájem.“ 

13% občanů uvedlo, že přišlo o klid, pohodu, svobodu a volný čas. Jedna respondentka 

uvedla, že přišla „O volné odpočinkové dny (postižený syn nemůže jezdit k babičce ani chodit 

do školy kvůli riziku nakažení, nemáme si kdy odpočinout).“ 6% občanů chyběla prezenční 

výuka vlastní a dětí. 

V oblasti sociální práce, uvedla IASSW v publikaci COVID-19 and Social Work 

například souhrn reportů, které poskytují národní odpovědi na krizi a věnují speciální pozornost 

odpovědím sociální práce, s cílem podpořit a postarat se o nejzranitelnější skupiny 

obyvatelstva, které mohou vyžadovat intervenci sociální práce ke zlepšení jejich životních 

podmínek. 

 

Co situace respondentům ve druhé vlně přinesla, co vyvolala, nad čím se zamysleli, uvědomili 

si, nebo udělali? 

50% občanů se zamyslelo nad různými otázkami. Respondenti uvažovali, jak je důležité 

si užívat každý den a více si vážit svobody. Občané se zamýšleli nad budoucími cíli a nad tím 

co je skutečně důležité – zdraví a rodina. Také se zamýšleli nad tím, že spousta lidí myslí jen 

na sebe a jsou proto hloupí. 22% občanům situace přinesla obavy o zdraví sebe a nejbližších,  

o ztrátu práce, o budoucnost, pocit bezmoci, strach, stres, deprese, starosti s dětmi doma, 

vyčerpanost a úzkost. 14% občanů mělo více času na sebe a na různé činnosti: úklid, 

rekonstrukce bydlení, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost, četba, více vaření a nové koníčky 
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např. běhání. Jedna respondentka uvedla: „Dala mi prostor pro sebereflexi, nový životní  

i pracovní směr. Nacházím spíše výhody.“ 10% občanů uvedlo, že trávilo více času s rodinou, 

partnery a nejbližšími přáteli 7% respondentů situace přinesla zklamání ze současné vlády. 

 

Souvislosti jednotlivých charakteristik s dalšími otázkami 

Statistickou závislost vyjádření k jednotlivým otázkám a položkám jsme testovali 

pomocí. P-hodnoty Pearsonova chí kvadrát testu. V tabulkách jsou uvedeny statisticky 

významné závislosti. Závislost s P - hodnotou nižší nebo rovnou 0,001 – závislost na 1% 

hladině významnosti a hodnota nižší nebo rovna 0,05 – závislost na 5% hladině významnosti. 

 

Studenti vysokých škol 

Podle pohlaví 

Stejně jako v první vlně ženy ze skupiny studentů vysokých škol ve druhé vlně uváděly 

statisticky významně častěji oproti mužům obavy (viz Tabulka 1, Tabulka 2). Ve druhé vlně 

pandemie koronaviru se ženy oproti mužům konkrétně obávaly budoucnosti, smrti blízkých  

a přátel, existenčního ohrožení, ztráty práce, nedostatku finančních prostředků a měly 

statisticky významně častěji pocit úzkosti. 

Tabulka 1: Chí-kvadrát závislosti Muži ze skupiny Studenti vysokých škol 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Brigáda/práce – činnost s výdělkem mimo domov 0,026 

Sport, venkovní aktivity 0,025 

Stav vyvolává získání nadhledu 0,001 

Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika) 0,048 

Nálada u okolí (spolužáků) optimistická 0,035 

 

 

Tabulka 2: Chí-kvadrát závislosti Ženy ze skupiny Studenti vysokých škol 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Domácí práce 0,005 

Pocit úzkosti – obávám se, přesně nevím čeho 0,043 

Strach z budoucnosti – z toho co bude 0,010 

Obavy ze smrti blízkých, přátel 0,041 

Obavy z existenčního ohrožení 0,004 

Obavy ze ztráty práce (včetně brigád) 0,012 

Obavy z nedostatku finančních prostředků 0,000 
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Podle věku 

Studenti vysokých škol byli rozděleni do 3 věkových skupin: do 20 let, od 21 do 25 let, 

26 let a více. Nejvíce obav vykazovala prostřední věková skupina (od 21 do 25 let), (viz Tabulka 

3). Obávala se více budoucnosti, nemoci vlastní i blízkých a přátel, dalšího šíření pandemie, 

maření svých partnerských/rodinných plánů a nedostatku finančních prostředků. 

 

Tabulka 3: Chí-kvadrát závislosti podle věku ze skupiny Studenti vysokých škol 

Činnosti a pocity Nejčastěji u 

skupiny 

Nejméně u 

skupiny 

P-hodnota Chí 

kvadrát testu 

Brigáda/práce – činnost 

s výdělkem mimo 

domov 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,026 

Brigáda/práce – činnost 

s výdělkem z domova 

26 let a více Do 20 let 0,018 

Odpočinek Do 20 let 26 let a více 0,021 

Surfování na internetu a 

sociálních sítích 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,001 

Sledování TV, rozhlasu Do 20 let 26 let a více 0,002 

Strach z budoucnosti – 

z toho co bude 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,002 

Obavy z nemoci (vlastní) Od 21 do 25 let 26 let a více 0,004 

Obavy z nemoci 

(blízkých, přátel) 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,000 

Obavy z dalšího šíření 

pandemie 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,001 

Obavy z maření svých 

plánů 

(partnerských/rodinných) 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,028 

Obavy z nedostatku 

finančních prostředků 

Od 21 do 25 let 26 let a více 0,049 

Obavy z omezení 

zájmů/možností 

(společenských) 

Do 20 let 26 let a více 0,005 

Mezi spolužáky vnímají 

vzájemnou pomoc 

26 let a více Od 21 do 25 let 0,029 

Přínosné dodržování 

dvoumetrového odstupu 

Od 21 do 25 let Do 20 let 0,003 

Přínosné trasování Od 21 do 25 let 26 let a více 0,008 

Přínosné uzavření 

základních škol 

Do 20 let 26 let a více 0,017 
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Přínosné uzavření 

středních škol 

Do 20 let 26 let a více 0,017 

Přínosné uzavření 

vysokých škol 

Do 20 let 26 let a více 0,031 

 

Výsledky porovnání podle pohlaví a věku opakovaně prokázaly, že významný podíl 

sociální práce pro standardní populaci je potřebné věnovat hlavně práci se ženami a seniory. 

 

Občané 

Podle pohlaví 

I zde uváděly ženy ze skupiny občanů, stejně jako v první vlně a jako ženy ze skupiny 

vysokoškolských studentů, oproti mužům statisticky významně častěji obavy (viz Tabulka 4, 

Tabulka 5). Konkrétně se obávaly více budoucnosti, neznámého, nemoci vlastní i blízkých  

a přátel, smrti vlastní i blízkých a přátel, existenčního ohrožení, ztráty práce včetně brigád  

a nedostatku finančních prostředků. Také měly častěji pocit úzkosti. 

 

Tabulka 4: Chí-kvadrát závislosti Muži ze skupiny Občané 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Jsem v práci 0,011 

Práce z domova 0,039 

 

 

Tabulka 5: Chí-kvadrát závislosti Ženy ze skupiny Občané 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Domácí práce 0,000 

Pocit úzkosti – obávám se, přesně nevím čeho 0,021 

Strach z neznámého 0,000 

Strach z budoucnosti – c toho, co bude 0,000 

Obavy z nemoci (vlastní) 0,006 

Obavy z nemoci (blízkých, přátel) 0,017 

Obavy ze smrti (vlastní) 0,010 

Obavy ze smrti (blízkých, přátel) 0,048 

Obavy z existenčního ohrožení 0,002 

Obavy ze ztráty práce (včetně brigád) 0,004 

Obavy z nedostatku finančních prostředků 0,000 
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Podle věku 

Občané byli rozděleni do 3 věkových skupin: od 21 do 40 let, od 41 do 60 let, 61 let  

a více. Nejvíce obav měla nejmladší skupina (od 21 do 40 let). Respondenti z této skupiny se 

obávali více budoucnosti, existenčního ohrožení, maření svých osobních a partnerských/ 

rodinných plánů a nedostatku finančních prostředků (viz Tabulka 6). Dále se více obávali 

omezení zájmů a možností společenských a sportovních. 

Tabulka 6: Chí-kvadrát závislosti podle věku ze skupiny Občané 

Činnosti a pocity Nejčastěji u 

skupiny 

Nejméně u 

skupiny 

P-hodnota Chí 

kvadrát testu 

Jsem v práci od 41 do 60 let 61 let a více 0,000 

Práce z domova od 41 do 60 let 61 let a více 0,023 

Péče o děti od 21 do 40 let 61 let a více 0,000 

Učení se s dětmi od 21 do 40 let 61 let a více 0,000 

Odpočinek 61 let a více od 41 do 60 let 0,009 

Aktivní odpočinek – 

čtení knihy, tvořivá 

činnost 

61 let a více od 21 do 40 let 0,000 

Sledování TV, rozhlasu 61 let a více od 21 do 40 let 0,013 

Strach z budoucnosti – 

z toho, co bude 

od 21 do 40 let 61 let a více 0,007 

Obavy z existenčního 

ohrožení 

od 41 do 60 let 61 let a více 0,004 

Obavy z maření svých 

plánů (osobních) 

od 21 do 40 let 61 let a více 0,040 

Obavy z maření svých 

plánů (partnerských, 

rodinných) 

od 21 do 40 let 61 let a více 0,022 

Obavy z nedostatku 

finančních prostředků 

od 21 do 40 let 61 let a více 0,001 

Obavy z omezení zájmů, 

možností (sportovních) 

od 21 do 40 let 61 let a více 0,000 

Obavy z omezení zájmů, 

možností 

(společenských) 

od 21 do 40 let 61 let a více 0,007 
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Porovnání studentů a občanů 

Více obav ve druhé vlně měli studenti než občané. Obávali se více budoucnosti, 

existenčního ohrožení, nedostatku finančních prostředků, ztráty práce včetně brigád, maření 

svých osobních plánů a omezení zájmů a možností sportovních, společenských a cestování/ 

turistiky (viz Tabulka 7, Tabulka 8). Měli také častěji pocit úzkosti. Oproti tomu občané se více 

obávali vlastní nemoci a smrti vlastní, blízkých a přátel. 

Tabulka 7: Studenti ve druhé vlně ve srovnání s občany ve druhé vlně uváděli statisticky 

významně častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Dobrovolnická činnost – pomáhání druhým 0,000 

Odpočinek 0,000 

Aktivní odpočinek – čtení knihy, tvořivá činnost 0,004 

Sport, venkovní aktivity 0,000 

Pocit úzkosti – obávám se, přesně nevím čeho 0,004 

Strach z budoucnosti – z toho, co bude 0,001 

Stav vyvolává energii pomáhat 0,025 

Obavy z existenčního ohrožení 0,027 

Obavy z maření svých plánů (osobních) 0,000 

Obavy ze ztráty práce včetně brigád 0,000 

Obavy z nedostatku finančních prostředků 0,000 

Obavy z omezení zájmů/možností (sportovních) 0,001 

Obavy z omezení zájmů/možností (společenských) 0,004 

Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika) 0,011 

Nálada u okolí (spolužáků) optimistická 0,004 

Vzájemná pomoc (mezi spolužáky) 0,019 

 
Tabulka 8: Občané ve druhé vlně ve srovnání se studenty ve druhé vlně uváděli statisticky 

významně častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Brigáda/práce – činnost s výdělkem mimo domov 0,004 

Obavy z nemoci (vlastní) 0,000 

Obavy ze smrti (vlastní) 0,000 

Obavy ze smrti (blízkých, přátel) 0,026 

Přínosné dodržování dvoumetrového odstupu 0,008 

Přínosné trasování 0,005 

Přínosná aplikace e-rouška 0,001 

Přínosné uzavření restaurací a barů 0,004 

Přínosné uzavření vnitřních sportovišť a bazénů 0,001 

Přínosný zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti 0,001 
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Porovnání období mezi sebou 

Studenti vysokých škol 

Studenti v první vlně vnímali více upevnění vztahů a posílení komunikace mezi 

spolužáky (viz Tabulka 9, Tabulka 10). Častěji také uváděli, že mají pocit, že to zvládnou.  

U svých spolužáků však vnímali pesimistickou náladu. 

Ve druhé vlně studenti uváděli statisticky významně častěji obavy z vlastní smrti, 

existenčního ohrožení a maření svých partnerských a rodinných plánů. Pociťovali také více 

pocit úzkosti. 

 

Tabulka 9: Studenti v první vlně ve srovnání s druhou vlnou uváděli statisticky významně častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Surfování po internetu a sociálních sítích 0,004 

Pocit, že to zvládnu 0,021 

Vnímají pesimistickou náladu u svých spolužáků 0,003 

Vnímají upevnění vztahů mezi spolužáky 0,040 

Vnímají posílení komunikace mezi spolužáky 0,006 

 
Tabulka 10: Studenti ve druhé vlně ve srovnání s první vlnou uváděli statisticky významně 

častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Brigáda/práce – činnost s výdělkem mimo domov 0,000 

Odpočinek 0,000 

Pocit úzkosti – obávám se, přesně nevím čeho 0,001 

Obavy ze smrti (vlastní) 0,029 

Obavy z existenčního ohrožení 0,005 

Obavy z maření svých plánů (partnerských/rodinných) 0,000 

 

Studenti ve druhé vlně měli oproti období po ukončení nouzového stavu více obavy 

z budoucnosti a více odpočívali (viz Tabulka 11, Tabulka 12). Po ukončení nouzového stavu 

měli překvapivě více obavy z vlastní smrti a ze smrti blízkých a přátel. Ve svém okolí vnímali 

spíše pesimistickou náladu a přerušení kontaktů. 

Tabulka 11: Studenti v druhé vlně ve srovnání se stavem po ukončení třetí vlny uváděli 

statisticky významně častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Odpočinek 0,010 

Obavy z budoucnosti 0,039 



1138 
 

Tabulka 12: Studenti po ukončení třetí vlny ve srovnání se druhou vlnou uváděli statisticky 

významně častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Obavy z vlastní smrti 0,002 

Obavy ze smrti blízkých a přátel 0,038 

Ve svém okolí vnímali méně optimistickou náladu 0,025 

Ve svém okolí vnímali více pesimistickou náladu 0,029 

Přerušení kontaktů 0,040 

 

Občané 

Občané v první vlně u ve svém okolí více vnímali optimistickou a aktivní náladu a také 

upevnění vztahů, posílení komunikace a vzájemnou pomoc (viz Tabulka 13, Tabulka 14). 

Věnovali se také více dobrovolnické činnosti. 

Oproti tomu ve druhé vlně ve svém okolí vnímali více rezignovanou a pesimistickou 

náladu a přerušení kontaktů. 

 

Tabulka 13: Občané v první vlně ve srovnání s druhou vlnou uváděli statisticky významně 

častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Dobrovolnická činnost, pomáhání druhým 0,002 

Sledování TV, rozhlasu 0,019 

Energii (pomáhat) 0,002 

Optimistická nálada u blízkých, sousedů  

a spolupracovníků 

0,000 

Aktivní, akční nálada u blízkých, sousedů  

a spolupracovníků 

0,000 

Upevnění vztahů mezi blízkými, sousedy  

a spolupracovníky 

0,001 

Posílení komunikace mezi blízkými, sousedy  

a spolupracovníky 

0,001 

Vzájemná pomoc mezi blízkými, sousedy  

a spolupracovníky 

0,000 
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Tabulka 14: Občané ve druhé vlně ve srovnání s první vlnou uváděli statisticky významně 

častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Jsem v práci 0,000 

Rezignovaná nálada u blízkých, sousedů  

a spolupracovníků 

0,000 

Pesimistická nálada u blízkých, sousedů  

a spolupracovníků 

0,000 

Přerušení kontaktů mezi blízkými, sousedy  

a spolupracovníky 

0,013 

Nepovažují informace ze strany vlády za dostatečné 0,000 

 

Občané po ukončení třetí vlny více uváděli pocit úzkosti, maření svých osobních plánů 

a omezení zájmů/možností (společenských), cestování/turistiky (viz Tabulka 15). 

Tabulka 15: Občané po třetí vlně ve srovnání se druhou vlnou uváděli statisticky významně 

častěji 

Činnosti a pocity P-hodnota Chí kvadrát testu 

Jsme v práci 0,000 

Pocit úzkosti 0,003 

Maření svých osobních plánů 0,043 

Obavy z omezení zájmů/možností (společenských) 0,015 

Obavy z omezení zájmů/možností (cestování/turistika) 0,000 

 

 

Celkové shrnutí 

Ve druhé vlně bylo pomocí chí kvadrát testu opět jako v první vlně zjištěno, že ženy 

měly statisticky více obav než muži, což bylo prokázáno mezi studenty, občany i zaměstnanci 

firem. To odpovídá i národnímu výzkumu mentální úzkosti ve Spojených státech, kde ženský 

rod tvoří rizikový faktor při předpovídání duševní tísně (Holingue, Klab & Riehm et al., 2020). 

Obavy z budoucnosti, nedostatku finančních prostředků, narušování plánů (osobních, 

partnerských a rodinných) a omezování zájmů a příležitostí (sportovních a sociálních) měli 

většinou lidé ve věku 21 až 40 let a nejméně lidé starší než 61 let. 

Vysokoškolští studenti měli oproti občanům a zaměstnancům vybraných firem více 

obav, konkrétně z maření svých osobních plánů, omezení sportovních a společenských. Oproti 

občanům i zaměstnancům měli studenti překvapivě více obav i ze ztráty práce či brigády  

a nedostatku finančních prostředků. Na rozdíl od občanů uváděli častěji pocit úzkosti. 

Na rozdíl od občanů se studenti více věnovali dobrovolnické činnosti, sportu  

a aktivnímu odpočinku. 
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Občané měli oproti studentům více obav z vlastní nemoci a smrti a ze smrti svých 

blízkých a přátel. Na rozdíl od studentů viděli větší přínos ve vládních opatřeních, jako bylo 

uzavření restaurací a barů, uzavření sportovišť a zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. 

V první vlně občané, stejně jako studenti, vnímali větší posilování vztahů a posilování 

komunikace se svými blízkými, sousedy a spolupracovníky. Občané se více zapojili do 

dobrovolnictví a měli více energie pomáhat. Občané dále vnímali ve svém okolí optimističtější 

a aktivnější náladu.  

Naopak ve druhé vlně si občané ve svém okolí více uvědomovali přerušení kontaktů  

a pesimistickou a rezignovanou náladu. 

Při srovnání první a druhé vlny pomocí Pearsonova chí kvadrát testu jsme u studentů 

zjistili, že Studenti v první vlně vnímali větší posilování vztahů a komunikace mezi spolužáky. 

Oproti tomu studenti ve druhé vlně měli častěji pocit úzkosti a obavy ze smrti, existenčního 

ohrožení a narušení jejich plánů partnerských či rodinných. Při podrobnějším zkoumání, bylo 

zjištěno, že zvýšený nárůst pocitů úzkosti zde byl zaznamenán hlavně u žen. 

V první a druhé vlně pandemie koronaviru i v období po ukončení 3. vlny na jaře 2021 

respondenti nejčastěji uváděli, že jim situace vzala sociální kontakty s přáteli a rodinou. Matky 

často zůstávaly doma s malými dětmi a chyběly jim běžné kontakty. Starší lidé si připadali 

osamělí, protože je rodina z obav, aby své rodiče nebo prarodiče nakazili, nenavštěvovala  

a neměli si tak s kým popovídat. Oproti první vlně si studenti více stěžovali na úplnou ztrátu 

kontaktů, která už dlouhodobě trvá. Studentům chybělo osobní setkávání se spolužáky  

a pedagogy, někteří v prvních ročnících je osobně ani nepoznali. Dále z nich velká část přišla  

o zaplacené dovolené a plánované cestování. Studenti také přišli o možnost vyjet na zahraniční 

studijní pobyty. 

Studentům chyběla i prezenční výuka. Také rodiče by raději posílali děti do školy než 

s nimi být doma a dohánět s nimi látku. Celkově pandemie respondenty připravila i o vykoná-

vání některých jejich koníčků, sportů a navštěvování kulturních akcí. Řada respondentů během 

pandemie ztratila práci nebo přišla o část svých příjmů. Upozorňovali i na to, že je kvůli situaci 

obtížnější si najít novou práci. 

Situace přinesla i některá pozitiva. Řada respondentů se zamyslela nad tím, co je opravdu 

důležité, nad svým životním stylem, vzděláváním a tím, co chtějí v budoucnu dělat.  

Respondenti měli více času na sebe, a tak se mohli věnovat osobnímu rozvoji, 

samostudiu a dalším aktivitám. Respondenti trávili více času doma se svou rodinou a partnery, 

což u mnoha upevnilo jejich vztahy. Lidé si během pandemie více pomáhali, hlavně na jejím 

počátku během první vlny.  
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Zajímavé je, že emoce jsou v době po ukončení nouzového stavu po třetí vlně na jaře 

2021, oproti druhé vlně více pesimistické, i když situace byla znatelně lepší, začalo se očkovat 

a rozvolňovat. Je tedy třeba věnovat psychickému zdraví značnou pozornost i po zlepšení 

situace, výrazně i u studentů, kteří uváděli vysoký nárůst pocitu úzkosti. 

 

Diskuze 

Lze diskutovat záměr zachytit a fixovat vnímání a prožívání ve fázi  úvodní postupné 

adaptace na mimořádnou situaci v první vlně, kdy vyhlídky dalšího vývoje a postupu protivirových 

opatření nebylo možné předvídat. Nebyly tím dány předpoklady, ani dostatek času pro následnou 

homeostázu ve změněných podmínkách (por. Joshi, 2006). Skutečností však je, že ještě 

neexistovala představa o dalším průběhu epidemie a o následujících vlnách.       

Ve všech třech výzkumech bylo u žen ze skupiny Vysokoškolských studentů i Občanů 

zaznamenáno více obav. To odpovídá i národnímu výzkumu mentální úzkosti ve Spojených 

státech, kde ženský rod tvoří rizikový faktor při předpovídání duševní tísně (Holingue et al., 2020). 

Ženy častěji také odpovídaly, že se učí doma s dětmi a starají se o domácnost. 

       Oproti první vlně byl zaznamenán výrazný nárůst obav. Tento nárůst však pokračoval  

a ještě vyšší nárůst byl zaznamenán i ve třetím výzkumu, který mapoval situaci po ukončení 

nouzového stavu po třetí vlně, na jaře 2021 Znamená to, že obavy přetrvávaly i po zlepšujícím se 

vývoji v počtu nakažených a možnosti očkování proti nemoci COVID 19. Je tedy třeba věnovat 

psychickému zdraví značnou pozornost, především u občanů, kteří také pociťovali nárůst úzkosti. 

Lze uvažovat i nad možností kumulativního efektu a jeho promítnutím do celkového 

nastavení a prožívání další zátěže a faktické ohrožení zdraví a životů žen samotných. Také 

ohrožení jejich dětí a nejbližších, kteří tvoří jejich zázemí. Zvyšuje se tak riziko přechodu ze stavu 

vyčerpání do dalších fází obecně adaptačního syndromu (Greenberg, 2012; Selye, 1936). 

Uvedené skutečnosti vyžadují přiipravenost pro preventivní působení pracovníků 

pomáhajících profesí a také kooperaci  všech plánovaně zaangažovanýh složek zdravotníků, 

psychologů a sociálních pracovníků. 

Lze očekávat, že anticipace dalšího střetu se škodlivými vlivy na základě zkušeností první 

a druhé vlny pandemie konronaviru a období po třetí vlně se může projevit zvýšeným psychickým 

stresem v případě další vlny pandemie (Lazarus, 2006). Koordinovaná účast odborných 

pracovníků a kompententních pracovišť, jak psychologických, tak psychoterapeutických, 

poradenstských, sociálních, vč. charitativních a ostatních, může být součástí účinného zvládání  

i případného opakování epidemické situace v budoucnu. 
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Závěr 

Lze konstatovat, že kvalita života se během pandmie zhoršila z důvodu obav o zdraví své 

a blízkých a obav z nedostatku léků, potravin a finančních prostředků. Kvůli omezení kontaktů 

lidé nemohli vídat své známé, navštěvovat kulturní aktivity a provádět mnohé sporty. Tyto obavy 

se projevily signifikantně významně především u žen. Respondenti však na druhé straně uváděli, 

že měli více času na sebe a svoji rodinu. Jiné výzkumy uvádějí, že k tomu docházelo především 

ve funkčních rodinách. Postupný nárůst v obav v jednotlivých zkoumaných obdobích byl 

zaznamenán u Vysokoškolských studentů i Občanů. Obavy překvapivě po ukončení třetí vlny 

mírně narostly, oproti stavu první i druhé vlny pandemie koronaviru. Z toho vyplývá, že obavy  

u občanů i při rozvolňování přetrvávají a může jít o dlouhodobý stav, na který by se měli 

psychologové a sociální pracovníci zaměřit jak kurativně, tak preventivně. 
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Use of Autonomous Systems in Military Operations 

Využití autonomních systémů ve vojenských operacích 

________________________________________________________________ 

Vladimír Thurzo 

Abstract 

The development of robots for military purposes is progressing in leaps and bounds. 

Protagonists of their expansion and deployment in real military operations argue mainly for 

reduced demands on the number and training of human combatants and for greater efficiency 

in combat operations. However, less emphasis is placed on the important and complex issues 

involved. In particular, we are concerned about the inability of robots to make decisions in the 

same way as humans. A machine is not a human, and therefore simulating human behaviour is 

not human behaviour. A machine cannot think in terms of human value categories such as 

reward and punishment, and therefore cannot make human-like decisions and be held 

accountable for its decisions. Therefore, lethal autonomous systems (LAWSs) should be banned 

as a matter of principle. 

 

Keywords: Lethal autonomous weapon systems (LAWS), fear of killing and fear of being 

killed, decision to kill, responsibility of killing, proportionality rule. 

 

Abstrakt 

Vývoj robotov pre vojenské účely napreduje obrovskými krokmi. Protagonisti ich rozšírenia 

a nasadenia v reálnych vojenských operáciách argumentujú najmä znížením nárokov na počet 

a výcvik ľudských bojovníkov a vyššou účinnosťou v bojových operáciách. Menší dôraz sa 

však dáva na dôležité a zložité otázky s tým spojené. Ide najmä o neschopnosť robotov 

rozhodovať sa tak, ako človek. Stroj nie je človek a preto simulovanie ľudského správania nie 

je ľudským správaním. Stroj nedokáže uvažovať v intenciách ľudských hodnotových kategórií 

ako je odmena a trest a preto sa nemôže rozhodovať ako človeka a niesť za svoje rozhodnutia 

zodpovednosť. Preto by smrtiace autonómne systémy (LAWS) mali byť z princípu zakázané. 
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Kľúčové slová: Smrtiace autonómne zbraňové systémy (LAWS), strach zo zabitia a strach byť 

zabitý, rozhodnutie zabíjať, zodpovednosť za zabíjanie, pravidlo proporcionality. 

 

Introduction 

David Grossman, founder and CEO of LiveCapital and senior manager at IBM, tells 

how sometime around 1980 he was invited to serve on a committee of academic intellectuals 

to advise the military on how to use robotics and artificial intelligence in warfare. The meeting 

opened spectacularly with the American general portraying a glorious future of a fully 

automated and robotic army: electronic chips and sensors on every soldier monitoring his vital 

signs, satellites and robotic helicopters, robotic surgeons to help the wounded, an automated 

system to collect all the reports, and an artificial intelligence system for automatic assessment. 

“Everything will be completely automated!“ proclaimed the general, “This is the battlefield of 

the future!“ After the lecture, at lunch, David Grossman and other colleagues sat down with the 

general and asked him: „General, the vision you just presented to us this morning is stunning. 

You could give us an example of a small first step we could take right now. For example, can 

you describe the current problem that the military has today?“ The general paused for a moment 

and then continued: „Convoys. Hundreds of convoys leave bases all over the country every 

weekend, and each one has about a hundred trucks. The driver of the first truck has the map and 

everyone else has to follow him. They know that if they get lost, they have to wait for someone 

to come and direct them. But they don't stop. Someone always gets lost and takes the rest of the 

convoy to a completely different place. It happens all the time and it drives us crazy!“ “But“, 

asked one of the professors, „if they cannot see the truck in front, why does not the soldier use 

his radio to ask where the front of the convoy is?“ The general replied: „Army trucks don't have 

radios. The space occupied by the radio serves better as a place for a pistol, and besides, the 

radios would be stolen and sold on the black market; the enemy could listen to our radio 

communications and send us false messages.“ David Grossman concludes his narrative, „So 

the army envisions a fully automated battlefield with technology that is still a pipe dream and 

infinitely beyond radio technology, and yet it doesn't even have radios. Absurd. It doesn't raise 

much confidence in military commanders.“ The final report of the meeting was tentatively titled 

"Using Artificial Intelligence and Robotics to Improve Battlefield Conditions.“16  

 
16 Grossman, D. DARPA is pursuing what it calls transhumanism, which is essentially automated robot soldiers 

and automated weapons. Retrieved from: https://qr.ae/pv5etd 

https://qr.ae/pv5etd
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This took place around 1980. Since then, of course, many things have changed. Convoy 

drivers certainly have not only radios, but much more sophisticated systems for communicating 

and coordinating with each other. This introduction by David Grossman is certainly not 

intended to give the impression that the subject of the application of military robots is a utopia 

and a waste of time because, in reality the military, even by all accounts the most advanced in 

the world, cannot cope with an elementary problem. 

 

The main problem of the war is always a man 

Futurist writers and Hollywood filmmakers have long predicted cyborgs, robocops, and 

robotic soldiers armed with sophisticated weapons and artificial intelligence. However, the 

importance of designing and constructing military robots does not follow from these 

predictions. The driving force behind their development and the earliest possible deployment 

is the effort to increase the effectiveness of combat operations and, in particular, to reduce 

human casualties and the associated economic concerns. This is the so-called “body bag count 

reduction” criterion. Cynical as this statement may sound, it reflects military thinking.17 In 

military operations, which also currently have a great deal of media coverage, one of the crucial 

pieces of information that moves society is the number of casualties on the home side. Even the 

number of civilian casualties on the “other side” is not as politically sensitive issue as the 

number of military casualties on the “home side”. Every deployed soldier, especially in the case 

of a professional army, is of high value. However, his declared value lies not so much in the 

value of life, which would be based on human dignity, as in other realities: 

a) The training of a specialized professional soldier is an extremely humanly demanding 

and costly process. If defence spending increasingly exceeds tax revenues, cost-cutting by 

taking “expensive people” out of circulation will prove inevitable. There are still many people 

present in the “kill chain”, and their gradual phasing them out in favour of cheap and replaceable 

robots may appear to be an acute need.18 

b) Not only economic, but also social pressures are increasing for autonomous war 

robots with effective lethality to be deployed on all potential battlefields; and they will be 

impossible to suppress. In the United States, since the Vietnam War, the policy of reducing the 

'body bag count' has been a major impediment to military action. Without bodies returning 

 
17 However, reducing the “body bag count“ also has the opposite effect and means fewer disincentives to start 

a war. 
18 (Selmer & Joshua, 2011, p. 87) 
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home, citizens will be far less interested in actions abroad. At most, in terms of the expense to 

the taxpayer.19 

c) Every fallen soldier is the son of specific parents who have a circle of relatives and 

friends. These are all potential voters of the ruling party that is currently in power and can 

effectively influence other potential voters, for example, through emotional appearances on 

television. Human casualties always count towards the failures of the one waging war, 

especially when it is not in defence of one's own country. 

Military use is a major driver of research and development in the field of robotics, 

especially in the United States. The media interest given to military robots is certainly greater 

than that given to factory robots, which tend to appeal only to specific audiences in a given 

field, and to robots used in the service sector, which, although rapidly evolving, represent only 

a tiny fraction of the expenditure spent on military robots. Of course, not all military robots are 

killing machines, and many are designed to save lives by moving into potentially dangerous 

zones in front of or instead of human soldiers, as well as by rescuing injured personnel. Yet, 

what raises fundamental ethical questions are military lethal robots (LAWS).20 

Supporters of LAWS see many advantages to their deployment in combat operations, 

which could be summarized as follows: 

• in particular, the aforementioned smaller number of soldiers and the associated lower loss 

of life, 

• higher “efficiency” of the robot compared to the soldier, 

• extension of the battlefield to areas where troops can only enter with difficulty or not at all, 

• replacing soldiers in “dull“, dirty, or dangerous operations, 

• faster pace of progress and absence of fatigue, 

• great versatility compared to more narrowly specialized soldiers, 

• great adaptability in the case of robots that are controlled by artificial intelligence.21 

Let us look in more detail at some of these aspects, which raise questions and have their 

own serious moral and psychological implications. 

 
19 (Sharkey, 2011), p. 120. 
20 LAWS – Lethal autonomous weapon systems, or just AWS. 
21 (Šantavý, 2022, pp. 122-126). 
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Robots “standing in“ for human warriors 

Robots are fundamentally changing the way wars are fought, in particular, by remotely 

“standing in“ for human warriors. Weapons at a distance not only lead to more efficient killing 

technology, but in particular circumvent two fundamental obstacles that combatants must face: 

the fear of being killed and the aversion to killing. According to Daddis (2004), fear is one of 

the greatest obstacles to a soldier's effectiveness in combat.22 

Army historian and war veteran General Marshall conducted numerous interviews with 

American soldiers after actions on Pacific and European battlefields during World War II and 

concluded that only about 15 to 20% of soldiers were able or willing to shoot. This means that 

about 80% of U.S. infantry in World War II either did not shoot when they saw enemy soldiers 

or shot over their heads.23 There has been harsh criticism of Marshall's research methods. His 

percentage results may not be entirely correct, but the gist of his conclusions, that many soldiers 

are unwilling to kill, has won general support from other analyses of historical battles. Indeed, 

other authors have also reached the same conclusions that the number of hits in historically 

documented battles shows that many soldiers were not prepared to fire on the enemy, even 

when he was close, in sight, and within range. 

Fear of killing in particular, more than fear of being killed, has been shown to be the 

most common cause of individual failure in combat. At the most crucial moment of combat, the 

soldier was becoming a reservation in conscience of himself. After the information became 

public in 1947, the U.S. Army realized it had a serious problem. It immediately began to rework 

its training regime in order to increase the shoot/kill ratio. New recruits practiced killing 

endlessly, shooting targets that not only resembled humans but that fell backwards when hit, 

just like a human. What soldiers were primarily taught was the ability to shoot reflexively and 

instantly, to desensitize themselves to the act of killing until it became an automatic response. 

The question is how does it affect the human psyche if a person becomes an automaton for 

killing? New training techniques and tactics have led to dramatic changes in results. A few 

years after his study was published, General Marshall was sent to the Korean War and found 

that this time as many as 55% of the infantrymen successfully shot. In Vietnam, the ratio of fire 

was almost 90%. Thus, the Army succeeded in turning the most personal moral problem into 

an impersonal reflex.24 

 
22 (Daddis, 2004). 
23 Marshall, S. L. A. Men against Fire: The Problem of Battle Command (First published by William Morrow & 

Company, 1947). Norman: University of Oklahoma Press, 2000. 
24 (Lokhorst & van den Hoven, 2011, p. 147). 
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The above research shows that the most important, but also the weakest link in war is 

the human being. The man who fails at the decisive moment, when not only his life, but also 

the lives of his comrades and the success of the whole action are at stake. It turns out that, in 

the end, the most successful weapons are the long-range ones. The greater the distance from the 

targets, the greater their effectiveness. If one looks at the matter only in terms of effectiveness, 

and most of the time this is the main, if not the only, criterion, these data speak clearly in favour 

of the deployment of military robots in military conflicts.25 

As we have already mentioned, most of the robots currently deployed are not killers. 

Robots are mainly deployed for dull and dangerous tasks, such as disrupting or detonating 

explosive devices, monitoring dangerous environments such as caves and buildings that may 

be housing insurgents. Underground bombs are among the most common killers, and robots are 

used to detect them, just as they are used to search cars or find suspicious objects. Robots have 

saved the lives of many soldiers. 

 

The inability of robots to make decisions and discriminate 

However, huge funds are currently being spent and plans are underway to take humans 

out of the “kill loop“ so that robots can operate autonomously, locating their own targets, and 

destroying them without human intervention. A completely new situation is emerging with the 

massive expansion of military unmanned aircraft, drones. There is little talk about it, but even 

in the current Russian-Ukrainian war, drones are one of the essential parts of the armament, 

important for the success of operations. The CIA, for example, has its own air force and uses 

them for its covert operations in Somalia, Yemen, Afghanistan, and Pakistan.26 For the user, 

the “advantage“ of these weapons is that operators sit behind “game consoles“ and decide when 

to use lethal force. Sometimes they have to decide very quickly, almost instinctively. Drones 

can be in virtually continuous operation and pilots can take a break from “combat“ at any time, 

or even go home to have dinner with the kids. Moreover, the secrecy of operations and the lack 

of publicly available information give states a de facto, and at the same time impermissible, 

license to kill. 

 
25 Nowadays, so many robots are being deployed in the Middle East conflict zones that it is difficult to get an 

accurate estimate of their numbers. Just the figures for ground robots range from 6,000 to 12,000. In 2004, there 

were said to be only 150. 
26 The legality of such attacks was questioned at the UN General Assembly meeting in October 2009 by Philip 

Alston, UN Special reporter on extrajudicial killings. He made a request for a legal justification from the US as to 

how the CIA is responsible for the targets that they are killing. The United States rejected this request, claiming 

that these were covert operations. However, there are no independent means of determining how these decisions 

are being made. 
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The main vision of United States Air Forces for the next fifty years is positioned to 

harness increasingly automated, modular, and sustainable UAS resulting in leaner, more 

adaptable, and tailorable forces that maximize the effectiveness of 21st century airpower.  

According to USAF Headquarters, today the role of technology is changing from supporting to 

fully participating with humans in each step of the process. Increasingly humans will no longer 

be “in the loop” but rather “on the loop” – monitoring the execution of certain decisions. At the 

same time, advances in artificial intelligence will enable systems to make combat decisions and 

act within legal and policy constraints without necessarily requiring human input.27 

Thus, it is about the development and extension of autonomous military robots that will 

be able to decide who, where, and when to kill, without human involvement. Currently, there 

are no international guidelines or even discussions on the use of autonomous robots in the 

military. The main ethical problems arise because no autonomous robots or artificial 

intelligence systems have the necessary characteristics to distinguish between combatants and 

innocents. 

The ability to make decisions and then to assign responsibility to someone is absolutely 

essential to the laws of war and warfare. But who would be assigned responsibility in the case 

of autonomous robots? Manufacturers,  programmers, the designers? That is hardly likely. A 

computer can calculate any procedure that can be written in a programming language. It would 

be possible to give the computer an instruction like “if it is a civilian, don't shoot“. This could 

perhaps be effective if there was a way to give the computer a precise definition of “civilian“. 

The current distinction between civilian and non-civilian targets is based on the 

definitions in the Second and Third Geneva Conventions. However, the definition of civilian 

subject and civilian population is very general and is based on a description of who civilian 

subjects are not. The Convention states that „in case of doubt whether a person is a civilian, that 

person shall be considered to be a civilian”, but we cannot imagine well enough how that doubt 

would be evaluated in practice by a machine to remain a sufficiently effective weapon system.28 

It is possible that in order to protect itself or its human comrades, it would act “in case of doubt” 

in a manner contrary to that required by the conventions in force to date. 

There are many circumstances in modern warfare in which it is extremely difficult, if 

not impossible, to fully protect non-combatants. For example, in an attack on a warship, some 

 
27 (Headquarters of United States Air Force, 2009, p. 41). 
28 To give an example, somewhere in the Middle East a soldier enters a suspicious house and is confronted with 

the sight of two boys aged fourteen and fifteen holding assault rifles in their hands. By the civilian population's 

definition, these boys should be assessed as non-civilian targets. In doing so, they could be children who are 

“playing“ even though they are holding real guns, which is not unusual in these parts. 
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non-combatants, such as chaplains and medical personnel, may inevitably be killed. Similarly, 

it is difficult to protect innocents when high explosives are used in the vicinity of civilians or 

when missiles are misdirected. The principle of proportionality is used to justify the legitimacy 

of deploying a particular type of weapon, which „requires that the anticipated loss of life and 

damage to property incidental to attacks should not be excessive in relation to the concrete and 

direct military advantage expected to be gained.” Proportionality and discrimination require 

combatants not only to minimize the harm to noncombatants but also to make positive 

commitments to preserve noncombatant lives by limiting the damage they do and to assume 

additional risk to minimize potential harm. In conventional operations, proportionality is 

usually calculated in simple utilitarian terms: civilian lives and property lost versus enemy 

destroyed and military advantage gained.29 

In the heat of battle, both principles, decision-making, and proportionality, can be 

problematic, although their violation requires accountability and can lead to war crimes trials. 

Despite the impossibility of proportionally correct calculations, military commanders in war 

have a political mandate to make such decisions almost daily. Commanders must consider the 

circumstances before making a decision, but ultimately it will come down to a subjective 

yardstick. Obviously, the extreme annihilation of an entire city to eliminate even the most 

valuable target, say Osama bin Laden, is not an option. Therefore, there must be some 

subjective estimates of how many innocent people killed equals the military value of 

successfully completing a given mission. Yes, people make mistakes and can act unethically, 

but they can also be responsible. Who is to be held accountable for fatal mishaps of a robot? 

Robotic weapons that might violate both principles, proportionality and good decision making, 

cannot be held accountable for their decisions. An inanimate object cannot be punished.30 

The problem with being held accountable is that there is no sanction and its applicability. 

We could simply turn the robot off, but it would not care any more about that than the 

refrigerator we use at home would care. Noel Sharkey wryly observes: „Imagine telling your 

washing machine that if it does not remove stains properly, you will break its door off. Would 

you expect that to have any impact on its behavior?“31 This is perhaps a too simple example, 

but illustrative enough to realise that if something behaves like a human in some area of real 

life, it does not mean that it is human and acts like a human. Machines do not understand terms 

like punishment and reward, these are purely human categories that presuppose a conscience, 

 
29 (Petraeus & Amos, 2006, pp. 7-6). 
30 (Sharkey, 2011), p. 117. 
31 (Sharkey, 2011), p. 124. 
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or some similar internal mechanism, whatever we call it. It is a serious question whether 

responsibility can be claimed for something that does not understand the terms duty, reward, 

and punishment? Is there even a practical mechanism for evaluating responsibility without these 

concepts? 

Mostly we believe that understanding how people solve problems in a complex social 

space, in an ethically defined way, is a useful starting point for constructing a robot that could 

similarly navigate that space. However, this assumption is by no means self-evident. In specific 

domains, such as playing chess, people have constructed systems that exceed human abilities, 

but these systems act quite differently than we humans do. Thus, it is not self-evident that 

achieving (or exceeding) human-level capabilities can be done by modelling certain human 

cognitive abilities. It is not even enough to take human cognitive agency as a basic guide.32 

A robot cannot feel anger or a desire for revenge, nor compassion, empathy, or remorse. 

And so the fundamental question remains unanswered: how can a subject make a decision on a 

matter as serious as life and death? Without answering this question, as interesting as it sounds, 

one can hardly support the use of military robots other than those that have an auxiliary function 

and protect rather than kill humans. 

 

Conclusion 

While there are many issues to be raised in using LAWS, we think that the most important 

question is: should the decision to take a human life be relinquished to a machine? This question 

is often overlooked in favour of technical questions, operational questions of command, or some 

legal questions. We argue that the answer to this fundamental question must be “no”. A military 

robot treats a human as an object, instead of as a person with inherent dignity. A machine can 

only mimic moral actions, it cannot be moral. A machine run by a program has no human 

emotions, no feelings about the seriousness of killing a human.  Using such a robot would be a 

violation of military honour. It is possible that LAWS would influence future military strategy 

in such a way that it would lead to an easier subjugation of weak states by larger and richer 

states that invest huge resources in their development. At the same time, through the 

disengagement from killing, they would lead to less public pressure to prevent military 

conflicts. Therefore, we are of the opinion that the use of LAWS in combat operations should 

be banned. 

 
32 (Guarini & Bello, 2011, p. 135). 
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Employee material liability for entrusted property as a legal institution  

in Polish labour law – any legal protection for the employee or merely  

an invisible trap serving the interests of the employer? 

A study against a comparative legal background  

 

Hmotná odpovědnost zaměstnance za svěřený majetek jako právní institut 

v polském pracovním právu – právní ochrana zaměstnance nebo jen 

neviditelná past sloužící zájmům zaměstnavatele? 

Studie na srovnávacím právním pozadí 

___________________________________________________________________________ 

Szymon Kondziela 

 

Abstract 

The purpose of this article is to discuss the legal institution of employee material liability for 

entrusted property in Polish labour law, to present the formal prerequisites for the occurrence 

of such liability, the current case law in this matter and the manner in which an employee may 

free himself from bearing such liability. The author discusses the issue against the legal and 

comparative background of the German and Italian legal systems. The considerations also 

include drawing attention to the threats posed by the current shape of the regulation of material 

liability for entrusted property in Polish labour law. At the end of the article, the author presents 

de lege ferenda postulates for the Polish legislator in the context of the legal issue discussed in 

the article. 

 

Keywords: material liability, entrusted property, employee, employer. compensation, 

negligence, proof.  

 

Abstrakt 

Účelem tohoto článku je probrat právní institut hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřený 

majetek v polském pracovním právu, představit formální předpoklady vzniku takové 

odpovědnosti, aktuální judikaturu v této věci a způsob, jak se může zaměstnanec zprostit takové 

odpovědnosti. Autor pojednává o problematice na právním a komparativním pozadí německého 

a italského právního řádu. Součástí studie je i upozornění na hrozby, které představuje současná 

podoba úpravy hmotné odpovědnosti za svěřený majetek v polském pracovním právu. V závěru 
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příspěvku autor předkládá postuláty de lege ferenda pro polského zákonodárce v kontextu 

právní problematiky diskutovaného článku. 

 

Klíčová slova: hmotná odpovědnost, svěřený majetek, zaměstnanec, zaměstnavatel, 

odškodnění, nedbalost, důkaz. 

 

Introduction 

The author of this article intends in section 1 to characterise a particular form of 

employee liability found in the Polish legal system, namely material liability for entrusted 

property. The author will point out the statutory features of this liability, the formal prerequisites 

for the existence of this liability and the possibility of being relieved of this liability when an 

employee has custody of the employer's property under its regime. These findings will form the 

basis for an answer in the conclusion to the question of whether this liability fulfils its function, 

who it actually serves and whether it protects the employee at least to a minimum extent. 

Subsequently, the author will, in sections 2 and 3, attempt to analyse whether a similar legal 

institution exists in the German and Italian legal systems and, if not, on the basis of which 

provisions an employer may claim compensation from an employee for damage caused to 

property entrusted to the employee. The conclusion formulates postulates de lege ferenda for 

the Polish legislator in the context of the legal issue discussed in this article. 

 

1. Material liability for entrusted property in the Polish legal system and its specifics 

           The issue of employee liability for entrusted property is, in the author's opinion, one of 

the most controversial problems of the Polish Labour Code, and at the same time one of the 

biggest unseen pitfalls to which an employee subject to the regulations of the aforementioned 

act is exposed. This liability is regulated in the Polish legal system in Chapter II of the Act of 

26 June 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws of 2022, item 1510, as amended) in the 

provisions of Articles 124-127, with the provisions of Articles 117, 121, 1211 and 122 of the 

aforementioned Act applying to this liability accordingly. Pursuant to Article 124 § 1 items 1 

and 2 of the Labour Code, an employee entrusted with money, securities or valuables, tools and 

instruments or similar items, as well as personal protective equipment and work clothing and 

footwear, either with the obligation to return them or to account for them, shall be liable in full 

for damage to such property. Pursuant to Article 124(2) of the Labour Code, an employee shall 

also be liable in full for damage to property other than that mentioned in Article 124(1) entrusted 



1157 
 

to him or her with the obligation to return it or to account for it. Therefore, as it follows from 

the above-mentioned regulations, the only formal premise for the occurrence of aggravated 

material liability for entrusted property is the nature of the work connected with the actual 

entrustment of the employee with the obligation to return or account for specific property of the 

employer (this refers to such a position occupied by the employee and duties entrusted to the 

employee, where the employee is responsible on a daily basis for the property entrusted by the 

employer – for example, the position of a cashier or warehouse keeper) or the individual 

occurrence of such a factual situation as part of some type of work (for example, the actual 

entrustment of the employee with a company laptop or car with the obligation to return it). It 

should be noted that the aforementioned provisions do not condition the occurrence of the 

aforementioned liability on the prior consent of the employee (neither verbally nor in writing). 

All that is at issue is the actual entrustment of the employer's property in circumstances that 

allow for its return or enumeration. As noted in the case law, such entrustment may be implied.33 

Thus, contrary to a misleading common perception, the employee may not even know that he 

is responsible for the property entrusted by the employer under the statutory material liability 

for entrusted property. The only exception in this respect is the provision of Article 125 § 1 of 

the Code of Labour concerning joint material liability for entrusted property, under which 

employees may assume joint material liability for property entrusted to them together with the 

obligation to account for it. As stipulated in Article 125 § 2 of the Labour Code, the basis for 

the joint entrustment of property is then an agreement on joint material liability concluded by 

the employees with the employer in writing under pain of nullity. However, the provisions of 

the Labour Code do not provide for the condition of concluding a written agreement under pain 

of nullity regulating the principles of the employee's liability in the event that a single employee 

is entrusted with the employer's property with the obligation to return it or to account for it. Nor 

do the provisions of the Labour Code determine the employee's assumption of such liability by 

the obligation of the employer to provide for it in writing in the provisions of the employment 

contract. Indeed, the employee's signing of a declaration accepting responsibility for the 

enumeration of property is not constitutive and does not in itself create an obligation to return 

or enumerate, but has only evidentiary signifikance.34 In turn, in another judgment, the Supreme 

Court states: „In order to conclude that the employee has assumed responsibility for the 

property entrusted to him, it is therefore not relevant to make a written declaration of intent to 

 
33 See: the judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 09. 12. 2015,  Ref. III APa 9/15, LEX  No. 2020433. 
34 See: the judgment of the Supreme Court of 3 December 1981, Ref. IV PR 350/81, Published in: OSNC 

1982/4/65, LEX No. 12727. 
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assume such responsibility if the employee's consent is clear from the nature of the work and 

the duties which arise from the employment contract concluded.“35 Thus, it can be concluded 

that an employee may be liable under employee liability for entrusted property even if the 

employer, consciously or unconsciously, misled the employee by including a clause in the 

written employment contract that the employee in the occupied position is not liable under the 

aforementioned liability. An additional danger for an employee liable for material liability for 

entrusted property is the statutory presumption of the employee's fault in causing damage to the 

property entrusted to the employee by the employer (a rebuttable legal presumption of the 

praesumptio iuris tantum type). Indeed, as follows from Article 124 § 3 of the Labour Code, an 

employee may free himself from material liability for entrusted property if he proves that the 

damage was caused by reasons beyond his control, and in particular as a result of the employer's 

failure to provide conditions enabling the entrusted property to be secured. Thus, it is the 

employee who must be the active party in order to free himself from the statutorily assigned 

liability. In other words, the employee has to provide the employer with the relevant exculpatory 

evidence, which will often not be easy or at all possible due to the very vague and imprecisely 

defined statutory exoneration grounds by the legislator in Article 124 § 3 of the Labour Code. 

In confirmation of the above, it is worth quoting an excerpt from the legal reasoning of the 

Supreme Court decision of 03. 12. 201336: „(…) However, the employee may prove that he or 

she is not at fault for this loss or damage (Article 124 § 3 of the Labour Code). He or she may, 

for example, prove that the employer did not provide conditions for the proper care of the 

entrusted property or that another person is responsible for the damage. Proving this is 

difficult, as confirmed by the Supreme Court in its ruling of 20. 10. 2009. (I PK 87/09, MoPr 

No 6/2010, item 307), stating that in a case for compensation for entrusted property, the 

defendant employee must make it highly probable that the damage was caused by events beyond 

his or her control. This is a thesis also formulated in the ruling of this Court of 7. 3. 2001 (I 

PKN 288/00, OSNP No 23/2002, item 570). (...) Finally, turning to the issue of the employee's 

exculpation, it should be stated – on the basis of the already cited case law – that in order to 

be released from liability for the entrusted property, the employee must prove that the damage 

was caused by reasons beyond his or her control. However, it is not enough here to make it 

plausible, but it is necessary to show that either others were at fault in causing the damage, or 

that the employer did not secure proper conditions for storing the property, or, finally, that the 

 
35 See: the judgment of the Supreme Court of 24. 01. 2017, Ref.  II PK 306/15, LEX No. 2270902. 
36 See: the judgment of the Supreme Court of 03. 12. 2013, Ref. I PK 140/13, Published in: M.P.Pr. 2014/4/201-

203, LEX No. 1448445. 
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employee showed due diligence in taking care of the entrusted property (which is the most 

difficult to prove, and in this case impossible, due to the fact that the employee allowed other 

people into the room where the property was stored).“ Thus, in this case, on the grounds of 

employee regulations, there is to a certain extent a peculiar exception to the principle of the 

distribution of the burden of proof in matters of labour law set out in Article 6 of the Civil Code 

Act, known as onus probandi, which, on the basis of Article 300 of the Labour Code, applies 

to the provisions of the Labour Code, according to which it is the employer who must prove 

certain facts to the employee as the weaker party to the employment relationship in order to be 

able to derive certain legal effects from them subsequently. The employer, claiming payment 

from the employee, only has to prove the fact of proper entrustment of the property and the 

damage to the property and will then enjoy the benefit of the legal presumption referred to in 

Article 124 § 3 of the Code of Labour. In the case of material liability for entrusted property, it 

is the employee who has to take an active defence to at least try to free himself from this liability. 

As already cited, the employee must show, and therefore de facto prove, that the damage to the 

employer's property arose for reasons beyond the employee's control and, in particular, as a 

result of the employer's failure to provide conditions enabling the entrusted property to be 

safeguarded. It should also be noted that the employee must also take up an active defence if he 

believes that he was not actually entrusted with the property in such a way that it could be 

returned or accounted for at all. Thus, this is a circumstance of defence against the liability 

arising at all. It is worth quoting at this point an excerpt from the legal reasoning of the ruling 

of the Court of Appeal in Szczecin of 09. 12. 2015:37 „The Court of First Instance also correctly 

pointed out that the defendant confirmed in her testimony that she was aware of her 

responsibility for the state of the cash register. The defendant was in no way able to prove that 

she was not responsible for the entrusted property. Also, the absence of a document showing 

that the plaintiff was physically entrusted with responsibility for the funds in the cash box is not 

tantamount to absolving her of responsibility for the damage that occurred. Such entrustment 

may be implied.“ If we add to all that has been indicated above that an employee in the regime 

of employee liability for entrusted property is unlimitedly liable in property terms, i.e. with all 

of his or her assets, and that this liability is in no way affected by the circumstance of 

unintentional damage to the employer's property, it can be concluded that the provision of work 

by an employee under this liability is extremely risky and certainly does not involve legal 

employee protection. Indeed, an employee responsible for damage to entrusted property shall 

 
37 See: the  judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 09. 12. 2015, Ref. III APa 9/15, LEX No. 2020433. 
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be liable in full, whether the damage was caused by intentional fault or unintentional fault.38 In 

the author's opinion, which will be supported by the example of German and Italian legislation, 

the negligence of the employee (as an unintentional degree of fault) in causing damage to the 

employer should always affect the amount of the employee's liability for damages – also in the 

case of material liability for entrusted property.  

 

2. Exploring employee material liability for entrusted property in the German legal 

system 

         There is no equivalent of the Polish Labour Code in the German legal system. The 

regulations concerning the relationship between the employer and the employee are to be found 

in the German Civil Code (in German – Bürgerliches Gesetzbuch) adopted in 1896 and in force 

since 1 January 1900, as well as in a number of specific/special laws, including for instance: 

• Law Governing the Conduct of Business (in German –  Gewerbeordnung), 

• Minimum Wage Law (in German –  Mindestlohngesetz), law on part-time work (in German 

– Teilzeitgesetz), law regulating the duration of employment (in German – 

Befristungsgesetz), 

• Law on Regulating the Continuation of Payment of Wages in the Event of an Employee's 

Incapacity to Work  (in German –  Entgeltfortzahlungsgesetz), 

• Law on Equal Treatment (in German –  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), 

• Federal Law on Leave  (in German –  Bundesurlaubsgesetz), 

• Law on Protection Against Dismissal  (in German  –  Kündigungsschutzgesetz),  

• Collective Bargaining Law (in German – Tarifvertragsgesetz), 

• Co-Decision Law (in German – Mitbestimmungsgesetz), 

• Working Time Law (in German –  Arbeitszeitgesetz), 

• Occupational Health and Safety Law (in German –  Arbeitsschutzgesetz), 

• Law on Maternity Protection (in German – Mutterschutzgesetz), 

• Law on the Protection of the Employment of Young Persons (in German – 

Jugendarbeitsschutzgesetz). 

As far as important sources of labour law in the German legal system are concerned, 

court rulings play a not insignificant role in this respect; there is even talk in legal doctrine of 

 
38 See: the judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 09. 12. 2015, Ref. III APa 9/15, LEX No. 2020433. 
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so-called “Richterrecht“ – i.e. judge's law. The basic provisions in which we can find grounds 

for an employer to claim compensation from an employee under the employee material liability 

for entrusted property known from the Polish Labour Code are the provisions of the German 

General Civil Code, i.e. § 276, § 280 (1) and § 619a BGB (we ignore the provisions regulating 

general liability in tort). It should be noted at this point that in the German legal system there is 

no separate, analogous legal institution to employee liability for entrusted property known 

under Polish law. Hence, reference should be made in this case to the general provisions from 

contract law [i.e. § 276 and § 280 (1) BGB] and to a specific provision from contract law (i.e. 

§ 619a BGB). The most important in this respect is the provision of § 280 (1) BGB, which 

regulates the creditor's claim for damages for breach of obligations from the contractual 

relationship and which states in paragraph 1: „If the debtor breaches an obligation arising from 

the obligation relationship, the creditor may claim compensation for the damage resulting 

therefrom. This shall not apply where the debtor is not responsible for the breach of the 

obligation.“ The aforementioned second sentence is important in this case, as it is this sentence 

that is intended to allow the employee to be relieved of liability for damages for breach of an 

obligation arising from an obligation relationship (i.e. arising from the concluded employment 

contract). It should first be pointed out, however, that this provision is very vague and opens 

the door to a great deal of interpretation in any given case. In other words, the provision does 

not contain precise, detailed exoneration grounds. It should be recalled that the provision of 

Article 124 § 3 of the Labour Code was not very precise, however, and contained in its content 

exoneration grounds in general terms. Due to the location of this provision in the general part 

of the law of obligations in the German General Civil Code, as well as the low precision of this 

provision, doubts arose as to how this provision could apply to the employee's liability for 

damages against the employer. First of all, it should be emphasised that in the case of actual 

damage (to the person, property or assets of the employer), there is a so-called "secondary 

breach of duty/obligation" by the employee (in German – die Nebenpflicht). The secondary 

obligation of the employee, on the other hand, is to protect the legal rights and assets of the 

employer (and that means also the property entrusted to him by the employer). It is also noted 

that under general law of obligations, the employee bears the risk of any damage, even 

unintentionally caused. Under this rule, the employer's compensation claims would therefore 

be unlimited in amount, and this would risk the economic ruin of the employee concerned (in 

German – die Gefahr des wirtschaftlichen Ruins). This, in turn, has led to questions as to 

whether, according to the above-mentioned principle, the sharing of responsibility is really 

appropriate, as it is, after all, the employer who benefits from the employee's activities. 
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Furthermore, the employer can also influence risks through its organisational authority and 

insure against potential dangers/accidents. This is where the aforementioned “Richterrecht“ 

comes into play, i.e. the jurisprudence of the German courts, which dealt with the 

aforementioned issue concerning the privileging of the liability of an employee liable for 

damages against the employer on the basis of Article 280 (1) BGB. The Federal Labour Court, 

in a 1994 judgment,39 set out the following principles of limited/privileged employee liability: 

• applies only in the case of damage caused to the employer (not: to a third party), 

• applies only in the case of an employee's activities „related to the work/activity of the 

workplace“, 

• a given activity delegated to an employee under a contract of employment or on the 

employer's instructions, 

• it is also sufficient that the employee, viewed objectively, could be entitled to act in the 

interest of the company, that his or her conduct is not atypical taking into account the 

prevailing customs and does not constitute a breach of. 

In contrast, in a 2003 judgment,40 the Federal Labour Court defined the extent to which 

an employee's liability is limited depending on the degree of the employee's fault. The following 

table shows the distribution of employee liability according to the degree of fault of the 

employee :41 

                    DEGREE OF FAULT DISTRIBUTION OF EMPLOYEE 

LIABILITY 

slight negligence (in German – leichte 

Fahrlässigkeit) 

 the employer covers the damage himself 

medium negligence (in German – mittlere 

Fahrlässigkeit) 

the employee is liable depending on the 

circumstances of the individual case 

gross negligence (in German – grobe 

Fahrlässigkeit) 

as a general rule, full liability of the 

employee, but there is also a weighing of 

liability, in particular where there is a 

disproportion between the amount of 

damage and the employee's salary 

intentional fault/intentional intent the employee covers the damage himself 

 
39 See: the judgment of the Federal Labour Court 1994, Ref. BAG (GS) NZA 1994, 1083. 
40 See: the judgment of the Federal Labour Court 2003, Ref. BAG NZA 2003, 37. 
41 Source: compiled in-house. 
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With regard to medium and gross negligence within the degree of negligence, the 

following criteria are taken into account when apportioning liability, which will ultimately 

determine the amount of compensation due to the employer: 

• the degree of fault of the worker 

• the vulnerability of the activity in question 

• the employee's position in the workplace 

• the amount of the worker's remuneration, 

• the amount/extent of the damage, 

• the personal circumstances of the employee (age, connection to the company, past 

behaviour, etc.), 

• the possibility of insuring the risk, if applicable. 

As can be deduced from the above argument, an employee who causes damage to the 

employer's property unintentionally with medium negligence is unlikely to ever be liable for 

the full amount of the damage. Even in the case of gross negligence, the employee is likely not 

to be liable for the full amount of the damage. The above-mentioned principles of bearing 

liability for damages by an employee in the German legal system therefore differ significantly 

from the principles of bearing liability by an employee under the regime of material liability for 

entrusted property in the Polish legal system, where the rule is that an employee causing damage 

to the employer unintentionally is also liable for the damage in the full amount. 

3. Exploring employee material liability for entrusted property in the Italian legal system 

In the Italian legal system, labour law is also not codified. Important provisions on the 

employment relationship are mainly to be found in the Italian Civil Code of 16 March 1942 (in 

Italian: Codice civile) in Book V entitled labour (provisions from 2060-2642 c.c.) and in 

numerous legislative decrees. Every employee has duties towards his or her employer that are 

complementary to the duty to work, as they determine how the work is to be performed. In this 

respect, the most important duties of a subordinate employee (Italian: lavoratore 

subordinato/dipendente) are the duty of subordination (Art. 2094 c.c.), the duty of diligence 

(Art. 2104 c.c.) and the duty of loyalty (Art. 2105 c.c.). As regards the duties of diligence (Art. 

2104 c.c.), loyalty (Art. 2105 c.c.) and subordination (Art. 2094 c.c.), if they are breached, the 

employee risks not only disciplinary action, but also possible financial liabilities, which may 

involve significant amounts of money. At this point, it should be emphasised that also in the 

Italian legal system there is no separate, analogous to the institution of employee material 
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liability for entrusted property known to Polish law (while there is a certain similarity between 

the content of Article 124 § 3 of the Labour Code and 1218 c.c.). In the context of the search in 

the Italian legal system for employee liability with a regime of liability at least similar to the 

institution of material liability for entrusted property known to Polish law, the most important 

and at the same time the most interesting seems to be the provision of Article 2104 c.c. 

concerning the employee's duty of diligence and the provision of Article 1218 c.c. concerning 

the contractual liability of the debtor. According to the provision of Article 2104 c.c.: „The 

worker shall exercise the diligence required by the nature of the work performed, the interest 

of the enterprise and the higher interest of national production. He shall also be obliged to 

comply with the instructions for the performance and discipline of work issued by the employer 

and the employer's employees on whom he is hierarchically dependent.“ In turn, according to 

Article 1218 c.c.: „An obligor who fails to perform a performance due precisely shall be liable 

for  damage, unless he proves that the non-performance or delay was caused by the 

impossibility of performance resulting from a cause beyond his control.“  Due to the positioning 

of the aforementioned provisions in the Italian Civil Code, as well as their rather vague 

formulation, it can be assumed, as it were, in advance that Italian case law will play a very 

important role on the treatment of material employee liability. Attention should first be drawn 

to the judgment of the Supreme Court of Cassation sitting in Rome (Italian: Corte Suprema di 

Cassazione) of 20 July 196642: „The breach of the duty of diligence specifically imposed on a 

subordinate employee by Article 2104 of the Civil Code reduces, irrespective of any disciplinary 

sanction, the obligation of the same to compensate for the damage that his or her negligent or 

imprudent behaviour has caused to the employer, since the principle that the latter, insofar as 

he or she benefits from the activity carried out on his or her behalf by the employee, must bear 

the risks and adverse consequences, applies to injured third parties but not to the relationship 

between the parties.“  The Italian Supreme Court of Cassation in its judgment of 16 May 200043 

confirmed that breach of the duty to perform work in accordance with the principles of loyalty 

and diligence constitutes a tort, as a result of which the employer may take legal action seeking 

compensation. In order to be able to benefit from an action for compensation, the employer 

must, in principle, challenge the employee's misconduct, with the employer bearing the burden 

of proof (pursuant to Article 2697 c.c.). According to Article 2697 c.c.: „Whoever wishes to 

 
42 See: the judgment of the Italian Supreme Court of Cassation, sitting in Rome, of 20 July 1966., Ref.  Cass. 

20/07/1966, No. 1964. 
43 See: the judgment of the Italian Supreme Court of Cassation of 16 May 2000, Ref. Cass. Sez. Lavoro, 

16/05/2000, No. 6356. 
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assert a right in court must prove the facts on which it is based. Whoever objects to the 

ineffectiveness of such facts or objects to the fact that the right has been altered or extinguished 

must prove the facts on which the objection is based.“ Pursuant to Article 1218 c.c., since the 

obligor is subject to a legal presumption of iuris tantum of fault, the employee has the burden 

of proving as a defence that the breach of his obligations under the employment contract 

occurred without his fault due to one of the various exonerating causes provided by law. 

According to the jurisprudence of the Supreme Court of Cassation, the existence of slight 

negligence in the commission of the violations found, tantamount to a lack of diligence in the 

contractual obligations undertaken, is also sufficient to attribute to the employee a breach of 

specific duties under the employment contract and, consequently, to claim worker's 

compensation liability. On a psychological level, Article 1218 c.c., referred to above, requires 

at least the existence of fault on the part of the debtor himself, which may also exist in the case 

of a mistake when he has not exercised the diligence necessary to avoid it. In all cases where 

an employee performs his or her services in a way that causes damage to the workplace, the 

employer may bring a civil action against him or her for wrongful damage, but the burden of 

proof will be on the employee (in accordance with the general rule set out in Article 2697 c.c.). 

Taking into account the wording of Article 1218 c.c., the employer does not have to prove fault, 

but has to prove in the pleading at least the fact of damage to the property entrusted to the 

employee, the fact of entrusting the property to the employee, but also the causal link between 

the employee's conduct and the damage caused. It should be recalled at this point that, in Polish 

labour law, when going to court to claim compensation on the basis of material liability for 

entrusted property, the employer only has to prove the fact of having suffered damage to the 

property entrusted to the employee for return or enumeration and the fact of having entrusted 

the property to the employee in conditions allowing for return or enumeration (it does not have 

to prove fault or a causal link). Thus, an employer in Italian law has to prove more before the 

court than an employer in Polish law. The judgment of the Supreme Court of Cassation of 22. 

11. 2019 is highly relevant in this respect,44 according to which, bearing in mind the duties of 

diligence and loyalty provided for the employee by Articles 2104 and 2105 c.c., the breach of 

these duties must be assessed in each case in terms of: the seriousness of their breach and the 

existence of an irreparable breach of the bond of trust in the employee, on the basis of a careful 

and thorough consideration of the circumstances of the case, including an examination of the 

existence of the employer's instructions or instructions or internal regulations aimed at 

 
44 See: the judgment of the Supreme Court of Cassation of 22. 11. 2019, Ref. Cass. Sez. Lavoro, 22/11/2019, No. 

30558.  
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preventing the perpetration or repetition of the harmful conduct in question. Thus, it follows 

from the above-mentioned rulings that the amount of an employee's liability for damages will 

be influenced by a number of factors, even where negligence in the performance of the 

employee's duties is shown, the jury concerned must take into account the specific 

circumstances of the case (including the steps taken by the employer to avoid or prevent the 

damage and the degree of care required by the job) as well as personal factors (such as the 

employee's bond with the employer/employer or past performance of job duties). It does not 

appear from Polish case law that Polish courts take the above factors into account when 

awarding compensation to an employer for damage under the regime of material liability for 

entrusted property. 

 

Conclusion 

The legal institution of employee material liability for entrusted property in the Polish 

legal system is an aggravated form of employee material liability for damage caused to the 

employer. The provisions concerning the aforementioned liability are found in the Labour 

Code. The peculiarity of this legal institution involves a high risk of the employee being liable 

for the damage caused to the property entrusted to him by the employer in the full amount, i.e. 

in the amount of the damage actually caused plus any benefits lost by the employer as a result. 

The very construction of this liability raises serious doubts, as it creates a real risk of temporary 

insolvency or even bankruptcy of the employee in question (especially if the damage to property 

concerns a shortage of a considerable amount of cash, damage to a branded car, a shortage in a 

jeweller's shop, or damage to or a shortage in a warehouse of valuable paintings, antiques or 

textiles/ knitwear). This problem has been noted in the German legal system, which recognises 

the necessity to take into account, among other things, the degree of fault of the employee in 

each case when the employer seeks compensation for damage caused to the employer's 

property, while German law is not familiar with the institution of material liability for entrusted 

property analogous to Polish law. In the Italian legal system, there are also no provisions 

regulating, similarly to the Polish Labour Code, the employee's material liability for entrusted 

property and, as in the German legal system, the extent of the employee's liability for damage 

caused to the employer's property is influenced by a number of factors, which must be taken 

into account by the court hearing the case on a case-by-case basis. An additional danger 

associated with the legal institution of material liability for entrusted property is the distribution 

of the burden of proof regarding the employer's claim for damages, and related to the statutory 
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legal presumption of employee fault. In fact, the employer, when suing the employee, does not 

have to prove the employee's fault, it is sufficient to prove the fact that the employee suffered 

damage to property entrusted to the employee for return or account, and that the employer 

effectively entrusted the employee with the property under conditions allowing the employee 

to return or account for the entrusted property. The employee will bear the counter-evidence 

that the damage to the employer's property was caused by reasons beyond the employee's 

control and, in particular, as a result of the employer's failure to provide conditions to secure 

the entrusted property. As can be seen from the principles of life experience as well as from the 

conclusions of the Supreme Court's jurisprudence, such counter-evidence will be rather difficult 

to carry out in practice and will thus be rather very ineffective. The whole of the above 

regulations raises a serious question as to who the legal institution of material liability for 

entrusted property is really intended to serve – the employer's property interests or to protect 

the weaker side of the employment relationship, which is always the employee. It should be 

recalled at this point that the main purpose of the Labour Code regulations is to protect the 

rights of the employee. The institution of material liability for entrusted property in its current 

form – in the opinion of the author of this article – in no way protects the rights of the employee. 

It can therefore be concluded that the legal institution of material liability for entrusted property 

actually serves the employer's property interests. The current regulations mean that the 

employee concerned may not even know that he or she has custody of the employer's property 

under the regime of material liability for entrusted property and, in extreme cases, may be 

falsely assured by the employer (e.g. through an appropriate clause in the written employment 

contract) that his or her work performance is not under the above-mentioned liability regime. 

This shape of the legal provisions constitutes, or may constitute, a specific field of abuse on the 

part of employers. Certainly, the institution of material liability for entrusted property should 

not 'bonus' in favour of the employer the ignorance or legal unawareness of employees. 
 

De lege ferenda proposals: 

It is postulated that the legislator should amend the provisions regulating employee 

material liability for entrusted property in the Polish Labour Code. The changes made should 

concern: 

• the complete elimination of provisions governing employee material liability for property 

entrusted or 

• making the assumption of material liability for entrusted property conditional on the 

conclusion by the employer with the employee(s) of a separate written agreement regulating 
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the principles of material liability for entrusted property on pain of nullity (irrespective of 

how many persons the liability regime would apply to), or 

• the removal of the provision relating to the statutory presumption of fault of the employee 

and the introduction of additional statutory criteria relevant to the amount of damages to be 

awarded, or at least 

• the introduction of more precise exoneration grounds allowing the employee concerned to 

take up the defence of not being materially liable for the entrusted property.  
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Ačkoli se jedná o klasické dílo na pomezí psychologie, filozofie a sociologie s rokem 

prvního vydání 1976, již v úvodní kapitole přepadá čtenáře pocit, že se Fromm vyjadřuje 

k aktuálním otázkám a problémům stavu západní společnosti v roce 2022, když poukazuje na 

selhání příslibu či touhy po společnosti (nejen) hmotného blahobytu a ničím a nikým 

neomezeného růstu ústícího v převládající pocity životní pohody a štěstí. Fromm zhodnocuje, 

že tento příslib není realizovatelný, že bohatství, pokrok a blahobyt zůstává privilegiem 

některých národů a jiné zůstávají v chudobě.  Uvádí, že pokrok ohrožuje klima planety a tím  

i život jako takový, že vysoká míra nerovnosti vede k polarizaci společnosti a nevyhnutelně ke 

konfliktům, jež mohou mít za následek i konflikt ozbrojený, válku a v konečném důsledku  

i nukleární válku a tudíž zničení všeho a všech. I v současnosti vidíme kolem sebe neutuchající 

úsilí o dosažení tohoto nedostižného ideálu. Převládající trend ve společnsti se stále tohoto 

ideálu drží, ačkoli se každý z nás může na vlastní oči i kůži přesvědčit, že blaho, slast a pohodlí 

jakkoli hromaděno a maximalizováno nevede k životnímu pocitu štěstí.  

Frommova kniha varuje před odlidštěním, odpojením se od podstaty bytí člověka, které 

je vedlejším a nechtěným důsledkem takové víry v možnost nekonečného růstu a přínosy 

hromadění blaha a blahobytu. Právě tato bláhová víra je jádrem konzumerismu, který vidíme 

v současné společnosti ve formách možná sofistikovanějších než dříve.  

Fromm velmi trefně identifikuje základ problému: Co je dobré pro systém, nemusí být dobré 

pro člověka a naopak. Problém živení systému je v současnosti ještě hrozivější než v době 

Fromma, neboť v globalizované společnosti narůstá síla korporací a jejich systémů do dosud 

nepoznaných rozměrů. Polarita služba systému, vs. služba člověku, se stále prohlubuje. 

Odlidštění jednotlivců ve společenských a organizačních systémech vede k duševnímu strádání, 

vyhoření, rozpadu rodin, vztahů, zanedbávání dětí atd. Jde o posílení duševního strádání 
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v porovnání s historií, kdy v oblasti zájmu bylo strádání fyzické nebo strádání způsobené 

fyzickými, hmotnými obtížemi – nemocemi, předčasnými úmrtími, chudobou, hladem atd. 

V západní společnosti vidíme nyní strádání jiného druhu, duševní, psychické a spirituální 

deprivaci, což může být o to trýznivější, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že mnohé z takto 

strádajících osob žijí v podmínkách relativní materiální hojnosti, což může vést k pocitům 

nepatřičnosti a zmaru, neboť konzumní společnost jim říká, že se mají celkem dobře, a tak by 

se měli celkem dobře i cítit. V nebývalé míře těchto problémů však lze spatřovat i naději.  

Spočívá v oživení snah tyto problémy řešit, napravovat a hledat funkčnější způsoby života, 

které mají blíže k bytí než k vlastnění (dichotomie, kterou používá Fromm). Co jiného by byly 

všechny současné trendy, propagující vědomou výchovu, vědomé leaderovství, wellbeing, 

mindfullness, štěstí v práci, psychohygienu, kvalitní vztah s dětmi než silami vyrovnávající 

všudypřítomné odlidštění posílené zrychlující se digitalizací. Ta vytváří tlaky na rychlost  

a efektivitu pracovního výkonu, jehož cílem je vyhrát v ekonomické soutěži, získat, hromadit  

a růst. Covidová doba odhalila novou cestu k rychlosti pomocí online spojení, které opět 

pomáhá optimalizovat výkon (pro službu systému), ale omezuje kontakt (lidskost).  

Kudy tedy podle Fromma vede cesta? Fromm cituje Mistra Eckharta: „Lidé by neměli 

tolik uvažovat o tom, co mají dělat, ale o tom, čím jsou… Proto se starejte o to, abyste se 

soustředili na to, jak být dobří, nikoli na počet nebo druh věcí, které se mají udělat. Naopak 

klaďte důraz na základy, na nichž spočívá vaše dílo.“ 

Ačkoli skepticky vnímal počet lidí ve společnosti své doby, kteří ve svém životě vážně usilují 

o změnu modu vlastnění k bytí, dodává, že i existence menšiny dává naději. Na společenské 

úrovni Fromm vnímá jako jeden z důležitých faktorů, který může posílit tento potřebný trend  

i rozpad patriarchální kultury (definuje ji jako nadvládu mužů nad ženami a dětmi). Současnost 

potvrzuje přesně jeho odhad, kdy můžeme sledovat, jak větší rozhodovací síla ve společnosti 

žen i dětí umožňuje nejen jim, ale všem bytostem více se orientovat na přítomnost a bytí. 

Fromm uzavírá: „Uskutečnění nového člověka je možné pouze tehdy, jestliže se stará motivace 

ziskem a mocí a intelektem nahradí motivací novou – motivací bytím, porozuměním a sdílením 

jestliže se tržní charakter nahradí tvořivým, milujícím charakterem jestliže se kybernetické 

náboženství nahradí novým radikálně humanistickým duchem.“  
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SMYSL ŽIVOTA 

 

Praha: Portál, 2020, 232 stran, ISBN 978-80-262-1590-5. 

 

Kniha „Smysl života“ předkládá čtenáři rekapitulaci myšlenek a postřehů, které Alfred 

Adler (1870-1937), jeden z otců zakladatelů moderní psychologie a psychoterapie, sepsal  

v závěru svého života. Adlerův vliv na formování pozdější humanistické psychologie či 

psychoterapie je neoddiskutovatelný, stejně jako jeho průkopnictví v pojetí jedince jako bytosti 

sociální. Přesto si čtenář může položit otázku, zda mohou být poznatky z prvních desetiletí 20. 

století aktuální ještě po sto letech. Obzvlášť přihlédneme-li k rychlému rozvoji vědy  

a proměnám celé naší společnosti. Mluví-li Alder o pospolitosti nebo hýčkání dětí, jistě cítíme, 

že hranice významu těchto slov může být dnes značně posunutá. Proto je dobré vnímat tuto 

knihu v historickém kontextu, ale také, a to je možná ještě důležitější, zejména v kontextu 

autorových životních zkušeností. 

Zastavme se nyní na chvíli u právě zmíněného hýčkání dítěte, tématu, které se prolíná 

celou knihou. Podle Adlera má zásadní vliv na chování člověka a jeho psychický vývoj výchova 

a zejména chování matky. Právě matka stojí dle Adlera v základech vývoje pocitu 

sounáležitosti, tedy úsilí o jakousi dokonaloou pospolitost. Matka, která dítě přehlíží, 

zanedbává jeho výchovu a dostatečně se o něj nestará, však v tomto úkolu selhává stejně, jako 

matka, která se o dítě stará příliš, rozmazluje jej a hýčká. V obou případech se totiž, podle 

Adlera, u jedince pocit sounáležitosti snižuje jeho chování je “pokřivené“, obrácené k sobě 

samému a v podstatě asociální. I když samozřejmě můžeme diskutovat nad tím, kde je hranice 

přehlížení či hýčkání, není tato myšlenka nesmyslná. Nicméně Adler ji nesmyslně vyhrocuje 

tím, že v jeho pojetí se hýčkané dítě automaticky stává “nepřítelem společnosti“, dítětem 

nevyhovujícím ideálu spolupracujícího jedince, který však určuje sám autor. 

Zde se dostáváme k dalšímu tématu, kde Alder z dnešního pohledu selhává. Ve své práci 

posuzuje chování člověka značně černobíle, správní jsou ti, kteří směřují k pospolitosti a tím se 

podílejí na vytváření ideální společnosti, zatímco všichni ti, kteří se jakkoliv z tohoto modelu 

odchylují, jsou špatní a v podstatě dochází zatracení. Některé pasáže dosahují až biblických 

obrazů nebe a pekla, které autor ideologicky vykresluje, aby na nich předvedl své idealistické 

představy jedince a společnosti. 
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Když však přehlédneme tyto Adlerovy někdy až fanaticky a agresivně působící 

moralismy a na vlastních přesvědčeních stojící argumenty, nalézáme mnoho témat k zamyšlení. 

Adlerova individuální psychologie navzdory svému názvu pracuje s jedincem jako se součástí 

společnosti a všímá si jejich vzájemného vztahu. Zamyšlení určitě může v dnešní době vyvolat 

Alderova otázka, zda glorifikace války (a jejích hrdinů) ve školách a veřejném životě učí děti  

k sounáležitosti, zda je správné prožívat jako čest to, když se „co možná nejvíce lidí pozabíjí“  

(s. 201). Adler se zabývá i tématy předsudků a nespravedlnosti vůči jiným lidem – podřízeným, 

ženám, jiným rasám (dnes bychom mohli přidat i etnika), náboženstvím apod., kteří jsou 

zatlačováni do podřízené pozice. Společnosti zde nepomáhají ani vyhrocené konflikty, ale ani 

bagatelizace. 

Alderova kniha poskytuje na pozadí myšlenek o sounáležitosti a pospolitosti také další 

zajímavá témata. Asi nejdůležitějšími a dodnes živými jsou poznatky o komplexu méněcennosti 

a kompenzačním komplexu nadřazenosti. Podle Adlera si v dětství vytváříme životní styl, což 

jsou v podstatě naučené reakce na okolí. Pokud na nás mají rodiče například velká očekávání, 

cítíme silný tlak a případné selhání vnímáme velmi hluboce. Více neúspěchů či zklamání 

takových očekávání může vést k pocitu méněcennosti. Stejně tak může pocit méněcennosti 

vyvolat okolí, které jedince stále podceňuje, nebo pokud je jedinec ve srovnání s okolím něčím 

nedostatečný (například má tělesný handicap). Zajímavá je myšlenka, že se vlastně každý 

člověk rodí s pocitem méněcennosti a vyrovnává se s ním překonáváním překážek v životě, 

ideálně v kooperaci s bližními. V případě, že se překonávání překážek nedaří, jedincův pocit 

sounáležitosti se oslabuje, a naopak se posilují povahové rysy jako plachost, uzavřenost, 

úzkostlivost, pesimismus. Adler si zároveň všímá psychosomatiky – tito lidé trpí různými 

psychickými i fyzickými problémy a nemocemi, které podle Aldera mohou být určitou strategií 

těla, která se v dané situaci jeví jako “výhodnáׅ“. Jako kompenzační činitel může také fungovat 

vlastní sebepojetí – přesvědčení o vlastní výjimečnosti či schopnostech, které se může rozvinout 

v komplex nadřazenosti. 

Zajímavá jsou i další témata, kterých se Adler v knize dotýká. Například kapitola  

o snech, kompenzace méněcenných orgánů, nebo kapitola k poradcům. Přes tuto na první 

pohled roztříštěnost témat však dokážeme vysledovat linii, která stále směřuje k vysvětlení 

smyslu života. Pro Adlera je to neustálý pohyb kupředu, překonávání překážek a snaha  

o vytvoření ideální pospolitosti. Úkolem každého jedince je podílet se na budování blaha 

společnosti, a to nejen té, ve které právě žijeme, ale hlavně té, kterou odkážeme našim 

potomkům. 
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